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Konflikt – Givande eller Fördärvande?  

En studie om projektledares och ScrumMasters syn på intragruppkonflikter 
Författare: Ameli Björling & Frida Johnsson 

Handledare: Linda Bergkvist 
 

Syftet med föreliggande undersökning är att beskriva samt jämföra på vilket sätt projektledare 
och ScrumMasters ser på intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets 
karaktäristiska drag. Det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag är (1) 
intragruppkonflikter kan inverka positivt (såväl som negativt) på en grupps prestation samt (2) 
det finns situationer då intragruppkonflikter bör uppmuntras. 
 
I studien tillämpas en metodtriangulering i form av sex kvalitativa intervjuer samt en 
kvantitativ enkät som har besvarats av nitton respondenter. Resultatet analyseras dels genom 
en deduktiv riktad innehållsanalys samt dels genom en induktiv konventionell 
innehållsanalys.  
 
Undersökningens resultat visar att majoriteten av undersökningens respondenter, såväl 
projektledare som ScrumMasters, uppvisar en tilltro till att uppgiftskonflikter kan inverka 
positivt på en projektgrupps prestation, främst gällande frågor som berör sådant som 
lösningsförslag och tolkningar samt i mindre utsträckning gällande målet med en specifik 
uppgift. Tilltron till processkonflikters positiva inverkan på en projektgrupps prestation 
varierar bland undersökningens respondenter. De respondenter som arbetar agilt vittnar dock 
om ett arbetssätt som i större utsträckning understödjer processkonflikter i jämförelse med ett 
mer traditionellt färgat arbetssätt. Tilltron till att relationskonflikter kan inverka positivt på en 
projektgrupps prestation är låg bland undersökningens projektledare och ScrumMasters, vilket 
blir särskilt tydligt i samtal med undersökningens intervjurespondenter.  
 
Majoriteten av undersökningens respondenter anger att de vid något tillfälle har uppmuntrat 
intragruppkonflikter. De konfliktstimulerande tekniker som framkommer i föreliggande studie 
kategoriseras enligt följande (1) acceptanshöjande insatser (2) synliggörande (3) djävulens 
advokat samt (4) agila verktyg. Agila verktyg delas i sin tur in i följande kategorier (a) 
retrospektiv (b) självorganiserade team (c) stå-upp-möte samt (d) Planning Poker. Medan 
undersökningens projektledare beskriver konfliktstimulerande tekniker som faller utanför 
traditionella projektledningsmetoder beskriver undersökningens ScrumMasters framförallt 
tekniker som utgör en del av agila projektledningsmetoder. Med andra ord tycks det agila - i 
större utsträckning än det traditionella - arbetssättet understödja olika typer av 
intragruppkonflikter. Undersökningens resultat ger dock ingen heltäckande bild över vilka 
konfliktstimulerande tekniker som har använts till vilken typ av intragruppkonflikt. 
 
 
Nyckelord: Intragruppkonflikt, interaktionistiskt konfliktperspektiv, konflikt, prestation, 
projektledare, projektgrupp, ScrumMasters 
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Conflict - Good or Bad? 

A study on the view of intragroup conflict among project managers and ScrumMasters  
Authors: Ameli Björling & Frida Johnsson 

Tutor: Linda Bergkvist 
 
The purpose of this thesis is to describe and compare project managers’ and ScrumMasters’ 
view of intragroup conflict from the characteristics of the interactionist view. The 
characteristics of the interactionist view of conflict are (1) intragroup conflicts can bring  
positive (as well as negative) effects on a project team’s performance (2) there are situations 
when intragroup conflicts should be encouraged. 
 
A method triangulation is used combining six qualitative interviews and a quantitative survey 
answered by nineteen respondents. The result is analyzed through a combination of a 
deductive directed content analysis and a conventional inductive content analysis. 
 
The result of this thesis indicates that the majority of the respondents, project managers as 
well as ScrumMasters, believe that task conflicts can have a positive effect on project teams’ 
performance, particularly regarding issues such as solutions and interpretations and to a lesser 
extent regarding the current goal with a specific task. The belief that process conflicts can 
bring positive effects on project teams’ performance varies among the respondents. However, 
the result of this thesis indicates that agile working methods underpin process conflict to a 
greater extent than a more traditional project management practice. The belief that 
relationship conflicts can have a positive impact on project teams’ performance is low among 
the respondents in this study, which becomes especially clear in conversations with the 
interview respondents.  
 
The majority of the respondents in this study report that they have encouraged intragroup 
conflict at some occasion. The conflict stimulating techniques that are reported in this study 
are categorized as follows (1) acceptance stimulating activities (2) visibility (3) devil’s 
advocate and (4) agile tools. Agile tools are further categorized into (a) retrospective (b) self-
organizing teams (c) stand-up-meeting and (d) Planning Poker. While project managers, 
included in this study, describe conflict stimulation techniques that fall outside the traditional 
project management methods, the ScrumMasters, included in this study, mainly describe 
techniques that are part of agile methods. The result therefore indicates that agile working 
methods underpin intragroup conflicts to a greater extent than more traditional project 
working methods. The result, however, does not give a comprehensive picture of which 
conflict stimulating techniques that are applied to which type of intragroup conflict. 

 
 
 
Keywords: Conflict, intragroup conflict, interactionist perspective, project team, 
performance, project managers, ScrumMasters 
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Ett varmt tack till undersökningens sex intervjurespondenter samt nitton enkätrespondenter 
som har ägnat tid och kraft åt att besvara våra frågor. 
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Föreliggande kapitel inleds med en kortfattad bakgrundsbeskrivning. Därefter behandlas det 
problemområde som ligger till grund för undersökningens syfte. Vidare presenteras 
undersökningens syfte, avgränsning, forskningsbidrag samt disposition. Kapitlet avslutas med 
en begreppsdiskussion.  
�

�������������
 
I takt med ett ökat krav på organisationers förmåga att anpassa sig till en allt mer föränderlig 
tillvaro, innefattande snabba teknologiska förändringar, ekonomisk osäkerhet samt mångfald, 
har projektorganisationen expanderat i omfattning och utbredning (Christensen & Kreiner 
1997). Projektarbetsformen har blivit ett vanligt förekommande, alternativt arbetssätt för de 
uppgifter som faller utanför en organisations ordinarie linjeverksamhet (Bruzelius & Skärvad 
2000; Christensen & Kreiner 1997; Jansson & Ljung 2004). Projektgruppen åläggs ofta en 
temporär uppgift av engångskaraktär som syftar till att skapa något nytt alternativt är så pass 
viktig eller komplex för verksamheten att en tillfällig (projekt)organisation är befogad 
(Jansson & Ljung 2004).  
 
Medarbetare, inte sällan med olika bakgrund, kompetens samt erfarenhet, förs följaktligen 
samman i tillfälliga grupper. ”Why have a team if team members have similar backgrounds 
and think a like?” (Tjosvold 2008, s.19) Mångfalden och de förändrade 
organisationsstrukturerna är exempel på faktorer som ökar behovet av att ledare förmår 
hantera konflikter på ett konstruktivt sätt (Tjosvold 2008). “Research with practitioners 
indicated that the subject of conflicts of interest is one of the most challenging faced by our 
profession” (PMI 2011, s.48), skriver Project Management Institute, ett av världens största 
nätverk för projektledare. Intragruppkonflikter, här konflikter som uppstår mellan individer 
inom en grupp (jfr. Jehn 1995; Jehn & Mannix 2001; Jehn & Bendersky 2003), är således en 
utmaning för projektledare – men även för agila ledare så som ScrumMasters - att hantera.  
 
Teoretiskt kan två breda projektledningsläror urskiljas; den traditionella1 samt den agila 
projektledningsläran (Gustavsson 2007). Under andra världskriget började försvarsmakten för 
första gången, med Mats Engwalls (1999) terminologi, att ”förvetenskapligas”, det vill säga 
den amerikanska försvarsmakten började införliva forskare och forskning i dess verksamhet, 
vilket bland annat Manhattanprojektet exemplifierar. Så småningom upprättades ett bestående 
samarbete mellan forskare, försvarsmakten och vapenindustrin i USA. Andra världskriget 
följdes av kalla kriget, innefattande en omfattande kapprustning mellan USA och 
Sovjetunionen. Kapprustningen kastade ljus över den långa ledtiden, det vill säga den tid det 
tog från beslut att framställa ett nytt vapensystem till dess att det nya systemet kunde 
användas. Ledtidsproblematiken kan benämnas som en av de största drivkrafterna bakom den 
traditionella projektledningslärans framväxt. För att förkorta ledtiden började den 

                                                 
1 Kursiveringar används i föreliggande undersökning i syfte att betona centrala termer samt ”poänger”. 
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amerikanska försvarsmakten att parallellisera arbetsmoment. Projektledningsmetoder såsom 
work breakdown structure (WBS), logiska nätverk samt gantt-schema växte fram.2 Under 
1900-talets andra hälft spreds den traditionella projektledningsläran till allt fler branscher 
samt började användas i allt större omfattning (Engvall 1999).   
 
Agila metoder skall här ses som ett samlingsnamn för de projektledningsmetoder som växte 
fram som en motreaktion mot den traditionella projektledningsläran under 1990-talet (jfr. 
Gustavsson 2007).  Den agila projektledningsläran skiljer sig således från den traditionella 
projektledningsläran på ett antal centrala punkter. Bland dessa kan nämnas att kortsiktig 
detaljplanering, där varje projekt delas in i korta etapper och delleveranser, fokuseras framför 
långsiktig detaljplanering. Vidare används hjälpmedel så som dagliga stå-upp-möten samt 
retrospektiv efter varje etapp istället för hjälpmedel så som WBS:er, logiska nätverk samt 
gantt-scheman. Därtill fokuseras självorganiserande team, där ansvar samt uppgifter fördelas 
inom och av projektgruppen självt, istället för en hierarkisk struktur mellan projektledare och 
projektdeltagare. I agila projektteam där metoden Scrum3 används benämns projektledaren för 
ScrumMaster, främst i syfte att särskilja dennes roll från den traditionella projektledarens roll 
där ScrumMaster förväntas anta en coachande framför en traditionellt ledande roll (Chin 
2004; Gustavsson 2007; Petersson 2010).4  
 

�������
����������
 
“[B]ecause conflict is both inevitable and potentially highly constructive, organizations 
should become conflict-positive. /.../ Conflict has great potential but we are far from fully 
realizing it.” (Tjosvold 2008 s.19)5 

 
”Det finns ju en stor konflikträdsla på en arbetsplats. Det gör det. På alla arbetsplatser tror 

jag.” (David Davidsson, Intervjurespondent, 110329)6 
 
Ovanstående citat ringar på ett adekvat sätt in föreliggande undersöknings problemområde. 
Under 1900-talet kan olika konfliktperspektiv, det vill säga olika sätt att se på samt teoretiskt 
resonera kring, intragruppkonflikter urskiljas bland konfliktforskare (Buchanan & Huczynski 
2010; Robbins & Judge 2009). Utvecklingen kan sägas präglas av en alltmer positiv 
inställning och attityd gentemot organisatoriska konflikter i allmänhet och 
intragruppkonflikter i synnerhet (jfr. Thomas 1976). Medan tidigare forskare menade att 
konflikter, oavsett typ av konflikt, var skadliga för en organisation och följaktligen borde 
undvikas eller elimineras hävdar allt fler konfliktforskare att det finns funktionella konflikter, 
det vill säga konflikter som genererar positiva effekter på en grupps prestation (De Dreu & 
Weingart 2003; Robbins & Judge 2009; för exempel se Jehn 1997; Tjosvold 2008). Det 

                                                 
2 För en mer utförlig diskussion kring traditionella arbetsmetoder se 2.3.1 Traditionell projektledningslära. 
3 Bland agila metoder är Scrum den mest förekommande (VersionOne 2009) och den metod som tillsammans 
med traditionella projektledningsmetoder i föreliggande undersökning fokuseras. 
4 För en mer utförlig diskussion kring traditionella respektive agila arbetsmetoder samt dess ledarroller 
projektledare och ScrumMasters, se 2.3 Traditionell kontra agil projektledningslära. 
5 Författarnas kursivering. 
6 David Davidsson är ett fingerat namn. 
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konfliktperspektiv som har blivit alltmer utbrett bland konfliktforskare under 1900-talets 
andra hälft benämns av Robbins och Judge (2009) samt Buchanan & Huczynski (2010) som 
ett interaktionistiskt konfliktperspektiv. 
 
Forskning som ligger till grund för det interaktionistiska konfliktperspektivets utbredning 
bland teoretiker visar att en viss mängd av intragruppkonflikter kan inverka positivt på en 
grupps prestationsnivå och därmed en organisations produktivitet (se t.ex. Amason 1996; Jehn 
1995; 1997). Medan en alltför låg konfliktnivå antas bidra till initiativfattigdom, en grupps 
oförmåga att möta förändrade villkor samt stagnation antas en alltför hög konfliktnivå leda till 
samarbetssvårigheter bland gruppens medarbetare (Buchanan & Huczynski 2010; Van de 
Vliert & De Dreu 1994). De med ett interaktionistiskt konfliktperspektiv stipulerar 
följaktligen att en ledare - som strävar efter att höja en grupps prestation - bör sträva efter att 
upprätthålla en optimal konfliktnivå genom att minska alternativt stimulera rådande 
konfliktnivå beroende på situation (se t.ex. Amason 1996; Jehn 1995; Jehn & Bendersky 
2003; Van de Vliert & De Dreu 1994). Förhållandet mellan en grupps konfliktnivå och dess 
prestation illustreras inte sällan genom ett omvänt u (se t.ex. Bauer & Erdogan 2010; Hatch 
2002; Robbins 2005; Robbins & Judge 2009), se Figur 1 nedan. 

 
Figur 1: Prestationsnivå i förhållande till konfliktnivå7 
 
Figur 1 illustrerar hur en viss grad av konflikter inverkar positivt på en grupps 
prestationsnivå. Vidare illustrerar figuren att fullständig frånvaro liksom en alltför hög närvaro 
av konflikter inverkar negativt på en grupps prestationsnivå (Bauer & Erdogan 2010; Hatch 
2002; Robbins 2005; Robbins & Judge 2009). En optimal konfliktnivå antas enligt 
interaktionistiska forskare så som Jehn (1997) vara synonymt med en låg grad av 
processkonflikter samt en måttlig grad av uppgiftskonflikter. Medan uppgiftskonflikter berör 
arbetets innehåll samt mål berör processkonflikter hur uppgifter, ansvar samt resurser fördelas 
inom en grupp. En optimal konfliktnivå innebär att gruppens medarbetare förhåller sig kritiskt 
till – och därmed för en kontinuerlig diskussion kring - arbetets mål och arbetssätt. Ett sådant 
arbetsklimat antas stimulera innovativa idéer samt gruppens förmåga att hantera förändringar. 
Relationskonflikter, det vill säga konflikter som är av mer personlig art samt berör icke-
arbetsrelaterade frågor, antas i motsats till tidigare nämnda konflikttyper, oftast vara 

                                                 
7 Figuren är återgiven så som den framställs av Bauer & Erdogan 2010, kap.10 (refererad källa saknar 
sidnumrering). 
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hämmande för en grupps prestationsnivå och bör därför förekomma så lite som möjligt 
(Buchanan & Huczynski 2010; Jehn 1997; Robbins & Judge 2009). 
 
Föreliggande undersökning vilar på ett antagande om att människors perspektiv färgar deras 
beteende. Närmare bestämt vilar föreliggande undersökning på ett antagande om att praktikers 
konfliktsyn färger hur de reagerar på intragruppkonflikter samt hur de väljer att hantera dem 
(jfr. Buchanan & Huczynski 2010; Pinkley & Northcraft 1994; Schwenk 1990a). Det som 
utmärker det interaktionistiska perspektivet från andra konfliktperspektiv är dels en tilltro till 
att konflikter kan vara funktionella, här i betydelsen generera positiva effekter på en grupps 
prestation, och dels en uppfattning om att intragruppkonflikter i vissa situationer bör 
uppmuntras (jfr. Bauer & Erdogan 2010; Buchanan & Huczynski 2010; Morgan 1999; 
Robbins & Judge 2009).8 Dessa utmärkande drag kommer fortsättningsvis att refereras till 
som det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag. 
 
Trots det interaktionistiska perspektivets utbredning bland konfliktforskare finns det många 
som vittnar om att ett mera negativt konfliktperspektiv färgar praktiker (Darling et al 2004; 
Robbins & Judge 2009; Tjosvold 2008; Van de Vliert & De Dreu 1994). ”[T]oday’s managers 
and employees still overwhelmingly view conflict as negative and something to be 
reprimanded, shunned, or immediately resolved.” (Jehn & Bendersky 2003, s.189) Efter en 
initial litteraturstudie menar författarna9 att det finns en forskningslucka - och därmed en 
bristande kunskap - kring hur praktikerna projektledare och ScrumMasters ser på 
intragruppkonflikter. Föreliggande undersökning skiljer på rollerna projektledare och 
ScrumMasters då de använder olika projektledningsmetoder, vilket skulle kunna inverka på 
hur dessa praktiker ser på och därmed hanterar intragruppkonflikter. Ökad kunskap kring 
dessa praktikers konfliktperspektiv är särskilt motiverat då projektarbetsformen inte sällan 
förenar personer med olika bakgrund, kompetenser samt erfarenheter vilket i sin tur tenderar 
att öka mångfalden av åsikter, synsätt och idéer. Projektledare och ScrumMasters utmanas 
följaktligen att på ett eller annat sätt hantera intragruppkonflikter (jfr. Tjosvold 2008).  
 

����� !���
 
Syftet med föreliggande undersökning är att beskriva samt jämföra på vilket sätt projektledare 
och ScrumMasters ser på intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets 
karaktäristiska drag. 
 
Det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag är (1) intragruppkonflikter kan 
inverka positivt (såväl som negativt) på en grupps prestation samt (2) det finns situationer då 
intragruppkonflikter bör uppmuntras. 
 

                                                 
8 Hänvisade källor använder olika benämningar på det konfliktperspektiv som Robbins & Judge (2009) samt  
Buchanan & Huczynski (2010) kallar ”interaktionistiskt” men samtliga källor styrker det interaktionistiska  
perspektivets existens samt karaktäristiska drag. 
9 Författarna hänvisar i föreliggande undersökning till oss som har utfört undersökningen. 
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Konflikter tycks oundvikligen uppstå i sammanhang där interaktion sker mellan olika 
människor (Bruzelius & Skärvad 2000; Buchanan & Huczynski 2010; Larsen 2003; Svedberg 
1997). Organisationer är således ett naturligt forum för konflikter i allmänhet och 
projektgrupper i synnerhet (jfr. Huzell 2005; PMI 2011). Forskning kring intragruppkonflikter 
är omfattande.10 Som tidigare nämnt finns det dock, efter en initial litteraturstudie, en 
forskningslucka kring hur praktikerna projektledare och ScrumMasters ser på 
intragruppkonflikter. Föreliggande undersökning ämnar bidra med empirisk kunskap inom 
nämnt område.   
 

��$�	%��&�������
 
Undersöknings studieobjekt utgörs av projektledare samt ScrumMasters. Undersökningen 
behöver av naturliga skäl (tid & rum) avgränsas. Nämnd avgränsning beskrivs under 3.3.1 
Urval samt 3.4.1 Urval. 
 
Författarna avser att studera hur projektledare och ScrumMasters ser på konflikter vid en 
given tidpunkt och inte eventuella förändringar över tid. Undersökningen är således en 
tvärsnittsundersökning i motsats till en tidsföljdsundersökning (Svenning 2003).   
 
Undersökningen behandlar enbart intragruppkonflikter, det vill säga konflikter som uppstår 
inom en projektgrupp (jfr. Jehn 1995; Jehn & Mannix 2001; Jehn & Bendersky 2003). Vidare 
fokuseras enbart tre typer av intragruppkonflikter; uppgifts-, process- samt relationskonflikter. 
Nämnda konflikttyper definieras under 1.7.2 Konflikt. 
�

��'�(��)��������
 

 
 
Figur 2: Disposition11 

 
Undersökningens andra kapitel syftar till att presentera undersökningens teoretiska ramverk. 
Det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag (intragruppkonflikter kan inverka 
positivt (såväl som negativt) på en grupps prestation och det finns situationer då 
intragruppkonflikter bör uppmuntras) behandlas liksom ett antal centrala teoretiska skillnader 
mellan den traditionella och agila projektledningsläran. Undersökningens tredje kapitel 
behandlar undersökningens metodologiska tillvägagångssätt, innefattande en beskrivning av 
undersökningens litteraturstudie, operationalisering av centrala begrepp, metodval, urval, 
                                                 
10 Några nedslag kommer att presenteras under 2.Teori. 
11 Källa: Författarna. 
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genomförande, bearbetning av data, reliabilitet, validitet samt forskningsetik. I 
undersökningens fjärde kapitel redovisas undersökningens empiriska resultat baserat på 
undersökningens enkät- och intervjuundersökningar. I undersökningens femte kapitel 
analyseras det empiriska materialet utifrån undersöknings teorietiska ramverk. I 
undersökningens sjätte och avslutande kapitel förs en slutdiskussion, vidare presenteras 
undersökningens slutsatser, förslag till fortsatt forskning samt eventuella implikationer för 
praktikerna projektledare samt ScrumMasters. 
 

��*������))������������
 
Den mening en term tillges utgör ett begrepp, vilket i sin tur refererar till en erfarenhet. Med 
andra ord uttrycker en term en mening som refererar till en erfarenhet. Människor kan 
använda samma term men referera till olika erfarenheter vilket innebär att dessa människor 
fyller begreppet med olika mening. Följaktligen definieras begrepp olika trots att samma term 
används (jfr. Sartori 1984; Vedung 1977), se Figur 3 nedan. 

 
Figur 3: Ogdens och Richards semantiska triangel12 
 
Figur 3 illustrerar ovanstående resonemang samt kan exemplifieras enligt följande. Forskare 
med ett traditionellt konfliktperspektiv fyller begreppet konflikt med en negativ laddning, 
detta då de refererar till erfarenheter (forskning) av dysfunktionella konflikter. Forskare med 
ett interaktionistiskt konfliktperspektiv, å andra sidan, fyller begreppet konflikt med såväl en 
positiv som en negativ laddning, detta då de hänvisar till erfarenheter (forskning) av såväl 
funktionella som dysfunktionella konflikter. Då termen konflikt betecknar olika erfarenheter 
definieras begreppet på olika sätt (jfr. Jehn & Bendersky 2003; Sartori 1984; Vedung 1977).  
 
I följande avsnitt presenteras centrala begrepp som används i föreliggande undersökning, med 
andra ord försöker författarna att ringa in den mening som ett antal termer här uttrycker. 
 

��*����������������������!��������
 
Interaktionistiska forskare är i föreliggande studie en benämning på de forskare som antar vad 
Robbins och Judge (2009) samt Buchanan och Huczynski (2010) benämner ett 
interaktionistiskt perspektiv. Närmare bestämt kommer benämningen interaktionistiska 

                                                 
12 Figuren representerar författarnas tolkning av Vedungs (1977, s.97) och Sartoris (1984, s.23) omarbetade 
versioner av Ogdens och Richards semantiska triangel. 
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forskare att användas på teoretiker/forskare som argumenterar i överstämmelse med det 
interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag13 - (1) intragruppkonflikter kan inverka 
positivt (såväl som negativt) på en grupps prestation samt (2) det finns situationer då 
intragruppkonflikter bör uppmuntras. 
�

��*������!�����
 
”For many persons, the word itself has a strongly negative connotation.” (Baron 1991, s.25). 
Sett till ordets ursprung torde en konflikt åtminstone omfatta någon sorts sammanstötning.14 
Då en sammanstötning kan tänkas gälla i princip vad som helst har teoretiker framfört en 
mängd olika övergripande konfliktdefinitioner, detta i ett försök att fånga begreppets 
mångfacetterade innebörd (jfr. Thomas 1976). Författarna kommer inte att förhålla sig till en 
övergripande definition av begreppet konflikt utan istället utgå från tre typer av 
intragruppkonflikter, uppgifts-, process-, samt relationskonflikter, definierade av Jehn (1997) 
samt Jehn och Bendersky (2003), se följande fyra avsnitt. Jehn är en ledande forskare inom 
den interaktionistiska skolan med fokus på intragruppkonflikter (jfr. De Dreu & Weingart 
2003; Robbins & Judge 2009), där hennes konfliktdefinitioner samt konfliktmått har använts 
av en mängd forskare (De Dreu & Weingart 2003). Med hänvisning till föreliggande 
undersöknings syfte kommer Jehns forskning och teorier kring intragruppkonflikter och dess 
effekter ges stort utrymme. 
 
Intragruppkonflikter 
Som tidigare definierat, åsyftar intragruppkonflikter konflikter som uppstår mellan individer 
inom en grupp (jfr. Jehn 1995; Jehn & Mannix 2001; Jehn & Bendersky 2003). Genom att 
skilja på olika typer av konflikter har konfliktforskare fördjupat vår förståelse kring hur - samt 
på vilket sätt - intragruppkonflikter kan vara såväl funktionella som dysfunktionella (se t.ex. 
Amason 1996; Jehn & Bendersky 2003). Trots liknande definitioner har två vanligt använda 
typologier fått olika benämningar. Pinkley (1990) och Jehn (1995) skiljer på uppgiftskonflikt 
och relationskonflikt (task and relationship conflict), Priem och Price (1991) skiljer på 
kognitiv konflikt samt social konflikt (cognitive and social conflict). Amason (1996) skiljer i 
sin tur på kognitiva samt emotionella konflikter (cognitive and affective conflict). I en 
sammanställning över olika konflikttypologier drar Speakman och Ryals (2010) slutsatsen att 
särskiljandet mellan uppgiftskonflikter och relationskonflikter är nästintill universellt 
accepterat bland psykologi- och managementforskare. För enkelhetens skull kommer 
författarna i fortsättningen att tala om uppgifts- samt relationskonflikter, detta trots att andra 
benämningar på liknande fenomen skulle kunna ha valts. Vidare kommer en tredje 
konflikttypologi att användas, processkonflikter. I följande avsnitt presenteras  
undersöknings definitioner av nämnda intragruppkonflikter, därtill berörs den kognitiva-
emotionella dimensionen kopplat till samtliga typer av intragruppkonflikter. 
 
 
                                                 
13 Det interaktioniska perspektivets karaktäristiska drag formuleras samt motiveras under 1.2 Problemområde. 
14 Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder sammanstötning, se Nationalencyklopedin. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/konflikt. [2011-04-18]. 
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Uppgiftskonflikt 
I ett försök att förena tidigare teoretikers sätt att definiera uppgiftskonflikter skriver Jehn och 
Bendersky; ”While labeled many different things (i.e. cognitive conflict, substantive conflict, 
content conflict, realistic conflict), task conflicts are consistently defined as disagreements 
among group members about the tasks being performed.” (2003, s. 200) Den definition som 
fortsättningsvis kommer att användas lyder ”Uppgiftskonflikter existerar när det uppstår 
meningsskiljaktigheter bland gruppmedlemmar gällande innehållet av en uppgift som utförs, 
innefattande skilda synsätt, idéer och åsikter.” (Jehn & Bendersky 2003, s. 200).15 Exempel på 
frågor som uppgiftskonflikter berör är hur något skall tolkas, vilken lösning som är den mest 
lämpliga, målet med en uppgift samt vilka metoder som skall användas (Jehn 1997).   
 
Processkonflikt 
I en kvalitativ studie (Jehn 1997), innefattande upprepade intervjuer samt observationer av sex 
arbetsgrupper under tjugo månader, urskiljs en tredje typ av konflikt; processkonflikter. 
Konflikttypen berör hur resurser, ansvar samt arbetsuppgifter fördelas inom en arbetsgrupp. 
Tidigare forskare har behandlat denna typ av konflikt men då framförallt som en del av 
uppgiftskonflikter (Jehn 1997). Då Jehns forskningsresultat (1997, jfr. Jehn & Bendersky 
2003) visar att uppgiftskonflikter och processkonflikter har olika effekter på en grupps 
prestation finns det anledning att skilja på konflikter som berör uppgiftens innehåll och 
konflikter som berör ”logistiska och delegerande frågor” (Jehn 1999, s.8)16. En 
sammanfattande definition, som denna studie utgår från, lyder; ”Processkonflikter innefattar 
meningsskiljaktigheter om fördelning av uppgifter och resurser.” (Jehn 1997, s. 540) Exempel 
på de frågor som processkonflikter berör är vem som ska göra vad samt hur mycket ansvar 
olika individer skall få (Jehn 1997). 
 
Relationskonflikt 
I föreliggande undersökning definieras relationskonflikt enligt följande; 

 
”Relationskonflikter existerar när det uppstår oförenligheter mellan gruppmedlemmar. 
Denna typ av konflikt innefattar ofta skillnader i personlighet så väl som skilda åsikter 
och preferenser gällande icke-arbetsrelaterade frågor” (Jehn & Bendersky 2003, s.200).17 

 
Med andra ord kan relationskonflikter som uppstår inom en arbetsgrupp sägas kännetecknas 
av (1) personlighetsskillnader och/eller (2) skilda åsikter och preferenser kring icke-
arbetsrelaterade frågor (jfr. Jehn 1999). Relationskonflikter kan exempelvis handla om att en 
person inte gillar en annan persons attityd eller att det uppstår meningsskiljaktigheter (i form 
av skilda åsikter) kring icke-arbetsrelaterade frågor som till exempel religion, politik eller 
mode (Jehn 1997; Jehn & Bendersky 2003). 
 
Medan ett flertal forskare likställer relationskonflikt med en emotionell aspekt (se t.ex. Priem 
& Price 1991; Amason 1996) belyser Jehn & Bendersky (2003) betydelsen av att skilja på 

                                                 
15 Författarnas översättning. 
16 Författarnas översättning. 
17 Författarnas översättning. 
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konflikttyp, det vill säga vad konflikten handlar om samt den kognitiva/emotionella 
dimensionen. Forskning visar att konflikter, oavsett vad de handlar om, kan vara såväl icke-
emotionella (kognitiva) som emotionellt laddade (se t.ex. Pinkley 1990; Hjertø 2009). Jehn 
och Bendersky (2003) menar därför att den emotionella aspekten snarare bör ses som en av 
många förklaringsfaktorer till att konflikter kan vara såväl funktionella som dysfunktionella, 
snarare än som en oskiljaktig aspekt från en viss typ av konflikt, det vill säga 
relationskonflikter (Jehn & Bendersky 2003). I föreliggande studie skiljer författarna på 
konflikttyp samt den kognitiva-emotionella dimensionen med hänvisning till ovanstående 
resonemang.  Med detta sagt visar studier att relationskonflikter de facto ofta involverar en 
emotionell dimension och därmed ofta förknippas med en emotionell dimension (se t.ex. Jehn 
& Bendersky 2003). Konflikttypen innefattar inte sällan negativa känslor så som irritation 
eller fientlighet, vilket vidare kan tänkas förklara varför denna konflikttyp ofta antar en 
dysfunktionell karaktär (Jehn & Bendersky 2003). 
 
Konflikter – sammanfattning 
Sammanfattningsvis fokuserar föreliggande undersökning på tre typer av 
intragruppkonflikter; uppgifts-, process- samt relationskonflikter, vilka samtliga kan vara 
såväl icke-emotionella (kognitiva) som emotionellt laddade samt definieras enligt nedan, se 
Tabell 1.  
 
Tabell 1: Definition av tre typer av intragruppkonflikter 

Konflikttyp Definition 
 

Exempel (Jehn 1997; Jehn 
& Bendersky 2003) 

Uppgiftskonflikt ”Uppgiftskonflikter existerar när det uppstår 
meningsskiljaktigheter bland gruppmedlemmar 
gällande innehållet av en uppgift som utförs, 
innefattande skilda synsätt, idéer och åsikter.” 
(Jehn & Bendersky 2003, s. 200)18 

• Hur något skall 
tolkas 

• Vilken lösning som 
är den mest lämpliga 

• Målet med uppgift 
Processkonflikt ”Processkonflikter innefattar 

meningsskiljaktigheter om fördelning av uppgifter 
och resurser” (Jehn 1997, s. 540) 

• Vem som ska göra 
vad 

• Hur ansvar skall 
fördelas 

• Hur resurser skall 
fördelas 

Relationskonflikt ”Relationskonflikter existerar när det uppstår 
oförenligheter mellan gruppmedlemmar. Denna 
typ av konflikt innefattar ofta skillnader i 
personlighet så väl som skilda åsikter och 
preferenser gällande icke-arbetsrelaterade frågor” 
(Jehn & Bendesky 2003, s. 200)19 

• Icke-arbetsrelaterade 
frågor av mer 
personlig art, så som 
religion, politik och 
mode. 

• Att en person inte 
gillar en annan 
persons personlighet 
eller attityd 

                                                 
18 Författarnas översättning. 
19 Författarnas översättning. 
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Att en konflikt beskrivs som funktionell alternativt som positiv innebär i föreliggande 
undersökning att nämnd konflikt generar positiva effekter på en grupps prestation (jfr. 
Amason 1996; De Dreu 2008; De Dreu & Weingart 2003; Robbins 2005). 
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Med en dysfunktionell konflikt åsyftas i föreliggande studie en konflikt som generar negativa 
effekter på en grupps prestation (jfr. Amason 1996; De Dreu & Weingart 2003; Robbins 
2005). 
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När föreliggande undersökning nämner en grupps prestation åsyftas det resultat som en grupp 
tillsammans åstadkommer. Prestation är således nära förknippat med en grupps produktivitet 
samt effektivitet (jfr. De Dreu & Weingart 2003). När föreliggande studie hänvisar till 
projektledares och ScrumMasters syn på intragruppkonflikters inverkan på en projektgrupps 
prestation åsyftas däremot en subjektiv bedömning från respondenternas sida, detta då 
författarna inte har definierat begreppet prestation i undersökningens enkätformulär eller 
under de intervjusamtal som har ägt rum. På vilket sätt enkätrespondenterna definierar 
begreppet prestation kan med andra ord inte utredas. Undersökningens resultat visar dock att 
de intervjurespondenter som ingår i studien definierar prestation på liknande sätt som ovan 
beskrivit. I sitt resonemang kring intragruppkonflikters inverkan på en projektgrupps 
prestation nämner de nämligen sådant som resultat samt slutprodukt (se 5.2.1 
Uppgiftskonflikt).  
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Konflikthantering används här synonymt med engelskans conflict management och definieras 
enligt följande ”[a]nvändandet av lösningstekniker samt stimulerande tekniker för att uppnå 
önskad konfliktnivå.” (Robbins 2005, s. 431) 
 

�
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I föreliggande kapitel presenteras den teori som ligger till grund för undersökningens analys 
och slutsats. Inledningsvis behandlas det interaktionistiska konfliktperspektivets 
karaktäristiska drag samt avslutningsvis de centrala teoretiska skillnader som kan urskiljas 
mellan den traditionella och agila projektledningsläran. 
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Forskning kring intragruppkonflikters effekter visar högst motstridiga resultat och det har 
under en längre tid förts en debatt bland konfliktforskare kring huruvida intragruppkonflikter 
kan anta en funktionell karaktär (för en sammanställning se De Dreu & Weingart 2003; Jehn 
& Bendersky 2003). Det finns med andra ord forskare som bestämt hävdar att 
intragruppkonflikter - oavsett typ - är och bör uppfattas som främst dysfunktionella. 
”[O]rganizations need cooperative conflict management not because it brings positive conflict, 
but because it prevents work place conflict to hurt too much.” (De Dreu 2008, s.6) Som 
tidigare nämnt har dock ett interaktionistiskt konfliktperspektiv blivit alltmer vanligt 
förekommande bland konfliktforskare. Nämnt perspektiv präglas av en mer optimistisk attityd 
gentemot intragruppkonflikter och dess potential att inverka positivt på en projektgrupps 
prestation. Följande stycken syftar till att presentera teorier och forskning som understödjer 
det interaktionistiska konfliktperspektivet. 
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Studier visar hur en måttlig grad av uppgiftskonflikter kan inverka positivt på en 
projektgrupps prestation (Amason 1996; Jehn 1995; Jehn & Mannix 1991). Resultaten 
förklaras bland annat av att uppgiftskonflikter medför att fler åsikter, tolkningar och 
synvinklar ventileras inom en grupp. Den sammanlagda informationen ökar, liksom kritisk 
utvärdering och bedömning av olika alternativ. Gruppmedlemmarna blir mer kreativa och 
dess beslut antar en högre kvalitet. En grupp med en alltför hög grad av uppgiftskonflikter 
kännetecknas å andra sidan av en oförmåga att slutligen nå enighet, vilket i sin tur hindrar 
gruppen från att implementera olika beslut (Amason 1996; Jehn 1995; Jehn & Bendersky 
2003). Därtill är uppgiftskonflikter (liksom övriga intragruppkonflikter) förenat med risker på 
individnivå, så som att gruppmedlemmar inte trivs i gruppen (Jehn & Bendersky 2003). 
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Då processkonflikter berör frågor så som vem ska göra vad och hur ansvar ska fördelas, 
tangerar dessa frågor gruppmedlemmars förmågor och grad av skicklighet. En risk med 
processkonflikter är följaktligen att projektdeltagare kan känna sig misstrodda i sin yrkesroll. 
Vidare kan en hög grad av processkonflikter leda till att en förvirring uppstår kring vem som 
skall göra vad. En låg grad av processkonflikter som gruppen förmår lösa relativt snabbt har 
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dock visat sig kunna öka effektiviteten inom en grupp till följd av en mer lämplig fördelning 
av ansvar och arbetsuppgifter (Jehn 1999).   
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Enligt en sammanställning över tidigare forskning kring intragruppkonflikter och dess 
effekter (Jehn & Bendersky 2003) påvisas inget positivt samband mellan relationskonflikter 
och en grupps prestation. Det negativa sambandet förklaras bland annat av konflikttypens 
personliga karaktär, där en negativ emotionell dimension ofta är närvarande, och att 
konflikttypen stjäl tid, fokus och kraft från arbetsrelaterade uppgifter (Amason 1996; Jehn & 
Bendersky 2003). 
 
Sammanfattningsvis är en hög grad av intragruppkonflikter – oavsett typ - förenat med 
negativa effekter på individnivå, så som att gruppmedlemmar inte trivs och att 
gruppmedlemmar känner ett minskat engagemang. En optimal nivå av intragruppkonflikter 
kan dock utmynna i en dynamisk grupp där olika synsätt, idéer och åsikter utbyts samt där 
”rätt person gör rätt saker”, se Tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2: En sammanställning av intragruppkonflitkers effekter på individ- och gruppnivå20 
Typ av 
intragruppkonflikt 

Individnivå Gruppnivå 

Uppgiftskonflikt Ökar utmaning och ansträngning 
Ökar olika kognitiva processer 
Ökar uppgiftsfokus 
Ökar oro och spänning 

Ökar mängden av skilda åsikter, 
tolkningar och synvinklar  
Ökar kritisk utvärdering och 
bedömning av alternativ 
Ökar kommunikation, delad 
information samt problemidentifiering 
Ökar gemensam problemlösning 

Processkonflikt Ökar tendenser till att skuldbelägga 
Ökar upplevelser av personliga 
påhopp, ojämlikhet och orättvisa 

Ökar omvärdering av standarder och 
processer 
Ökar lämplighet av uppgifts- och 
resursfördelning 

Relationskonflikt Distraktion 
Förspiller tid och ansträngning 
Begränsar kognitiva processer 
Minskar förmågan att bedöma ny 
information 
Minskar engagemang 

Försämrar samarbete 
Minskar kommunikation och förståelse 
Fokus på lösning eller återgällning 
Begränsar tillgång till ny information 

   
Tabell 2 skall inte förstås som att uppgifts- och processkonflikter per automatik genererar 
positiva effekter på en grupps prestation trots eventuella negativa effekter på individnivå. 
Varför uppvisar olika typer av konflikter olika effekter i olika sammanhang? För att fördjupa 
förståelsen kring konflikter och dess effekter på en grupps prestation behöver betydelsen av 
ytterligare förklaringsfaktorer vägas in (se följande avsnitt). 
 

                                                 
20 Jehn & Bendersky 2003, s.203. Fri översättning. 
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I en studie (1995) undersöker Jehn 105 grupper och management teams och kommer bland 
annat fram till att huruvida grupper arbetar med rutinuppgifter eller inte är avgörande för 
effekten av uppgiftskonflikter. Jehn finner ett negativt samband mellan förekomsten av 
uppgiftskonflikter och en gruppens prestation inom grupper som arbetar med rutinuppgifter 
men ett positivt samband mellan uppgiftskonflikter och en grupps prestation i grupper som 
arbetar med icke-rutinartade uppgifter (häribland projektgrupper). En studie utförd av Amason 
(1996) bekräftar uppgiftskonflikters positiva effekt i grupper som arbetar med icke-rutinartade 
uppgifter. 
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Projektgrupper består inte sällan av individer med olika kompetenser, arbetslivserfarenhet och 
utbildning. Den mångfald som dessa faktorer skapar i form av kunskap och olika synvinklar 
inom en grupp benämner Jehn (1999) informationsmångfald.  Ju mer gruppmedlemmarnas 
kompetenser, arbetslivserfarenhet och utbildning skiljer sig, desto högre 
informationsmångfald. Ju högre informationsmångfald desto mer troligt att uppgiftskonflikter 
uppstår. Så länge fokus bland gruppmedlemmarna riktas mot informationsmångfalden i 
gruppen finner Jehn med kollegor (se Jehn 1999) ett positivt samband mellan 
uppgiftskonflikter och en grupps prestation. I de fall fokus riktas mot social mångfald (t.ex. 
ålder, kön och ursprung) ökar risken för relationskonflikter, vilket i sin tur har en negativ 
inverkan på en grupps prestation. 
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I en studie där Jehn (1997) undersöker vilka typer av konflikter som uppstår inom en 
arbetsgrupp, urskiljer hon förutom tre intraguppkonflikter (uppgifts-, process- samt 
relationskonflikter), fyra konfliktdimensioner. De fyra dimensionerna; emotionalitet, 
betydelse, acceptans och konfliktlösningspotential, visade sig kunna vara närvarande oavsett 
vilken typ av intragruppkonflikt det handlade om, samt påverka förhållandet mellan 
intragruppkonflikter och gruppens prestation på olika sätt. 
 
Dimensionen emotionalitet syftar till den mängd affekt (här i negativ bemärkelse) som visar 
sig samt upplevs under en konflikt. Exempel på negativa emotioner som upplevs under en 
konfliktsituation är ilska, frustration, olust, obehag samt ursinnighet och kan till exempel 
yttras genom att berörda parter höjer rösten eller använder en arg ton (Jehn 1997). Studien 
(Jehn 1997) påvisar att negativa emotioner har en negativ inverkan på förhållandet mellan 
intragruppkonflikter och en grupps prestation, oavsett konflikttyp. Sambandet förklaras bland 
annat av att konflikter innefattande negativa emotioner hindrar gruppmedlemmar från att 
fokusera på deras arbetsuppgifter, ökar inslaget av skuldbeläggning samt hindrar individuella 
kognitiva processer (jfr. Amason 1996). Samtidigt påvisar studien att medan 
relationskonflikter tenderar att ge upphov till att negativa emotioner riktas mot en viss person, 
riktas liknande emotioner under uppgifts- och processkonflikter i större utsträckning mot 
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problemet i sig. Personer i studien uttryckte saker som ”jag är inte arg på dig, jag är arg över 
projektet.” (Jehn 1997, s.544)21 En senare studie (Jehn et al 2008) visar att negativa emotioner 
i samband med uppgifts- och processkonflikter inte förvärrar dess negativa effekter. Resultatet 
antyder att människor lättare tenderar att skilja på sak och person när det gäller dessa typer av 
konflikter än när det gäller relationskonflikter (Jehn et al 2008). 
 
Dimensionen acceptans eller accepterande normer syftar till gruppnormer relaterade till 
konflikter och kommunikation, det vill säga i vilken grad konflikter samt diskussioner kring 
konflikter accepteras inom en arbetsgrupp (Jehn 1997, Jehn & Bendersky 2003). En hög grad 
av accepterande normer är synonymt med det Tjosvold benämner konflikt-positivt klimat 
(1991; 2008). Accepterande normers inverkan på förhållandet mellan intragruppkonflikter och 
en grupps prestation beror på typ av konflikt (Jehn 1997, jfr. Jehn & Bendersky 2003). Medan 
accepterande normer kring uppgiftskonflikter tenderar att ha en positiv inverkan på 
förhållandet mellan intragruppkonflikter och prestation tenderar accepterande normer kring 
relationskonflikter att ha en negativ inverkan på förhållandet. I grupper med accepterande 
normer kring uppgiftskonflikter kan gruppmedlemmar öppet argumentera kring 
uppgiftsrelaterade frågor samt utbyta idéer och åsikter, vilket i sin tur påverkar nämnt 
förhållande i positiv riktning. När accepterande normer existerar kring relationskonflikter 
tenderar gruppens fokus istället att flyttas från gruppens arbetsuppgifter till mer personliga 
angelägenheter, vilket enligt Jehn (1997) kan ha en negativ inverkan på en grupps prestation. 
Tjosvold (1991, 2008) resonerar i motsats till nämnda källor att accepterande konfliktnormer 
– närmare bestämt ett konflikt-positivt klimat – bör eftersträvas oavsett typ av konflikt. 
 
Dimensionen konfliktlösningspotential handlar om i vilken grad gruppmedlemmar har en 
tilltro till att en intragruppkonflikt kommer att lösas (Jehn 1997). Dimensionen visade sig 
enbart ha en positiv inverkan på förhållandet mellan intragruppkonflikter och gruppens 
prestation. När gruppmedlemmar tror sig kunna lösa konflikter som uppstår inom en grupp 
blir konflikters negativa effekter lägre och dess positiva effekter högre (Jehn 1997). I en 
senare studie påvisar Jehn med flera (2008) att dimensionen konfliktlösningspotential har en 
särskilt viktig betydelse gällande processkonflikter. Som tidigare nämnt kan processkonflikter 
förväntas inverka positivt på en grupps prestation när de utmynnar i att ”rätt person gör rätt 
sak” men negativt om personer exempelvis känner sig orättvist behandlade eller misstrodda i 
sin yrkesroll (Jehn 1997, 1999). När gruppmedlemmar har en tilltro till gruppens förmåga att 
lösa denna typ av konflikt motverkas konflikttypens negativa effekter (Jehn 1997; Jehn et al. 
2008). 
 
Dimensionen betydelse syftar till konfliktens betydelse för gruppen. Om konflikten anses 
beröra en fråga som är av vikt för gruppen och där utfallet beskrivs som avgörande för 
gruppens fortsatta samarbete anses konflikten ha en hög grad av betydelse (Jehn 1997). 
Intragruppkonflikters betydelse tenderar att ha en förstärkande effekt på förhållandet mellan 
intragruppkonflikter och gruppens prestation. I studien (Jehn 1997) genererade 
uppgiftskonflikter av betydelse högre prestation än uppgiftskonflikter av mindre betydelse. 

                                                 
21 Författarnas översättning. 
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Samtidigt genererade relationskonflikter av betydelse lägre prestation än relationskonflikter 
av mindre betydelse. 
 
Ovanstående resonemang kan sammanfattas enligt nedanstående figur samt citat. 
 

 
 

”Den optimala profilen för högpresterande grupper innefattar en måttlig grad av 
uppgiftskonflikter, avsaknad av relationskonflikter, ingen eller liten grad av 
processkonflikter, accepterande konfliktnormer,22 uppfattningar att konflikter kan 
lösas samt en låg grad av emotionalitet.” (Jehn 1997, s.552)23 

 
Figur 4: Fyra konfliktdimensioner24 
 
Tjosvold (2006, 2008) ger en annan bild av konflikttypers betydelse. Genom att skilja på olika 
typer av konflikter samt genom att hävda att vissa typer av konflikter är mindre önskvärda än 
andra (så som relationskonflikter) reproduceras stereotypa uppfattningar om konflikter.  
Genom att hävda att relationskonflikter tenderar att vara mer destruktiva eller dysfunktionella 
än andra typer av konflikter förstärks uppfattningen om att relationskonflikter bör undvikas 
samt att människor är offer för konflikter. Sammantaget reproduceras den allmänt hållna 
negativa inställningen till konflikter som uppstår i en organisatorisk kontext. Det som enligt 
Tjosvold (2006, 2008) avgör huruvida en konflikt genererar positiva eller negativa effekter är 
på vilket sätt en konflikt hanteras.25 
 

“Categorizing types of conflict strengthens the even more harmful stereotype that 
destructive conflict ‘happens’ to people as if the conflict takes over, leaving people paying 
the price. /.../ But the kind or source of conflict is not the culprit; it is how people manage 
it that determines its course and outcomes.” (Tjosvold 2008, s.25) 
 

Tjosvold (1991, 2008) menar att konstruktiv konflikthantering förutsätter en konflikt-positiv 
organisation. En konflikt-positiv organisation innefattar ett klimat där människor öppet 
diskuterar konflikter, i form av olika åsikter, synvinklar och personlighetsskillnader, oavsett 

                                                 
22 Jehn preciserar sitt resonemang kring accepterande konfliktnormer och menar att dessa bör fokuseras till 
uppgiftskonflikter men inte till relationskonflikter. 
23 Författarnas översättning samt kursivering. 
24 Jehn 1997, s.552. 
25 Notera att Jehn (1995, 1997) samt Jehn och Bendersky (2003) poängterar vikten av konflikthantering men 
lägger även stor vikt vid konflikttyp. 
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om dessa är emotionellt laddade eller inte. Den emotionella dimensionen av konflikter 
behöver inte vara dysfunktionell. Tjosvold (2008) hänvisar till egen forskning som visar att 
konstruktiv konflikthantering i form av öppna diskussioner kring konflikter och negativa 
emotioner förstärker relationer mellan människor i arbetsrelaterade kontexter, vilket i sin tur 
antas höja arbetsgruppers prestation.  
 
Sammanfattningsvis. Trots skilda bilder av konflikttypers betydelse är interaktionistiska 
forskare så som Jehn (1997), Jehn och Bendersky (2003) samt Tjosvold (1991, 2008) eniga 
om att intragruppkonflikter kan inverka positivt på en projektgrupps prestation (jfr. Buchanan 
& Huczynski 2010; Robbins & Judge 2009).  
�
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Så tidigt som 1976 uppmärksammade Thomas en attitydförändring bland konfliktforskare. 
”With the recognition that conflict can be both useful and destructive, the emphasis has 
shifted from the elimination of conflict to the management of conflict.” (Thomas 1976, s.892) 
”Conflict management” eller konflikthantering kan ses som en beteckning för användandet av 
en kombination av tekniker, dels de som syftar till att lösa konflikter och dels de som syftar 
till att stimulera konflikter (Robbins 2005). Att konflikter i vissa situationer bör uppmuntras 
torde vara det mest kontroversiella inslaget bland interaktionistiska teoretikers 
handlingsrekommendationer.  
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En teoretisk genomgång av alla de möjliga tekniker som kan användas till att stimulera 
intragruppkonflikter är här inte aktuellt, framförallt med tanke på att författarna gällande detta 
område antar en induktiv ansats (se 3.3.4 Bearbetning av data samt 3.4.5 Bearbetning av 
data). För att underlätta förståelsen kring hur konfliktstimulerande tekniker kan gestalta sig 
presenteras dock två tekniker; djävulens advokat samt det författarna i föreliggande 
undersökning vill benämna acceptanshöjande insatser vilka framförs av interaktionistiska 
forskare så som Jehn (1997), Jehn och Bendersky (2003), Schwenk (1990b) Tjosvold (1991; 
2008) samt Van de Vliert & De Dreu (1994). Djävulens advokat är en explicit uttalad teknik 
som har använts i syfte att höja arbetsgruppers prestation samt vars effekter har utretts (se 
Schwenk 1990b för en sammanställning). Acceptanshöjande insatser syftar till de tekniker 
som används för att uppnå det Jehn (1997) benämner acceptans och det Tjosvold (1991; 2008) 
benämner konflikt-positivt klimat.26 Jehn (1997) samt Tjosvold (1991; 2008) menar att 
acceptans / ett konflikt-positivt klimat kan inverka positivt på förhållandet mellan 
intragruppkonflikter och en grupps prestation och bör därför eftersträvas. 
 
 
 
                                                 
26 Se 2.1.6 Konfliktdimensioner. 
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Djävulens advokat 
Tekniken djävulens advokat handlar om att en part kritiskt argumentera emot antaganden eller 
åsikter som finns bland gruppdeltagare i en grupp. Genom att initiera konstruktiva konflikter 
– här debatt kring arbetsrelaterade frågor - syftar strategin till att förmå gruppens medlemmar 
att överväga fler synvinklar och alternativ, inte minst innan beslut fattas i olika frågor 
(Schwenk 1990b; Robbins 2005; Tjosvold 1991). Underliggande användandet av en sådan 
strategi finns en tilltro till intragruppkonflikters potential att fungera som en konstruktiv kraft 
i arbetsgrupper (jfr. Robbins 2005). Studier visar att individer som är utsatta för djävulens 
advokat tenderar att göra bättre bedömningar än de som inte är utsatta för tekniken (Schwenk 
1990b). 
 
Acceptanshöjande insatser 
De tekniker som används för att skapa det som Jehn (1997, 2003) benämner ”acceptans” och 
Tjosvold (1991, 2008) benämner ”konflikt-positivt klimat” benämner författarna i 
föreliggande undersökning acceptanshöjande insatser. För att skapa accepterande normer 
kring konflikter och diskussioner kring konflikter inom en projektgrupp behöver ledare 
genom sitt beteende visa en accepterande attityd gentemot olika åsikter, synsätt och idéer. 
Förutom att explicit uppmuntra gruppens medlemmar att ifrågasätta samt att yttra sina skilda 
åsikter behöver ledare bemöta oliktänkande på ett sådant sätt att gruppdeltagare fortsätter att 
öppet ventilera kritiska åsikter och nya idéer (Tjosvold 1991; Robbins 2005). Ett sätt att 
demonstrera en accepterande attityd gentemot arbetsrelaterade konflikter är att prata om 
konflikter, att berätta varför konflikter kan vara välkommet. Ett annat sätt är att sprida 
information om konflikters effekter, till exempel genom vetenskapliga artiklar. Ytterligare 
exempel på acceptanshöjande insatser är att kräva att beslut fattas enligt regeln om konsensus, 
i motsats till beslut fattade enligt majoritetsregeln. Risken med beslut fattade enligt 
majoritetsregeln är att minoritetsåsikter inte ges utrymme. Med hjälp av regeln om konsensus 
tvingas samtliga gruppmedlemmar att yttra sina eventuella meningsskiljaktigheter samt 
diskutera och argumentera tills dess att samtliga är överens och kan stå bakom ett beslut 
(Tjosvold 1991). 
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Föreliggande undersökning syftar delvis till att jämföra hur projektledare och ScrumMasters 
ser på intragruppkonflikter. Nedan synliggörs således ett antal centrala teoretiska skillnader 
som finns mellan den traditionella och agila projektledningsläran och som kan tänkas inverka 
på hur projektledare och ScrumMasters ser på intragruppkonflikter. 
 
Agil projektledningslära är ett samlingsnamn för de projektledningsmetoder som växte fram 
som en motreaktion mot den traditionella projektledningsläran där kritik framförallt riktades 
mot det traditionella arbetssättets oförmåga att möta krav på flexibilitet (Gustavsson 2007; 
Kreiner 1997; Petersen 2010). Agila metoder vilar på ett antal gemensamma principer, vilka 
har dokumenterats och benämnts Det agila manifestet (Gustavsson 2007; Petersen 2010). Det 
agila manifestet illustrerar således de centrala skillnader som finns mellan agila och mer 
traditionella projektledningsmetoder. 
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Enligt den traditionella projektledningsläran kan projektarbetet delas in i tre faser; förstudie, 
planering samt genomförande där sistnämnd fas delas in i tre etapper; realisering, 
överlämning samt avslut (Jansson & Ljung 2004). Följande beskrivning av den traditionella 
och agila projektledningsläran kommer att utgå från dessa faser samt belysa centrala 
skillnader som framgår av Det agila manifestet. 
 

 
Figur 5: Faser i ett projekt enligt traditionell projektledningslära27 
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Enligt den traditionella projektledningsläran bör en förstudie syfta till att utreda huruvida en 
uppgift är lämpad att utföras i projektform. Projektets storlek avgör hur omfattande förstudien 
blir. Vid mindre projekt kan förstudien tillhöra planeringsfasen medan det i större projekt 
kräver ett omfattande arbete för att ta fram beslutsunderlag till om ett projekt skall 
genomföras (Jansson & Ljung 2004; Tonnquist 2004). 
 
När förstudien visat att en uppgift skall utföras i projektform övergår arbetet till 
planeringsfasen där planering utarbetas gällande hur projektet skall genomföras. De 
överenskommelser som sker mellan projektbeställaren och projektledaren dokumenteras i en 
projektspecifikation och godkänns av projektbeställaren. I planeringsfasen analyseras 
projektets intressenter samt nämnda intressenters krav. Metoderna för hur intresseanalysen 
genomförs varierar där en metod är att projektgruppen tillsammans, i en workshop, 
identifierar intressenter som kan komma att påverka eller påverkas av projektet. 
Intressenternas krav analyseras och dokumenteras i en kravspecifikation. När kraven är 
identifierade och avgränsade skall de göras mätbara, konkretiseras och bekräftas av 
projektbeställaren innan projektets planering fortskrider (Jansson & Ljung 2004). 
Kravanalysen bör sedan accepteras av projektets viktigaste intressenter. När kravanalysen är 
utförd delas arbete som skall utföras, under projektet gång, in i arbetspaket. Genom att bryta 
ner arbetspaketen i en work breakdown structure (WBS) kan arbetet struktureras och 
aktiviteter som skall genomföras identifieras. Arbetspaketen placeras in i ett logiskt nätverk 
för att kunna analysera vilka arbetspaket som är beroende av varandra. Arbetspaketen 
tidsuppskattas sedan, dels för att identifiera vem som ska utföra vilket arbetspaket samt för att 
kunna beräkna kostnad för respektive arbetspaket. Vidare används gantt-schema som 

                                                 
27 Figuren är inspirerad av Jansson och Ljung (2004, s.21). 
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hjälpmedel för att beskriva i vilken ordning arbetet skall utföras (Engwall 1995; Jansson & 
Ljung 2004). WBS, logiskt nätverk samt gantt-schema är några av de hjälpmedel som 
beskrivs i den traditionella projektledningsläran. Dokumentation ses vidare som betydelse för 
att minska risker samt bevara kvalitet (Gustavsson 2007). En budget görs i planeringsfasen 
och vidare är det vanligt att en planering utformas för hur kommunikation skall ske under 
projektets gång. Planeringsarbetets omfattning beror, likt förstudien, på projektets storlek 
(Jansson & Ljung 2004; Tonnquist 2004). 
 
I det traditionella arbetssättet utnämns en person att leda projektet och dess medlemmar till ett 
slutresultat. Denna roll benämns projektledare. Tillsammans med projektbeställaren som är 
projektets uppdragsgivare bestämmer projektledaren vilket ansvar samt befogenhet hon/han 
skall ha. Vid stora projekt med många involverade kan projektet utgöras av delprojektledare 
vilka projektledaren således kan delegera ansvar till (Jansson & Ljung 2004). Projektledaren 
har vidare som uppgift att delegera uppgifter till projektdeltagarna och måste då ha en klar 
bild för sig om vilken uppgift som är lämplig till vilken projektdeltagare (Tonnquist 2004). 
Oavsett om projektledaren är inhyrd från en konsultfirma är projektledaren en intern roll, det 
vill säga tillhör moderorganisationens ledning. En projektledare kan inneha fler än en roll i ett 
projekt, det vill säga kan vara både projektledare och projektdeltagare (Jansson & Ljung 
2004). Enligt de flesta traditionella projektledningsmetoderna skall en projektledare vara 
tillsatt på heltid (Gustavsson 2007). 
 
I genomförandefasen realiseras projektplanerna (Tonnquist 2004). Vid förändringar bör 
planerarna ändras och från början anpassas till de nya förutsättningarna (Jansson & Ljung 
2004). Oavsett arbetssätt är det viktigt att projektets deltagare känner att de har tillgång till 
information. Genom dokumentation menar det traditionella arbetssättet att alla deltagare lätt 
kan få tillgång till den information de söker. Tydlig struktur, det vill säga gemensamma 
mallar, versionsmärkning och gemensamt system för förvaring underlättar information att nå 
berörda parter. Möteskulturen är vidare viktig oavsett arbetssätt. Det traditionella arbetssättet 
förespråkar ofta att projektgruppen har ett obligatoriskt informationsmöte en gång i veckan då 
alla deltagare möts (Jansson & Ljung 2004; Tonnquist 2004) och att gruppen jobbar på en 
gemensam plats för att arbeta i varandras närhet. Information kan vidare komma ut genom ett 
nyhetsblad eller en gemensam elektronisk sida (Jansson & Ljung 2004). 
 
När projektet genomförts överlämnas projektresultat till en mottagare samt avvecklas 
(Tonnquist 2004). Enligt den traditionella projektledningsläran bör projektgruppen samlas för 
att gå igenom de lärdomar och erfarenheter som kan dras från projektet samt få en avslutning 
för att sätta punkt för det projekt som genomförts. Avslutningsvis dokumenteras vanligtvis en 
slutrapport, i syfte att överföra erfarenheter från projektet till organisationen (Jansson & Ljung 
2004). 
�
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Även i den agila projektledningsläran är förstudien en fas som kan innefattas av 
planeringsfasen beroende på projektets omfattning. Det agila arbetssättet menar att denna fas 
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inte skall vara för omfattande utan i enkelhet besvara varför projektet skall genomföras, inom 
vilka tids- och kostnadsramar samt vad som skall göras (Gustavsson 2007). 
 
Planeringsfasen enligt den agila projektledningsläran innehåller sällan några modeller eller 
hjälpmedel såsom WBS, logiska nätverk eller gantt-schema. Tanken är att detaljstyrning inte 
skall ske över långa perioder utan istället skall planerna anpassas löpande. Således sker 
detaljstyrning – när det behövs – över korta perioder samt under hela projektets 
genomförande. Om detaljstyrning sker långt i förväg kan en del arbete vara överflödigt vilket 
det agila arbetssättet vill undvika (Gustavsson 2007). Planeringsfasen är således inte i fokus i 
det agila arbetssättet eftersom flexibilitet eftersträvas (Chin 2004; Gustavsson 2007; Petersen 
2010). Ovanstående grundar sig på den första, andra och tionde agila principen som handlar 
om kundnöjdhet, att välkomna förändringar samt enkelhet (Petersen 2010). 
 
Benämningen intresseanalys förekommer sällan i det agila arbetssättet. Sprunget ur det 
traditionella använder sig dock den agila projektledningsläran av workshops där 
projektgruppen tillsammans identifierar de intressenter som kan tänkas påverka projektet. 
Fokus befinner sig på kommunikation mellan projektdeltagarna samt att identifieringen av 
intressenter går fort (Gustavsson 2007) vilket grundar sig i den sjätte och tionde agila 
principerna kring kommunikation samt enkelhet (Petersen 2010). 
 
Likt det traditionella arbetssättet måste krav identifieras. Genom kontinuerlig dialog med 
kund får projektteamet information om förändrade krav i god tid innan slutleverans. På så vis 
undgår projektgruppen onödigt arbete då arbetet inte är detaljstyrt redan innan projektets start 
och kan anpassas till de krav som kunden korrigerat. Kraven skrivs, under en dag, ned inför 
varje etapp eller sprint (Gustavsson 2007; Petersen 2010). Kontinuerlig dialog med kund och 
kravidentifiering, även kallat produktlogg eller product backlog, grundar sig i den första agila 
principen om kundnöjdhet (Petersen 2010). 
 
Enligt det agila arbetssättet är det traditionellt hierarkiska inslaget frånvarande. Istället 
tilldelas projektgruppen ett stort ansvar för såväl projektets etappresultat som slutliga resultat, 
vilket i sin tur ställer höga krav på varje enskild projektdeltagare att vara självständig och 
drivande. Därtill har den agila ”skolan” valt att anamma en positiv syn på människors vilja 
och förmåga att arbeta, den så kallade Y-teorins syn på medarbetare. Nyckeln till framgång 
ligger i motivation. Medarbetare behöver motivation samt rätt förutsättningar för att kunna 
arbeta självständigt. ScrumMastern är följaktligen inte en chef i traditionell mening utan 
snarare en coach som har till uppgift att guida teamet (Chin 2004) och undanröja problem som 
uppstår under projektets gång, detta för att underlätta för projektdeltagarna att leverera så bra 
etapp- och slutresultat som möjligt (Gustavsson 2007). Fokus ligger på projektgruppens 
gemensamma beslutsfattande, vilket innefattar att ansvar och uppgifter fördelas inom och av 
gruppen självt. Projektgruppen ska ha ”99 procent demokrati” (Gustavsson 2007), det vill 
säga ScrumMastern skall endast använda sitt mandat när det är absolut nödvändigt, 
exempelvis för att kortsiktigt lösa en konflikt. Vidare är det enligt den agila 
projektledningsläran fördelaktigt om ScrumMastern är delaktig i det operativa arbetet 
tillsammans med gruppen för att kunna ha en detaljinsikt över projektarbetet (Gustavsson 
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2007). Ovanstående grundar sig i den femte och elfte agila principen kring motiverade 
individer och självorganiserade team (Petersen 2010). 
 
En kärna i agila projektledningsmetoder utgörs av projektets indelning i korta etapper/sprinter, 
som inte bör motsvara mer än fyra veckor, samt täta leveranser. Varje etapp avslutas med en 
leverans där projektteamet inför projektets intressenter presenterar vad de åstadkommit, vilket 
ger intressenterna ett tillfälle att ställa krav på slutresultat samt nästa etapp (Gustavsson 
2007). Tillsammans möjliggör de korta etapperna och de täta leveranserna högre flexibilitet 
(Gustavsson 2007). Vidare syftar den agila metoden till att fokusera projektgruppens 
arbetskraft på det viktigaste, här synonymt med kundens krav trots att dessa är föränderliga 
under projektets gång (Petersen 2010), vilket i sin tur förväntas resultera i en effektivare 
projektorganisation. Korta etapper/sprinter grundar sig i den tredje agila principen om 
frekventa leveranser (Petersen 2010). 
 
Varje etapp i den agila projektledningsmetoden bryts vidare ned i ett antal aktiviteter som inte 
bör överskrida 16 timmar (Gustavsson 2007). Tanken är att alla projektmedarbetare en gång 
per dag skall få fullständigt klart för sig var projektet befinner sig. Dagliga status-
uppdateringar kräver korta aktiviteter av den enkla anledning att ju mer omfattande en 
aktivitet är ju svårare är det att uppskatta hur långt projektet har kommit, vilket i sin tur 
motarbetar tanken om att varje dag veta hur projektet ligger till (Gustavsson 2007). Den 
dagliga statusuppdateringen utgörs av ett såkallat ”stå-upp-möte” (Gustavsson 2007; Petersen 
2010). Under detta korta möte (omkring 15 minuter) får varje projektdeltagare möjlighet att 
berätta vad hon/han har åstadkommit sedan föregående stå-upp-möte, vad hon/han tänker göra 
till nästa möte samt vilka problem som hon/han eventuellt behöver hjälp med för att komma 
vidare (Chin 2004; Gustavsson 2007; Petersen 2010). Eventuella problem uppdagas 
följaktligen i direkt samband med mötet och kan snabbt åtgärdas. Ytterligare ett hjälpmedel 
som används i strävan efter högre effektivitet utgörs av en process där varje projektmedlem 
varje dag gör en tidsuppskattning på den uppgift/aktivitet som hon/han genomför och hur 
mycket tid som är kvar på samma uppgift/aktivitet. Tidsuppskattningen framförs vid teamets 
dagliga stå-upp-möten (Gustavsson 2007). Ovanstående grundar sig (tillsammans med den 
tredje agila principen om frekventa leveranser) i den sjätte agila principen om kommunikation 
ansikte mot ansikte (Petersen 2010). 
 
Retrospektiv är ett sätt för arbetsgrupper att se tillbaka och utvärdera hur projektet gått. 
Traditionellt sett har retrospektiv används i slutet av ett projekt. Det agila sättet att se på 
retrospektiv är att ha möten kontinuerligt genom hela projektet för att kunna förbättra 
eventuella problem som uppstått under projektets gång till nästa etapp eller sprint. Derby och 
Larsen (2006) menar att det finns flera syften med att utföra en retrospektiv där ett kan vara 
att skapa en översiktlig bild över projektarbetet ur flera perspektiv eller identifiera 
grundorsaken till ett problem. Genom det senare syftet kan deltagarna se förbi symptomen 
och identifiera grundorsaken för att minska risken att stöta på samma problem igen (Derby & 
Larsen 2006). Retrospektiven grundar sig i den tolfte och sista agila principen om 
kontinuerlig utvärdering (Petersen 2010). 
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Sammanfattningsvis kan ett antal centrala teoretiska skillnader urskiljas mellan den 
traditionella och agila projektledningsläran; 
 

• Långsiktig detaljplanering kontra kortsiktig detaljplanering där varje projekt delas in i 
korta etapper och delleveranser 

• Hjälpmedel så som WBS, logiskt nätverk samt gantt-schema kontra hjälpmedel så som 
stå-upp-möte och retrospektiv efter varje etapp 

• Omfattande dokumentation kontra så lite dokumentation som möjligt 
• Hierarkisk struktur mellan projektledare och projektdeltagare kontra 99 % demokrati 

där ScrumMastern främst antar en coachande roll samt där ansvar samt uppgifter 
fördelas inom och av projektgruppen självt 
 

Observera att ovanstående diskussion samt sammanfattning är en förenkling. Oavsett vilken 
projektledningslära som en projektgrupp väljer att anamma finns flera varianter av arbetssätt 
inom respektive skolbildning. Därtill kan arbetssätt inom – samt mellan - respektive 
skolbildning naturligtvis kombineras. Det är exempelvis inte ovanligt att traditionella metoder 
kombineras med agila metoder (Gustavsson 2007).  
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I föreliggande kapitel redogörs undersökningens litteraturstudie, operationalisering av centrala 
begrepp, metodval, urval, genomförande, bearbetning av data, reliabilitet och validitet samt 
slutligen undersökningen forskningsetik. 
�
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Undersökningens litteraturstudie kan delas in i två etapper, nämligen en initial litteraturstudie 
samt en löpande litteraturstudie.  
 
Den initiala litteraturstudien benämner den process som föranledde undersökningens 
problemområde samt fokus, det vill säga den litteraturstudie som ägde rum innan själva 
uppsatsskrivandet kom igång. Under den initiala litteraturstudien fokuserades främst 
introducerande organisationslitteratur som riktar sig åt en större publik, varibland studenter 
(såkallade textbooks). Häribland kan Essentials of Organizational Behavior av Robbins och 
Judge (2009), Organizational Behaviour av Buchanan och Huczynski (2010) samt 
Organisationsteori av Hatch (2002) nämnas. Nämnda källor beskriver bland annat hur 
organisatoriska konflikter och dess effekter kan uppfattas på olika sätt samt presenterar hur 
förhållandet mellan konflikter och prestation kan illustreras genom ett omvänt u-förhållande 
(se Figur 1, s.3). Utifrån den initiala litteraturstudien skrevs ett initialt inledningskapitel som 
är en mindre utvecklad version av nuvarande inledningskapitel, inte minst med hänsyn taget 
till antal källor som refereras till. 
 
Den löpande litteraturstudien betecknar den process som har skett löpande under tiden för 
undersökningen. Den initiala litteraturens referensförteckningar användes som hjälpmedel för 
att hitta lämpliga förstahandskällor. I en diskussion kring det interaktionistiska 
konfliktperspektivet refererar exempelvis Robbins och Judge (2009) bland annat till 
vetenskapliga artiklar skrivna av Karen A. Jehn (1995, 1997) samt till en bok redigerad av De 
Vliert & De Dreu (1997). Den fortsatta litteraturstudien fortlöpte således genom en sökning 
av böcker och artiklar skrivna av nämnda författare. Nästa steg innebar en sökning av källor 
som de förra källorna hänvisade till, och så vidare. Den initiala litteraturstudien inledde med 
andra ord en såkallad ”snöbollseffekt” som sedan har fortsatt under den löpande 
litteraturstudien.  
 
Både den initiala och löpande litteraturstudien har vidare innefattat en mängd sökningar på 
olika databaser. Främst har databaser, innefattande en stor mängd vetenskapliga artiklar inom 
en mängd olika ämnesområden, tillgängliga för studenter på Karlstads universitet utnyttjats.28 
Därtill har googles sökmotor29 för vetenskapliga artiklar använts. Sökord som ”conflict”, 
”intragroup conflict”, ”conflict project teams”, ”conflict teams” samt ”view of conflict” har 
använts i syfte att hitta forskningsbidrag inom området för föreliggande undersökning. 
                                                 
28 Se www.kau.se/bibliotek/soka-information/databaser. 
29 http://scholar.google.com. 
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Sammanfattningsvis har den initiala litteraturstudien fått stor prägel på vårt val av teorier och 
källor. De forskare som används i undersökningens teoridel kopplat till det interaktionistiska 
perspektivet har initierats genom ”textbooks” så som Essentials of Organizational Behavior 
av Robbins och Judge (2009) men utökats genom den pågående litteraturstudien. Jehn har fått 
störst utrymme, vilket som tidigare nämnt, motiveras av att hon är en ledande forskare inom 
den interaktionistiska skolan med fokus på intragruppkonflikter (jfr. De Dreu & Weingart 
2003; Robbins & Judge 2009), där hennes konfliktdefinitioner samt konfliktmått har använts 
av en mängd forskare (De Dreu & Weingart 2003). Vidare har Tjosvold (1991; 2008) fått 
stort utrymme. Tjosvold refereras till av interaktionistiska forskare som vi bekantade oss med 
under den initiala studien (”snöbollseffekt”) (se t.ex. Jehn 1997; Jehn & Bendersky 2003; De 
Dreu 2008; De Dreu & Weingart 2003). Tjosvold är före detta ordförande för ”International 
Association of Conflict Management” samt har publicerat mer än 200 artiklar och 20 böcker 
bland annat berörande organisatoriska konflikter (Tjosvold 2008).30 
 
Under ovanbeskrivna process(/-er) har vi framförallt upplevt en fiende, nämligen tid. Den 
initiala litteraturstudien refererade till ett antal källor. Under den fortsatta processen låg till en 
början således stort fokus på dessa källor. Under den löpande litteraturstudien har vi kommit 
över allt mer litteratur, dels genom ”snöbollseffekten” samt dels genom de sökningar som har 
gjorts på nämnda sökmotorer. Långt in i processen hittades till exempel en studie utförd av 
Baron (1991) som undersöker i vilken utsträckning femton mellannivåchefer upplever att 
organisatoriska konflikter genererar positiva och negativa effekter. Hade vi kommit över 
denna studie tidigare under processen hade Barons metodologiska tillvägagångssätt 
exempelvis kunnat replikeras. 
 
Vidare har vi lärt sig att den introducerande organisationslitteratur som nämns ger en 
förenklad bild av det Robbins och Judge (2009) kallar ett interaktionistiskt konfliktperspektiv. 
Intragruppkonflikters effekter på en grupps prestation är komplicerat och de interaktionistiska 
forskningsbidrag som vi långsamt har bekantat oss med synliggör detta. Hade tiden för 
föreliggande undersökning varit mer generös hade ett antal ”utvidgningar” varit möjliga i 
syfte att göra det ”förenklade” något mer komplicerat och rättvis till sin natur. Vidare hade 
fler källor och forskningsbidrag kunnat användas på ett mer djupgående sätt. 
 

                                                 
30 För en mer detaljerad bild av Tjosvolds bidrag, se Tjosvold. (2008). VITA Dean Tjosvold. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: www.In.edu.hk/mgt/staff_list/tjosvold/Vita%20June%2008.pdf. [110425].  
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I föreliggande undersökning tillämpas en såkallad metodologisk triangulering. Initialt 
planerades enbart en kvantitativ metod i form av enkäter men på grund av den låga 
svarsfrekvensen (se 3.3.1 Urval) har undersökningens kvantitativa metod kombinerats med en 
kvalitativ metod i form av intervjuer. Med andra ord har en simultan studie genomförts, vilket 
illustreras enligt nedanstående figur. 

 
Figur 6: Metodkombination – simultan studie31 
 
En metodologisk triangulering syftar till att ge en mer fullständig bild, detta genom att 
kombinera två metoder (Denscombe 2009). Medan en kvalitativ metod möjliggör en djupare 
förståelse möjliggör en kvantitativ metod en bredare förståelse för det som studeras (Carlsson 
1991). Trots låg svarsfrekvens har föreliggande undersöknings kvantitativa metod resulterat i 
kunskap kring fler respondenter jämfört med om enbart en kvalitativ metod hade använts. 
Undersökningens kvalitativa metod å andra sidan har möjliggjort en mer nyanserad bild kring 
på vilket sätt projektledare och ScrumMasters kan se på intragruppkonflikter utifrån det 
interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag. I följande avsnitt (3.3 Kvantitativ metod 
samt 3.4 Kvalitativ metod) kommer vårt metodologiska tillvägagångssätt att beskrivas mer 
ingående.  
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En kvantitativ metod möjliggör för en stor mängd data att förhållandevis enkelt (med hjälp av 
datorer) systematiskt bearbetas och slutligen uttryckas i form av siffror (Jacobsen 2007). 
Metoden lämpar sig väl när en undersökning syftar till att undersöka hur vanligt 
förekommande ett visst fenomen är (Esaiasson et al. 2003). Ytterligare en viktig aspekt är att 
den kvantitativa metoden möjliggör för ett generaliserbart resultat (Denscombe 2009). Den 
kvantitativa metoden underlättar vidare för undersökaren att uttala sig om eventuella samband 
(Jacobsen 2007). 
 
Emellertid har den kvantitativa metoden en betydande nackdel. Risken för låg svarsfrekvens 
är stor (Denscombe 2009) vilket också blev fallet i föreliggande undersökning, se 
nästkommande avsnitt 3.3.1 Urval. 

�

                                                 
31 Figuren är inspirerad av Decombe (2009, s.185). 
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Undersökningens teoretiska population är synonymt med den grupp av människor som ämnas 
studeras, med andra ord projektledare och ScrumMasters. För att hitta ett representativt urval, 
det vill säga ett urval av projektledare och ScrumMasters som kan tänkas representera den 
teoretiska populationen, finns det ett antal steg som en urvalsprocess bör följa. Den teoretiska 
populationen avgränsas lämpligen med hänsyn taget till tid, rum samt eventuella andra 
variabler (Jacobsen 2007). 
 
I föreliggande undersökning avgränsas den teoretiska populationen till att enbart (1) gälla för 
tiden då enkäterna besvaras (tid) samt (2) omfatta de 2247 projektledare och ScrumMasters 
som är medlemmar i nätverket Svenskt Projektforum, ett nätverk för projekt-yrkesverksamma 
inom en mängd branscher (rum). Val av nätverk kan härledas till att 
projektledare/ScrumMasters inte alltid bär titeln projektledare/ScrumMasters. Således är 
mörkertalet stort och genom nätverket, där projektledare/ScrumMasters finns samlade, kan 
undersökningsobjekten nås. Urvalet skulle kunna hävdas vara slumpmässigt representativt, 
däremot inte proportionellt representativt. 
 
19 av totalt 2247 respondenter besvarade undersökningens enkät. På grund av den låga 
svarsfrekvensen ämnas varken resultatet eller eventuellt samvarierande variabler att 
undersökas. Emellertid kan de 19 projektledare samt ScrumMasters som har besvarat enkäten 
samt tillhör nätverket Svenskt Projektforum behandlas.  
�
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För att kunna utforma en standardiserad enkät behöver de som undersöker veta vad de söker 
(Jacobsen 2007). Föreliggande undersökningen syftar till att beskriva samt jämföra på vilket 
sätt projektledare och ScrumMasters ser på intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska 
perspektivets karaktäristiska drag. Det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag är 
(1) intragruppkonflikter kan inverka positivt (såväl som negativt) på en grupps prestation samt 
(2) det finns situationer då intragruppkonflikter bör uppmuntras. Genom förankring i 
interaktionistisk litteratur (Jehn 1997; Jehn & Bendersky 2003; Schwenk 1990b; Tjosvold 
1991, 2008) har information således strukturerats samt kategoriserats innan utskick av enkäter 
ägde rum (jfr. Jacobsen 2007) varpå det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag 
har operationaliserats enligt Figur 7, se följande sida. 
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Figur 7: Operationalisering av det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag32 
 

Ytterligare tre begrepp - uppgiftskonflikt, relationskonflikt samt processkonflikt – behöver 
operationaliseras. Återigen med förankring i interaktionistisk litteratur (Jehn 1997; Jehn & 
Bendersky 2003)33 har de tre begreppen operationaliserats enligt Figur 8, se nedan. 

 
Figur 8: Operationalisering av begreppen uppgifts-, process samt relationskonflikt34 
 

                                                 
32 Källa: Författarna (jfr. Jehn 1997; Jehn & Bendersky 2003; Schwenk 1990b; Tjosvold 1991, 2008). 
33 För en utförligare diskussion se 1.7.2 Konflikt. 
34 Källa: Författarna (jfr. Jehn 1997; Jehn & Bendersky 2003 samt Tabell 1, s.9). 
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Enkätformuläret består av nio frågor vilka utgörs av sex inledande allmänna faktafrågor 
(ålder, kön, bransch etc.), två påståenden (fråga 7 och 8) samt en öppen fråga (fråga 9). 
Enkätformulärets avslutas med ett kommentarfält där respondenterna har möjlighet att tillägga 
valfria synpunkter, se Bilaga 1. 
 
Initialt syftade enkätens allmänna frågor till att undersöka om eventuella variabler 
samvarierar. På grund av den låga svarsfrekvensen kommer detta, som tidigare nämnt, inte att 
undersökas. Däremot ger svaren på enkätens allmänna frågor en indikation om 
respondenternas spridning, det vill säga vilken variation som återfinns bland respondenterna. 
 
Fråga 7 (se Bilaga 1) syftar till att besvara hur projektledare och ScrumMastsers ser på 
intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag I och har 
formulerats i enlighet med de operationaliseringar som framgår av Figur 7 (se frågorna a, b 
och c, föregående sida) samt Figur 8 (föregående sida). 
 
Fråga 8 (se Bilaga 1) syftar till att besvara hur projektledare och ScrumMastsers ser på 
intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag II och har 
formulerats i enlighet med de operationaliseringar som framgår av Figur 7 (se frågorna A och 
B, föregående sida) samt Figur 8 (föregående sida). 
 
Även fråga 9 (se Bilaga 1) syftar till att besvara hur projektledare och ScrumMastsers ser på 
intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag II och har 
formulerats i enlighet med de operationaliseringar som framgår av Figur 7 (se fråga C, 
föregående sida). 
  
Medan enkäfråga 7 och fråga 8 har fasta svarsalternativ har fråga 9 ett öppet svarsfält. Fråga 7 
och 8 är deduktiva i sin karaktär på så sätt att de är väl förankrade samt formulerade i enlighet 
med existerande litteratur samt anger fasta svarsalternativ. Fråga 9 är induktiv i sin karaktär på 
så sätt att den är öppen (utan fasta svarsalternativ). Resultatet kan följaktligen synliggöra om 
respondenterna använder andra metoder för att uppmuntra konflikter än exempelvis de som 
anges i litteratur. 
 
Vid formulering av enkätfrågor bör neutralitet eftersträvas (Jacobsen 2007). Ur denna 
synpunkt kan föreliggande undersöknings enkätfrågor 7 och 8 (se Bilaga 1) diskuteras. Fråga 
7 är formulerat på ett direkt oneutralt sätt då frågan innehåller ett påstående gällande ett 
”positivt samband”. Att byta ut “positivt” mot “negativt” skulle dock inte göra frågan mer 
neutral. Vidare finns det, efter en litteraturstudie, inget tvivel om att det finns ett negativt 
samband mellan intragruppkonflikter och en grupps prestation, vilket vidare påstås vara 
allmänt accepterat bland praktiker (se t.ex. Jehn & Bendersky 2003; Robbins & Judge 2009; 
Tjosvold 2008; Van de Vliert & De Dreu 1994). Ett påstående gällande ett “negativt 
samband” skulle således inte ge svar på det undersökningen söker, nämligen huruvida 
praktiker dessutom anser att det finns ett positivt samband mellan intragruppkonflikter och en 
grupps prestation. Att fråga 8 ”Det finns situationer då jag avsiktligt har /…/” är formulerat på 
ett “jakande sätt” medför en risk att respondenterna instämmer i påståendet då de tror att det 
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förväntas av dem. Fråga 9 kan dock fungera som en sorts “kontrollfråga”, detta då 
enkätrespondenterna ombeds ge exempel på hur de har gått tillväga för att uppmuntra 
intragruppkonflikter (se Bilaga 1). 
 
Då fråga 7 och 8 (se Bilaga 1) berör samma exempel (tre typer av intragruppkonflikter) finns 
en risk att respondenterna “per automatik” besvarar fråga 8 på liknande sätt som fråga 7 (jfr. 
Jacobsen 2007). Följaktligen presenteras exemplen i olika ordningsföljd. Förhoppningen är att 
den varierande ordningsföljden tvingar respondenterna att “tänka till” innan hon/han svarar. 
 
Under utformningen av undersökningens enkätformulär utfördes åtta pilotstudier. Genom att 
få olika människors infallsvinklar och tolkningar av undersökningens enkätfrågor syftade 
pilotstudierna till att vi skulle förmå formulera enkätfrågorna på ett sådant sätt att de kunde 
tolkas på ett så liknande sätt som möjligt. Enkäten kommenterades av sex föreläsare på 
Karlstads universitet (varav fyra föreläsare i ämnet projektledning), en yrkesverksam som 
arbetar i projektform samt av vår handledare. Ett antal brister påvisades samt justerades, dels 
omformulerades ett antal enkätfrågor samt dels förkortades enkäten. En kortare version av 
enkäten syftade till att få fler respondenter att besvara enkätens öppna fråga (fråga 9, se 
Bilaga 1). Pilotstudierna resulterade vidare i att en definition av begreppet konflikt angavs i 
enkätformuläret, detta för att öka sannolikheten att respondenterna skulle tolka begreppet på 
liknande sätt, vilket i sin tur inverkar positivt på undersökningens validitet. Vi är medvetna 
om att frågorna är något långa och att respondenterna eventuellt kan behöva läsa om frågorna. 
Definitionen av begreppet konflikt angavs som en del av enkätfrågorna och inte i enkätens 
inledande text, detta då det bedömdes finnas en risk att respondenter inte läser denna del 
alternativt att den inledande texten glöms bort när frågorna väl besvaras.  
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Undersökningens datainsamling har skett genom webbenkäter, det vill säga enkäten har 
besvarats genom en länk som har skickats till respondenterna. Val av metod kan framförallt 
hänvisas till att det nätverk som har valts är etablerat på Internet. Som hjälpmedel har 
webbenkätsverktyget Query & Report använts.35 
 
Då vår kontakt på Svenskt Projektforum förklarade att nätverkets medlemmar är anonyma 
fick denne fungera som förmedlare av enkätens länk. Nackdelen med att ha en förmedlare är 
att denne möjligen skickar webbenkäten (eller snarare länken till webbenkäten) till icke-
avsedda respondenter. Det finns dock alltid en risk att en icke-avsedd person besvarar en 
elektronisk enkät. Vidare har vi inte upplevt några skäl att misstro vår förmedlare som visade 
ett stort engagemang för att utöka kunskapen kring projektledning. Därtill begränsades 
enkäten på ett sådant sätt att den enbart kunde besvaras en gång från samma dator. 
�
 
 

                                                 
35 För ytterligare information gällande Query & Report se http://www.kau.se/bibliotek/anvanda-ikt-

verktyg/larplattformar-enkatverktyg/queryreport. 
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Då enkätverktyget Query & Report har använts har en elektronisk bearbetning av 
enkätformulärets slutna frågor möjliggjorts. Närmare bestämt sammanställer Query & Report 
antalet respondenter som har svarat på ett visst sätt samt hur många procent av den totala 
mängden respondenter detta motsvarar. Svaren till enkätformulärets slutna frågor (fråga 1 till 
och med 8, se Bilaga 1) har således bearbetats av Query & Report samt presenterats 
kvantitativt, det vill säga i form av tabeller och siffror, i undersökningens resultatkapitel, se 
Tabell 4, 5 och 6 (s.39-41). 
 
Fråga 9 (se Bilaga 1) är öppen och har följaktligen bearbetats samt presenterats kvalitativt, det 
vill säga i form av ord. Den kvalitativa bearbetningen innebär att svaren har presenterats (rätt 
upp och ned) i tabellformat i undersökningens resultatkapitel, se Tabell 7 (kolumn 1, s.42). 
 
Presentationen av det kvantitativa resultatet (på ovanstående angivet sätt) syftar till att öka 
studiens öppenhet samt därmed studiens reliabilitet.  
 
Analysmetod 
Föreliggande undersökning syftar till att beskriva samt jämföra på vilket sätt projektledare 
samt ScrumMasters ser på intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets 
karaktäristiska drag. För att möjliggöra ett uppnåeligt syfte har centrala begrepp 
operationaliserats enligt Figur 7 samt Figur 8 (s.27). Den förstnämnda figuren kan även ses 
som en initial analysmodell kopplat till undersökningens kvantitativa resultat.36 Ett antal 
förtydligande är dock nödvändigt. 
 
Enkätfråga 7 och 8 (se Bilaga 1) 
Resultatet kopplat till enkätfrågorna 7 och 8 har använts i undersökningens analyskapitel på 
ett kvantitativt sätt, det vill säga i form av siffror. Genom en riktad innehållsanalys och ett 
deduktivt angreppssätt har svaren jämförts för att ge en bild av hur många respondenter som 
anser att det finns ett positivt samband mellan a) uppgiftskonflikter b) processkonflikter c) 
relationskonflikter och en projektgrupps prestation37 samt hur många respondenter som har 
uppmuntrat a) uppgiftskonflikter b) processkonflikter samt c) relationskonflikter (jfr. Hsieh 
och Shannon 2005).  
 
Enkätfråga 9 (se Bilaga 1) 
Som tidigare nämnt är fråga 9 öppen (utan fasta svarsalternativ). Följaktligen har 
respondenternas svar inte styrts av teoretiska antaganden från vår sida. Det resultat som fråga 
9 har resulterat i har analyserats enligt en såkallad konventionell innehållsanalys. En 
konventionell innehållsanalys är induktiv till sin karaktär på så sätt att det empiriska resultatet 
inte kategoriseras utifrån förutbestämda kategorier (Hsieh och Shannon 2005). 

                                                 
36 Analysmodellen kommer att omarbetas samt utvecklas till att omfatta även det kvalitativa resultatet, se Figur 
9, s.37. 
37 Här synonymt med de enkätrespondenter som instämmer helt eller i stor utsträckning med respektive 
påstående som anges i enkätformulärets sjunde fråga. 
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Undersökningens resultat kopplat till fråga 9 har således jämförts i syfte att hitta likheter och 
skillnader. Utifrån dessa likheter och skillnader har slutligen olika kategorier skapats gällande 
hur projektledare och ScrumMasters eventuellt har uppmuntrat intragruppkonflikter (jfr. 
Hsieh och Shannon 2005). Kategorierna skall här ses som ett försök att leverera ett empiriskt 
bidrag på ett bearbetat och överskådligt sätt. Nämnda kategorier utgör ett antal 
konfliktstimulerande tekniker som har kunnat urskiljas bland enkätrespondenternas svar (se 
Tabell 9, s.76).38 
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Som tidigare nämnt initierades undersöknings kvalitativa metod som en följd av att så pass få 
respondenter svarade på undersökningens enkät. Eftersom intervjuer initialt inte planerades 
har planeringsprocessen varit kort, vilket kan tänkas lämna en del att önska vad gäller 
intervjuundersökningens grad av struktur. Semistrukturerade intervjuer valdes i syfte att fånga 
ett djup som varken strukturerade intervjuer eller enkäter möjliggör. Att intervjua främmande 
människor enligt modell ”semistruktur” var inte helt okomplicerat. Förmodligen sitter inte 
den största svårigheten i att samtala med främmande människor utan i att samtala med 
främmande människor kring ett så pass känsligt ämne som konflikter. Kanske hade mer 
struktur i intervjugenomförandet genererat ett mer lättbearbetat, strukturerat och därmed 
berikande resultat. Om tid hade tillåtit hade vi förmodligen väntat in samtliga enkätsvar, 
analyserat resultatet, valt ut intressanta områden samt först därefter utformat lämpliga 
intervjufrågor alternativt intervjuområden. I föreliggande undersökning har den kvantitativa 
metoden initierat den kvalitativa metoden men dessa processer har sedan löpt parallellt. När 
intervjuprocessen startade hade enkätundersökningen inte stängts för inkommande svar och 
således inte bearbetats än mindre analyserats. Intervjuerna har således inte utförts i syfte att 
kasta ljus över något specifikt som har framkommit av enkätundersökningen. Däremot har de 
två metoderna kastat ljus över ungefär samma saker men på olika sätt (en så kallad 
metodtriangulering). Medan den kvantitativa metoden har genererat strukturerad kvantitativ 
data kopplat till undersökningens syfte har den kvalitativa metoden möjliggjort ett urval av ett 
antal utsagor som kan tänkas berika undersökningens resultat. Närmare bestämt har 
undersökningens kvalitativa metod genererat data som på ett mer djupgående sätt beskriver på 
vilket sätt undersökningens intervjurespondenter ser på intragruppkonflikter utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv. Vidare har metoden möjliggjort en mer adekvat jämförelse 
mellan projektledare och ScrumMasters. Resonemanget utvecklas under 3.4.5 Bearbetning av 
data. 
 
Då en semistrukturerad intervjuform valdes, det vill säga ett mellanting mellan ostrukturerade 
(i princip helt fria samtal) och strukturerade intervjuer (slutna frågor med svarsalternativ) (jfr. 
Kylén 2004; Trost 2005), antog intervjuerna en samtalsliknande karaktär dock med ett visst 

                                                 
38 Observera att Tabell 9 (s.76) representerar de konfliktstimulerande tekniker som har kunnat urskiljas bland 
undersökningens samtliga respondenter, dvs. såväl enkät- som intervjurespondenter. Samtliga övergripande 
konfliktstimulerande tekniker finns representerade bland undersökningens enkätrespondenter. Gällande urskiljda 
subkategorier tillhörande agila verktyg finns däremot endast retrospektiv samt Panning Poker representerade 
bland undersökningens enkätrespondenter.  
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inslag av struktur. Information som vi på förhand inte hade tänkt på kunde således få 
möjlighet att komma fram (jfr. Jacobsen Krag 1993). Samtidigt som vald intervjuform ställde 
krav på de intervjuade att själva formulera sina svar, här i motsats till frågor med fasta 
svarsalternativ, möjliggjorde intervjuformen för respondenterna att svara i de termer som 
passade henne eller honom bäst (Kylén 2004). 
 
Även om öppna frågor innebär en avsaknad av direkt styrning (i form av svarsalternativ) 
innebär ett intervjumöte ofrånkomligen en så kallad intervjuareffekt, det vill säga att vi som 
intervjuare, våra förväntningar och beteenden, på ett eller annat sätt påverkar respondenterna 
och således deras svar (Esaiasson 2003). För att minska intervjuareffekten har vi i 
föreliggande undersökning strävat efter att vara lyhörda samt neutrala i vårt sätt att ställa 
frågor (Denscombe 2009). 
 
Det finns framförallt en nackdel med en kvalitativ metod, nämligen att det inte går att 
generalisera undersökningens resultat (Denscombe 2009). Vi har dock inte för avsikt att 
generalisera utan ser till just de specifika fall av projektledare och ScrumMasters som ingår i 
studien. 
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Av geografiska och tidsmässiga skäl har en avgränsning till respondenter i Karlstad skett. Då 
undersökningen delvis syftar till att jämföra projektledares och ScrumMasters sätt att se på 
intragruppkonflikter innefattade undersökningens strategiska urval tre ScrumMasters samt tre 
projektledare (jfr. Trost 2005). Genom att samtala med en verksam projektledare erhölls 
kunskap om organisationer där potentiella respondenter som arbetar som ScrumMasters 
kunde nås. Då dessa ScrumMasters visade sig arbeta inom IT-branschen kontaktades även 
projektledare som arbetar inom IT-relaterade projekt. Att välja respondenter inom samma 
bransch underlättar nämligen, enligt principen ”mest lika design”, en jämförelse dem emellan 
(Essiasson et al 2007). Den initiala kontakten skedde via telefonsamtal där möjlighet gavs till 
en kortfattad presentation av oss som intervjuare samt av studiens ämne. Slutligen 
möjliggjordes intervjuer med tre ScumMasters samt tre projektledare. 
 
Vidare fanns en ursprunglig tanke om att jämföra praktiker inom privat och offentlig sektor. 
Följaktligen gjordes ett försök att få tre respondenter inom respektive sektor, vilket dessvärre 
lyckades halvdant; medan en projektledare och en ScrumMaster är verksamma inom offentlig 
verksamhet är två ScrumMasters och två projektledare verksamma inom privat verksamhet. 
Undersökningen syftar därmed inte till att jämföra på vilket sätt praktikernas sektor 
(privat/offentlig) påverkar deras konfliktsyn. Däremot kan sektor inte uteslutas som möjlig 
förklaringsfaktor till skillnader mellan praktikernas arbetssätt och därmed konfliktsyn. För att 
minimera risken att eventuella skillnader mellan projektledare och ScrumMasters felaktigt 
förklaras av enbart projektroll, istället för sektor eller en kombination av de två, kommer 
denna faktor att tas hänsyn till, det vill säga i vilken sektor praktikerna är verksamma inom, i 
undersökningens analys. 
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För att få en så stor spridning som möjligt gjordes ytterligare ett strategiskt urval. Tre av 
undersökningens respondenter är projektledare varav två kvinnor och en man. Resterande tre 
respondenter är ScrumMasters varav två män och en kvinna. Notera att undersökningen inte 
avser att ta hänsyn till en eventuell betydelse av kön. Det strategiska urvalet gällande kön är 
således enbart en metod för att uppnå en spridning bland intervjurespondenterna (jfr. Trost 
2005). 
 
Gällande antal intervjuer. Det finns teoretiker som hävdar att sex intervjuer är ett lämpligt 
antal för att nå en så kallad teoretisk mättnad (se t.ex. Esiasson 2007). Antagandet kan 
ifrågasättas. Är teoretisk mättnad överhuvudtaget möjligt? Om så är fallet; borde teoretisk 
mättnad inte vara oerhört varierande från fall till fall? Inte minst beroende på ämnets 
komplexitet? Antal intervjuer i föreliggande studie har främst gjorts med hänsyn till tidsramen 
för studien. Vi gör således inget anspråk på att ha närmat oss teoretisk mättnad. 
�
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Det strukturerade inslaget i undersökningens intervjuer innebar att vi hade vissa områden som 
vi ville beröra under samtalets gång (jfr. Kylén 2004; Trost 2005). Då föreliggande 
undersökning behandlar ett ämne av känslig karaktär sågs en fördel med att inleda varje 
intervju med en allmän och neutral fråga där respondenten fick berätta om sig själv och sin 
roll som projektledare eller ScrumMaster. (jfr. Carlsson 1991).  
 
Utifrån undersökningens syfte samt genom förankring i teoribildning kring det 
interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag (Jehn 1997; Jehn & Bendersky 2003; 
Schwenk 1990b; Tjosvold 1991, 2008) har ytterligare tre områden berörts under varje 
intervju; (1) erfarenheter av intragruppkonflikter (2) erfarenheter av intragruppkonflikters 
effekter samt (3) konflikthantering (Bilaga 2). Genom att cirkulera kring dessa områden under 
varje intervju ämnade vi fånga ett djup gällande intervjurespondenternas syn på 
intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag (jämför 
Figur 7, s.27). Genom att be varje respondent att resonera kring erfarenheter av 
intragruppkonflikter och dess effekter (område 1 samt område 2) samt genom att ställa 
följdfrågor ämnade vi kasta ljus över på vilket sätt projektledare och ScrumMasters eventuellt 
anser att det finns ett positivt samband mellan intragruppkonflikter och en projektgrupps 
prestation (karaktärsdrag I). Genom att be varje respondent att resonera kring 
konflikthantering (område 3) ämnade vi fånga på vilket sätt intragruppkonflikter eventuellt 
har uppmuntrats (karaktärsdrag II).  
�
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Inför den första intervjun valde vi en oprövad metod vilken visade sig vara effektiv. Genom 
rollspel tränade vi på att ställa intervjufrågor till varandra, det vill säga en av oss intervjuade 
varpå den andra var respondent. Därefter bytte vi roller. Vi försökte leva oss in i respektive 
roll och genom helt skilda svar kunde vi öva på alternativa följdfrågor som skulle kunna 
behöva ställas vid de verkliga intervjutillfällena. Som hjälpmedel användes ljudupptagning. 
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Efter varje rollspel (/testintervju) lyssnade vi således på samtalet, granskade vilka följdfrågor 
som hade ställts, på vilket sätt de hade ställts, vilka svar de utmynnade i, samt vidare vilka 
följdfrågor som skulle kunna ha ställts. 
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Varje intervju pågick i drygt en timme. Som tidigare nämnt cirkulerade varje intervju kring 
undersökningens tre intervjuområden (se Bilaga 2). Genom frågor samt följdfrågor försökte vi 
under varje intervju att få så mycket information som möjligt gällande den intervjuades syn på 
intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag.  När 
följdfrågor ställdes kring olika typer av intragruppkonflikter användes den operationalisering 
som framgår av Figur 8 (s.27). När frågor exempelvis ställdes kring processkonflikter ersattes 
således termen ”processkonflikter” med ”vem som gör vad”. 
 
Inledningsvis tillfrågades varje respondent kring användandet av bandspelare där vi 
förklarade syftet med hjälpmedlet, det vill säga att användandet enbart syftade till att 
underlätta för oss (dels under intervjutillfället samt dels under bearbetning av data). Vidare 
garanterades anonymitet. Trots att bandspelare kan inverka negativt på en respondent, till 
exempel genom att hon/han känner sig hämmad (Trots 2005) samtyckte samtliga 
respondenter. Vi som intervjuare kunde således vara helt fokuserade på respektive 
intervjusamtal utan att riskera att relevant information gick förlorad.  
 
Med hänsyn till att respondenter kan känna sig i underläge på grund av att det är två som 
intervjuar (Trost 2005) samt på grund av intervjuområdets känsliga karaktär eftersträvade vi 
som intervjuare en öppen och lättsam atmosfär. Genom att initialt bjuda på fika, genom att 
betona respondenternas anonymitet samt genom att växelvis ställa frågor antog intervjuerna 
en samtalsliknande karaktär. Vidare lämnades val av plats för intervjun åt respektive 
respondent, dels för att respondenten skulle känna sig trygg och dels för att intervjun skulle 
kännas lättgenomförlig.  
�
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Intervjumaterialet har bearbetats i syfte att urskilja information som är relevant utifrån 
undersökningens syfte. I nämnd process kan följande steg urskiljas; 
 
Steg 1 
Transkribering av samtliga intervjuer. 
 
Steg 2 
Utskrift av de transkriberade intervjuerna. 
 
Steg 3 
Upprepad genomläsning. 
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Steg 4: Urval av data 
Relevanta citat inom ramen för undersökningens syfte, det vill säga citat som kan tänkas säga 
något om hur projektledare och ScrumMasters ser på intragruppkonflikter utifrån det 
interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag, markerades med hjälp av 
understrykningspennor. (Se även Steg 6 nedan). 
 
Steg 5: Presentation 
Det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag I samt II har använts som 
övergripande kategorier. Därtill presenteras intervjumaterialet under ett antal subkategorier, 
vilka är något överlappande till sin karaktär. Under karaktärsdrag I presenteras data kopplat 
till undersökningens första och andra intervjuområden (erfarenhet av intragruppkonflikter 
samt erfarenheter av intragruppkonflikters effekter). Under intervjuerna framkom vidare att 
ingen av respondenterna definierar det Jehn (1997) benämner uppgiftskonflikt som en 
konflikt. Det blev följaktligen naturligt att vi som intervjuare frågade samtliga 
intervjurespondenter hur de definierar en konfliktsituation, vilket presenteras under en tredje 
subkategori, nämligen ”vad är en konflikt?”. Under karaktärsdrag II presenteras data kopplat 
till undersökningens tredje intervjuområde (konflikthantering, innefattande såväl eventuella 
lösningstekniker som stimulerande tekniker).39 Hur det kvalitativa resultatet presenteras 
förtydligas av nedanstående tabell. 
 
Tabell 3: Kvalitativt resultat: kategorier samt subkategorier 

Kategori Subkategori 
Karaktärsdrag I 
Intragruppkonflikter kan inverka såväl 
positivt (som negativt) på en 
projektgrupps prestation? 

• Vad är en konflikt? 
• Konflikterfarenhet (dvs. erfarenheter av 

intragruppkonflikter) 
• Effekter (dvs. intragruppkonflikters effekter) 

Karaktärsdrag II 
Det finns situationer då 
intragruppkonflikter bör uppmuntras? 

• Konflikthantering (innefattande såväl eventuella 
lösningstekniker som stimulerande tekniker) 

 
Notera. För att underlätta för läsaren har citat justerats från talspråk till skriftspråk; eventuella 
dialekter har korrigerats till rikssvenska samt eventuella utfyllnadsuttryck såsom liksom, eehh 
och typ har tagits bort. Då undersökningen inte innefattar en uttrycksanalys torde studiens 
analys inte påverkas (Trost 2005). 
 
Steg 6: Analysmetod 
Undersökningens intervjuer har använts som en datainsamlingsmetod för att generera data 
som tillsammans med data genererad från undersökningens kvantitativa metod, kan användas 
för att uppnå undersökningens syfte. Medan den kvantitativa metoden, som tidigare nämnt, 
har genererat strukturerad kvantitativ data har den kvalitativa metoden möjliggjort ett urval av 
ett antal utsagor som berikar det kvantitativa resultatet. När intervjuresultatet tillsist 
analyserades tillsammans med enkätresultatet har de delar av intervjusamtalen således använts 

                                                 
39 Jämför undersökningens definition av ”konflikthantering”, se 1.7.6 Konflikthantering. 
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som kunde berika bilden av på vilket sätt projektledare och ScrumMasters ser på 
intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag.  
 
Likt det kvantitativa resultatet har det kvalitativa resultatet analyserats utifrån ett deduktivt 
angreppssätt kopplat till karaktärsdrag I (intragruppkonfliker kan inverka positivt (såväl som 
negativt) på en grupps prestation). Genom en så kallad riktad innehållsanalys, som är deduktiv 
till sin karaktär på så sätt att analysen förhåller sig till tidigare teoribildning (jfr. Hsieh och 
Shannon 2005), har intervjupersonernas svar använts för att belysa på vilket sätt projektledare 
och ScrumMasters anser att intragruppkonflikter kan tänkas inverka positivt på en 
projektgrupps prestation. I undersökningens analyskapitel (Kapitel 5) framgår bland annat att 
såväl enkät- som intervjurespondenter har en positiv tilltro till uppgiftskonflikter. Medan 
resultatet från undersökningens kvantitativa metod (enkäter) påvisar att majoriteten av 
undersökningens enkätrespondenter anser att det finns ett positivt samband mellan 
uppgiftskonflikter och en projektgrupps prestation har undersökningens kvalitativa metod 
(intervjuer) möjliggjort ett resonemang kring på vilket sätt. Närmare bestämt påvisar 
undersökningens kvalitativa resultat ett antal konkreta exempel på positiva erfarenheter 
kopplat till uppgiftskonflikter. Vidare har undersökningens kvalitativa resultat möjliggjort en 
mer adekvat jämförelse mellan det traditionella och agila arbetssättet kopplat till 
intragruppkonflikter jämfört med undersökningens kvantitativa resultat (där fördelningen 
mellan projektledare och ScrumMasters är mycket ojämn, se 4.1 Enkäter). Förutom att den 
kvalitativa metoden har möjliggjort en jämn fördelning mellan respondenter som arbetar 
traditionellt respektive agilt har metoden möjliggjort följdfrågor, vilket i sin tur har resulterat i 
en djupare förståelse kring hur projektledare samt ScrumMasters ser på intragruppkonflikter 
(utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag).     
 
Även om angreppssättet framförallt har varit deduktivt förekommer induktiva inslag kopplat 
till karaktärsdrag I. Under intervjuerna framkom som tidigare nämnt att ingen av 
respondenterna definierar det Jehn (1997) benämner uppgiftskonflikt som en konflikt. Genom 
en induktiv ansats har en konventionell innehållsanalys utförts där intervjurespondenternas 
svar har jämförts i syfte att hitta likheter och skillnader (jfr. Hsieh och Shannon 2005). 
Definitionerna har därtill jämförts med övrigt intervjumaterial där olika resonemang har 
kunnat urskiljas kring hur intervjurespondenter förhåller sig till begreppet konflikt. Slutligen 
har intervjurespondenternas resonemang kunnat kategoriseras in i tre, eventuellt 
överlappande, men urskiljbara konfliktkriterier, här kriterier som är avgörande för att en 
situation skall uppfattas som en konflikt (se Tabell 8, s.66).  
 
Likt det kvantitativa resultatet (se 3.3.4 Bearbetning av data) har intervjurespondenternas svar 
gällande hur de eventuellt har uppmuntrat intragruppkonflikter (kopplat till karaktärsdrag II 
samt intervjuområde 3) jämförts för att hitta gemensamma och icke-gemensamma nämnare. 
Med andra ord har även här en så kallad konventionell innehållsanalys utförts där det 
empiriska resultatet har analyserats bortom tidigare teoribildning (jfr. Hsieh och Shannon 
2005). Medan teknikerna acceptanshöjande insatser, synliggörande samt agila verktyg 
framträder bland såväl enkät- som intervjurespondenter framträder tekniken djävulens 
advokat enbart bland enkätrespondenter. Gällande urskiljda subkategorier tillhörande agila 
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verktyg framträder retrospektiv bland både enkät- och intervjurespondenter, självorganiserade 
team och stå-upp-möte enbart bland intervjurespondenterna samt Planning Poker bland en av 
enkätrespondenterna. Intervjurespondenternas svar har med andra ord bidragit med ytterligare 
två exempel på konfliktstimulerande tekniker (självorganiserade team samt stå-upp-möte 
kategoriserat in under agila verktyg, se Tabell 9, s.76). 
 
Utifrån ovanstående resonemang har undersökningens initiala analysmodell (Figur 7, s.27) 
omarbetas samt utvidgats till att omfatta såväl det kvantitativa som det kvalitativa resultatet, 
se Figur 9 nedan. Figuren illustrerar hur undersökningens kvalitativa och kvantitativa resultat 
har analyserats med hjälp av såväl en riktad innehållsanalys (deduktiv ansats) som en 
konventionell innehållsanalys (induktiv ansats). Medan gröna rutor markerar resultat kopplat 
till karaktärsdrag I markerar lila rutor resultat kopplat till karaktärsdrag II. 
 
  

 

Figur 9: Analysmetod40 
                                                 
40 Källa: Författarna (jfr. Jehn 1997; Jehn & Bendersky 2003; Schwenk 1990b; Tjosvold 1991, 2008). 
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Man brukar säga att om en undersökning kunde utföras två gånger och utmynna i ungefär 
samma resultat så är reliabiliteten hög (Jacobsen 2007). Graden av reliabilitet är således 
avhängigt undersökningens trovärdighet. Ett noggrant, systematiskt tillvägagångssätt, där 
mätfel undviks, är ett sätt att öka graden av reliabilitet (Jacobsen 2007), vilket har 
eftersträvats. Vidare anses graden av öppenhet vara viktigt för att uppnå god reliabiliteten 
(Denscombe 2009). Vi har således strävat efter att redovisa vårt tillvägagångssätt så utförligt 
som möjligt både gällande den kvantitativa och kvalitativa metoden. Noteras bör dock att det i 
allmänhet är svårare att styrka reliabiliteten gällande kvalitativa metoder än kvantitativa 
metoder, vilket ställer särskilt höga krav på öppenhet gällande den förstnämnda metoden 
(Trost 2005). 
 
Genomtänkta och noggrant formulerade enkätfrågor är centralt för att skapa en så god 
validitet som möjligt (Jacobsen 2007). Åtta pilotundersökningar har utförts i syfte att 
formulera enkätens frågor så tydligt som möjligt. Vidare har viktiga begrepp (uppgifts-, 
process- samt relationskonflikt) i föreliggande undersöknings enkät operationaliserats likt 
tidigare forskning. Ovanstående bör inverka positivt på undersökningens validitet.  
 
Undersökningens triangulering, det vill säga en kombination av två metoder, kan inverka 
positivt på såväl undersökningens reliabilitet som validitet. Genom en triangulering kan 
nämligen träffsäkerheten, både gällande det kvalitativa och det kvantitativa resultatet, 
synliggöras samt förhoppningsvis stärkas (Denscombe 2009). Annorlunda uttryckt; genom en 
jämförelse av två metoders resultat där resultaten liknar varandra ”öka[r] tilliten till att data är 
på rätt spår” (Denscombe 2009, s.380). 
�
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Föreliggande studie har tagit hänsyn till följande forskningsetiska principer; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (jfr. 
Vetenskapsrådet 2002). Samtliga respondenter informerades om undersökningens fokus 
(informationskravet). Vidare vilar både enkät- och intervjuundersökningen på frivilligt 
deltagande, där samtliga respondenter har fått tillgång till våra kontaktuppgifter vilket 
möjliggör för respondenterna att när som helst meddela att de inte längre vill medverka 
(samtyckeskravet). Undersökningens enkät- och intervjurespondenter har garanterats 
anonymitet (konfidentialitetskravet). Vidare har studiens resultat enbart använts i 
undersökningens ändamål (nyttjandekravet). Därtill innefattade undersökningens enkät ett 
avslutande kommentarfält, detta för att möjliggöra för respondenterna att relativt enkelt kunna  
framföra eventuella synpunkter eller klagomål. 
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I föreliggande kapitel presenteras undersökningens empiriska resultat utifrån två övergripande 
kategorier; (1) intragruppkonflikter kan inverka positivt (såväl som negativt) på en grupps 
prestation samt (2) det finns situationer då intragruppkonflikter bör uppmuntras. Kapitlet 
inleds med resultatet från undersökningens kvantitativa metod samt avslutas med resultatet 
från undersökningens kvalitativa metod. 
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I följande avsnitt presenteras undersökningens enkätfrågor samt respondenternas svar. 
Inledningsvis redovisas den spridning som förekom bland enkätrespondenterna gällande 
grundläggande information så som ålder, kön och bransch samt avslutningsvis 
enkätundersökningens ”substantiella” frågor samt tillhörande svar. 
�
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I Tabell 4 presenteras den spridning som förekom bland undersökningens nitton 
enkätrespondenter, se nedan. Som tidigare nämnt ämnar undersökningen inte att mäta 
samvarierande variabler, detta på grund av låg svarsfrekvens. 
 
Tabell 4: Enkätfråga 1-6 

Grundinformation Antal   %41 
Kvinna 10 52.6 
Man 9 47.4 
Projektledare 17 89.5 
ScrumMaster 2 10.5 
Ålder   
26-35 1 5.3 
36-45 9 47.4 
46-55 4 21.1 
56-65 4 21.1 
66- 1 5.3 
Bransch   
Verksamhetsutveckling 1 5.3 
Landstinget 1 5.3 
Kraftindustrin 1 5.3 
Retail 1 5.3 
IT 1 5.3 
Bank & finans IT 1 5.3 
Kommun 1 5.3 
Anläggningsbranschen 1 5.3 
IT 1 5.3 

                                                 
41 Avrundat till en decimal. 
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Tabell 4: Enkätfråga 1-6 (fortsättning) 

Grundinformation Antal   %42 
Bransch   
Aerospace 1 5.3 
IT-konsult 1 5.3 
Energi 1 5.3 
Medicinsk teknik 1 5.3 
Bank/försäkring 1 5.3 
Offentlig sektor 1 5.3 
Projektledningskonsult 1 5.3 
Organisationsstrategi 1 5.3 
Bank och finans (IT) 1 5.3 
Konsult 1 5.3 
Studier i konflikthantering   
1990-talet 3 15.8 
2000-talet 8 42.1 
2010-talet 6 31.6 
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I Tabell 5 presenteras hur undersökningens nitton respondenter svarade på enkätformulärets 
sjunde fråga, se nedan. 
 
Tabell 5: Enkätfråga 7 

7. Det finns ett positivt samband mellan 
konflikter (här meningsskiljaktigheter 
innefattande skilda synsätt, åsikter och 
idéer) och en projektgrupps prestation, 
när konflikten uppstår inom en 
projektgrupp samt handlar om 

Instämmer helt 
eller i stor 
utsträckning  
 
Antal (%)43 

Tar helt eller i stor 
utsträckning 
avstånd   
 
Antal (%)44 

Vet inte  
 
 
 
Antal (%)45 

innehållet av en uppgift (t.ex. tolkning av 
fakta, lösningsförslag etc.) 

18 (94,7) 3 (5,3)  

målet med en specifik uppgift 
 

15 (78.9) 4 (21,1)  

vem som ska göra vad 11 (57,9) 
 

8 (42,1) 
 

 

hur resurser ska fördelas inom 
projektgruppen 

11 (57,9) 8 (42,1)  

icke-arbetsrelaterade frågor 
 

3 (15,8) 15 (78,9) 1 (5,3) 

�
 
 

                                                 
42 Avrundat till en decimal. 
43 Avrundat till en decimal. 
44 Avrundat till en decimal. 
45 Avrundat till en decimal. 
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I Tabell 6 presenteras hur undersökningens nitton respondenter svarade på enkätformulärets 
åttonde fråga, se nedan. 
 
Tabell 6: Enkätfråga 8 

8. Det finns situationer då jag avsiktligt 
har uppmuntrat konflikter (här 
meningsskiljaktigheter innefattande 
skilda synsätt, åsikter och idéer) inom en 
projektgrupp gällande 

Ja 
Antal (%)46 

Nej 
Antal (%)47 

innehållet av en uppgift (t.ex. tolkning av 
fakta, lösningsförslag etc.) 

15 (78,9) 4 (21,1) 

målet med en specifik uppgift 11 (57,9) 8 (42,1) 
 

vem som ska göra vad 8 (42,1) 11 (57,9) 
 

hur resurser ska fördelas inom 
projektgruppen 

7 (36,8) 12 (63,2) 

icke-arbetsrelaterade frågor 4 (21,1) 15 (78,9) 
 

 
I Tabell 7 (se följande sida) presenteras respondenternas svar på enkätformulärets nionde 
fråga, det vill säga hur respondenterna eventuellt har gått tillväga för att uppmuntra 
intragruppkonflikter (kolumn 1). Sexton av nitton respondenter (84.2 %) valde att besvara 
frågan. Därtill presenteras respektive respondents svar på fråga 8, det vill säga vilken typ av 
intragruppkonflikt(/-er) denne har uppmuntrat (kolumn 2)48 samt om respondenten oftast antar 
rollen som ScrumMaster eller projektledare (kolumn 3). Enkätrespondenternas svar 
presenteras på ovannämnt sätt i syfte att förtydliga vilka eventuella intragruppkonflikter som 
har uppmuntrats på vilket sätt. Då majoriteten av enkätrespondenterna anger att de har 
uppmuntrat flera typer av konflikter framgår beklagligt nog inte vilken typ av konflikt som 
respektive respondent syftar till när fråga 9 besvaras. Detta är naturligtvis en följd av 
författarnas formulering av enkätfråga 9. Huruvida respondenterna anger att hon eller han 
oftast antar rollen som projektledare eller ScrumMaster presenteras då undersökningen delvis 
syftar till att jämföra dessa roller.  
 

 
 
 
 

                                                 
46 Avrundat till en decimal. 
47 Avrundat till en decimal. 
48 Här i operationaliserad form. För en repetition kring hur de tre konflikttyperna har operationaliserats, se Figur 
7, s.27. 
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Tabell 7: Enkätfråga 9, 8 samt 4 

9. Om du har svarat ja i fråga 8, vänligen ange 
exempel på hur du har gått tillväga för att 
uppmuntra konflikter inom en projektgrupp 

8. Det finns situationer då jag 
avsiktligt har uppmuntrat 
konflikter (här menings-
skiljaktigheter innefattande 
skilda synsätt, åsikter och 
idéer) inom en projektgrupp 
gällande: 

4. ScrumMaster 
(SM) / 
Projektledare 
(PL) 

Jag har synliggjort olika personers ståndpunkter 
inför gruppen med syfte att få dem med olika 
åsikter att konfronteras istället för att gå via mig, 
och lösa konflikten. 

• Vem som ska göra vad 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

PL 

Jag påverkar bemanning av projektorganisation 
på ett sådant sätt att jag får med helst alla olika 
intressenter mm. Mångfalden berikar kreativitet 
och en tidig dialog om möjliga konflikter och 
risker, eftersom de fångas direkt i uppstart av 
projektet. 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Målet med en specifik 
uppgift 

PL 

Gällande lösning av uppgifter och 
resursfördelning för detta ser jag att gruppens 
sammansättning är en styrka för att få fram bästa 
lösning. Högt till tak är en förutsättning för att få 
fram bra lösningar på "ny mark". Utgångsläget 
måste dock vara att samtliga inom gruppen har 
samma bild om vad uppgiften skall lösa och vad 
huvudsyftet är. 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Hur resurser ska 
fördelas inom 
projektgruppen 

• Målet med en specifik 
uppgift 

PL 

T.ex. uppmuntran av att ifrågasätta företagets 
interna processer på hur dokumentation 
specificeras och förvaltas. Om man tänker utanför 
företagets interna ramar kommer man ofta på mer 
intressanta och alternativa sätt som utvecklar 
gruppen och framförallt resultatet som levereras. 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Hur resurser ska 
fördelas inom 
projektgruppen 

PL 

Innehållet och lösningen måste alltid analyseras 
och diskuteras. Här är det en fördel om många 
olika åsikter finns och olika lösningsförslag kan 
ställas mot varandra för att få fram den bästa 
lösningen. 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

PL 

Framfört tankar som jag egentligen tycker är fel. • Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Hur resurser ska 
fördelas inom 
projektgruppen 

• Målet med en specifik 
uppgift 

PL 
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Tabell 7: Enkätfråga 9, 8 samt 4 (fortsättning) 

9. Om du har svarat ja i fråga 8, vänligen ange 
exempel på hur du har gått tillväga för att 
uppmuntra konflikter inom en projektgrupp 

8. Det finns situationer då 
jag avsiktligt har 
uppmuntrat konflikter (här 
meningsskiljaktigheter 
innefattande skilda synsätt, 
åsikter och idéer) inom en 
projektgrupp gällande: 

4.ScrumMaster 
(SM) / 
Projektledare 
(PL) 

Inför varje sprint - hur ändra teamstruktur (inte i 
första hand deltagare i team - utan vilket är 
fokus för nästa sprint)?49 
 

• Vem som ska göra vad 

• Innehållet av en 
uppgift (t.ex. tolkning 
av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Hur resurser ska 
fördelas inom 
projektgruppen 

• Målet med en specifik 
uppgift 

SM 

Tekniska diskussioner mellan ingenjörer om 
olika systemlösningar kan ibland leda till 
konflikter, vilket kan vara bra för att få en rejäl 
genomlysning av problemen. Däremot måste till 
slut projektledaren och tekniskt ansvarig person 
ta aktiva beslut om vilken lösning som ska 
realiseras. 

• Innehållet av en 
uppgift (t.ex. tolkning 
av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Målet med en specifik 
uppgift 

PL 

Regelbundna möten. 1) Retrospektiv och 2) 
hantering av backlog med hjälp av Planning 
Poker, se http://www.planningpoker.com50 

• Icke-arbetsrelaterade 
frågor 

• Vem som ska göra vad 

• Innehållet av en 
uppgift (t.ex. tolkning 
av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Hur resurser ska 
fördelas inom 
projektgruppen 

• Målet med en specifik 
uppgift 

SM 

Om tolkningar kan föra oss framåt. Hur olika 
personer uppfattar och tolkar. Projektgruppen 
måste känna att det är högt till tak och att vi 
diskuterar oss till en lösning. Man måste även 
lära sig att acceptera olika typer av människor 
och behov. 

• Icke-arbetsrelaterade 
frågor 

• Innehållet av en 
uppgift (t.ex. tolkning 
av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

PL 

 

                                                 
49 Ett förtydligande presenteras efter Tabell 7. 
50 Ett förtydligande presenteras efter Tabell 7. 
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Tabell 7: Enkätfråga 9, 8 samt 4 (fortsättning) 

9. Om du har svarat ja i fråga 8, vänligen 
ange exempel på hur du har gått tillväga för 
att uppmuntra konflikter inom en 
projektgrupp 

8. Det finns situationer då jag 
avsiktligt har uppmuntrat 
konflikter (här menings-
skiljaktigheter innefattande 
skilda synsätt, åsikter och 
idéer) inom en projektgrupp 
gällande: 

4.ScrumMaster 
(SM) / 
Projektledare 
(PL) 

I en situation där man hade olika tolkningar om 
projektet. Istället för att uppmuntra till konflikt 
i just detta projekt, fick jag ett tillfälle med en 
icke-arbetsrelaterad fråga, där tolkningarna 
också var väldigt olika, vilket jag visste redan 
innan diskussionen kom igång. Då manade jag 
på lite grann för att få igång diskussionen än 
mer, och därmed påvisa hur olika man kan 
uppfatta saker och ting, utan att det för den 
skull behöver vara "fel", och att man 
någonstans ändå måste kunna fortsätta jobba. 

• Icke-arbetsrelaterade 
frågor 

 

 

PL 

Konflikter låter hårt - men om man kan 
uttrycka det som att man vill skaka om för att 
ställa saken på sin spets. Vem är mest lämplig 
under de förutsättningar som gäller? Ett 
ifrågasättande kan skapa dynamik och positiv 
energi. Men det är aldrig något som tas upp i 
storgrupp - utan snarare heta diskussioner som 
tas upp bland ett fåtal och i små möten. Det kan 
bli en het och känslig fråga under en tid - men 
sen brukar man få fram en lösning - och även 
om alla inte är överens, är den förankrad. 

• Vem som ska göra vad PL 

Jag har medvetet motsagt ett uttalande för att 
skapa debatt kring den specifika frågan. 

• Vem som ska göra vad 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Målet med en specifik 
uppgift 

PL 

Uppmuntrat till konkreta och förtydligande 
diskussioner mellan berörda parter. 

• Icke-arbetsrelaterade 
frågor 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

PL 

Att ha ett öppet klimat som uppmuntrar och 
skapar en miljö för diskussioner och på så vis 
dra "uppgifter" längre och öka kreativiteten och 
nyttan. Jag anser att detta bör vara en del av 
organisationen för att skapa en uppmuntran och 
delaktighet. Det är dock viktigt att hålla 
diskussionerna på en nivå så att de inte blir 
dränerade på kraft utan en drivande faktor. 
 

• Vem som ska göra vad 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Målet med en specifik 
uppgift 

PL 
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Tabell 7: Enkätfråga 9, 8 samt 4 (fortsättning) 

9. Om du har svarat ja i fråga 8, vänligen ange 
exempel på hur du har gått tillväga för att 
uppmuntra konflikter inom en projektgrupp 

8. Det finns situationer då jag 
avsiktligt har uppmuntrat 
konflikter (här menings-
skiljaktigheter innefattande 
skilda synsätt, åsikter och 
idéer) inom en projektgrupp 
gällande: 

4. ScrumMaster 
(SM) / 
Projektledare 
(PL) 

I situationer där olika synsätt och åsikter finns har 
jag arrangerat work shops eller diskussionsmöten 
där alla idéer och synsätt fått komma upp till ytan. 
Nästa steg är att få alla att dra åt samma håll, dvs. 
konflikten i sig är inte målet. 

• Vem som ska göra vad 

• Innehållet av en uppgift 
(t.ex. tolkning av fakta, 
lösningsförslag etc.) 

• Hur resurser ska 
fördelas inom 
projektgruppen 

• Målet med en specifik 
uppgift 

PL 

 
Två av respondenternas svar kan behöva ett förtydligande, nämligen de två respondenter som 
anger att de arbetar som ScrumMasters (markerat SM i ovanstående tabells tredje kolumn). 
 
ScrumMaster I svarar ”Inför varje sprint - hur ändra teamstruktur (inte i första hand deltagare 
i team - utan vilket är fokuset för nästa sprint)?” ”Inför varje sprint” syftar troligen till 
retrospektiv, se 2.3.2 Agil projektledningslära. ”[H]ur ändra teamstruktur” kan tänkas syfta 
till uppgifts- och/eller ansvarsfördelning inom projektteamet. 
 
ScrumMaster II svarar ”Regelbundna möten. 1) Retrospektiv och 2) hantering av backlog51 
med hjälp av Planning Poker, se http://www.planningpoker.com”. Planning Poker är ett 
virtuellt verktyg som syftar till att bistå projektteam att fatta gemensamman beslut efter att 
samtliga projektdeltagare har yttrat sina åsikter. 
  

“Planning Poker is a good way to come to a consensus without spending too much 
time on any one topic. It allows, or forces, people to voice their opinions, thoughts 
and concerns.” (Lori Schubring, www.planningpoker.com) 

 
Verktyget är främst ett sätt för agila projektgrupper att hantera tidsuppskattningar där en 
projektdeltagare berättar om en aktivitet varpå en diskussion förs kring aktivitetens 
omfattning. Varje deltagare har en kortlek. När nämnd aktivitet är färdigdiskuterad väljer 
varje projektmedlem ett kort med en siffra som representerar aktivitetens uppskattade 
omfattning. När alla deltagare har valt ett kort med en siffra - och därmed gjort en individuell 
uppskattning gällande omfattning - avslöjas samtliga deltagares uppskattningar för gruppen. 
Diskussionen fortsätter (www.planningpoker.com). 
 
                                                 
51 ”Backlog”, dvs. kundens kravlista, se 2.3.2 Agil projektledningslära. 
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I följande avsnitt presenteras undersökningens kvalitativa resultat. Som tidigare nämnt 
presenteras resultatet utifrån två övergripande kategorier (det interaktionistiska perspektivets 
karaktäristiska drag I och II) samt ett antal delvis överlappande subkategorier (vad är en 
konflikt?, konflikterfarenheter, effekter samt konflikthantering), se Tabell 3 (s.35). 
 
Kapitlet inleds med de respondenter som arbetar som projektledare (Anna Andersson, Börje 
Börjesson och Carin Carlsson) samt avslutas med de respondenter som arbetar som 
ScrumMasters (David Davidsson, Erik Eriksson och Frida Fredriksson). Då respondenterna är 
anonyma är samtliga namn fingerade.  
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Anna Andersson har arbetet som projektledare i drygt tio år, både inom privat och offentlig 
sektor. För närvarande arbetar Anna som delprojektledare för ett IT-relaterat projekt inom 
offentlig sektor. Rollen som projektledare kombineras oftast med rollen som projektdeltagare. 
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Vad är en konflikt? 
Anna verkar förvånad över konfliktdefinitionen ”meningsskiljaktigheter i form av olika 
åsikter eller idéer kring uppgiftens innehåll” och säger ”när ni sa konflikt då tänkte jag om vi 
sitter och bråkar på mötena”. På frågan om det är eftersträvansvärt med 
meningsskiljaktigheter i form av olika idéer och åsikter kring uppgiftens innehåll svarar Anna 
”jag tycker det är jättebra”. 
 
Under samtalets gång blir det tydligt att Anna förknippar konflikter med känslor. När Anna 
beskriver olika typer av meningsskiljaktigheter eller konflikter som har uppstått berättar hon 
hur inblandade parter har givit uttryck för sina känslor, så som att de har varit irriterade, arga 
eller sura. Hon säger saker som ”då blir man ju irriterad, då uppstår det en konflikt” samt 
”hon blev sur vet jag, riktigt så”. Anna tror inte att det går att skilja på meningsskiljaktigheter 
kring till exempel uppgiftens innehåll och känslor. ”Nej, det är nog alltid lite känslor i, det 
tror jag. Man känner ju liksom. Ja, det tror jag.” 
 
När Anna i ett mejl efter intervjun ombeds förtydliga sin definition av en konfliktsituation 
svarar hon ”Min definition av konflikt är att det finns meningsskiljaktigheter inom gruppen 
som gör att någon/några känner obehag/olust.” 
 
Konflikterfarenhet  
I början av intervjun berättar Anna att konflikter inom en projektgrupp är sällsynta. De 
konflikter hon har erfarit har framförallt uppstått mellan projektet och tredje part. ”Det är inte 
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så vanligt med konflikter tycker jag egentligen, inte inom projektgruppen, däremot upp mot 
styrgruppen kan vi tycka.” 
 
Allt eftersom tiden fortskrider erinrar Anna dock allt fler arbetsrelaterade konflikter. Anna 
berättar bland annat om en situation då en projektdeltagare ville ha mer resurser medan hon 
som projektledare inte förstod varför. Vidare berättar Anna om en konflikt som uppstod till 
följd av att inblandade parter hade olika uppfattningar kring vilka mallar som skulle användas. 
Anna förklarar att konflikter inom en projektgrupp främst uppstår till följd av bristande 
kommunikation, vilket i sin tur resulterar i att människor inte förstår varandra. ”Ofta är det att 
man inte kommunicerar, att man inte förstår varandra, att man pratar om varandra, det är väl 
det största och då kan det bli en konflikt.” Anna berättar vidare om en konflikt som handlade 
om ”vad som skulle vara gjort till när och hur man hade prioriterat och varför man inte hade 
gjort på ett visst sätt”. 
 
Anna poängterar upprepade gånger vikten av att deltagare visar respekt för varandra genom 
att till exempel göra det de är ålagda att göra samt genom att komma i tid till gemensamma 
möten. Att upprepade gånger komma för sent eller att inte ”leverera” är faktorer som enligt 
Anna kan leda till frustration samt utvecklas till en konflikt. Däremot har Anna inte erfarit att 
det uppstår konflikter kring icke-arbetsrelaterade frågor. ”Nej, vi kan prata mycket om annat 
men det är inte så att vi [tystnad] annat som inte är relaterat är ofta positiva grejer, att man 
pratar om roliga saker.” 
 
Effekter 
Det positiva med att intragruppkonflikter kommer upp till ytan är enligt Anna ”att man har 
kommunicerat så att man vet vad som gäller, så att man inte behöver gå och irritera sig utan 
då har vi bestämt och då är det så”. Vidare pekar Anna på vikten av ett öppet klimat och 
förklarar; 
 

”Man måste ha ett öppet klimat så att man får ventilera för man lär sig hela tiden. Jag är 
inte bäst och min kollega är inte bäst heller. Vi gillar varandra jättebra. Men vi måste 
prata om det. Det är mycket bättre att vi pratar om det än att man går och är sådär 
otroligt arg på någon.” 

�
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Konflikthantering 
För att stödja ett öppet klimat har Anna för vana att fråga projektdeltagarna en mängd frågor 
”Är du med på det? Tycker du om detta? Funkar det? Har du tid med det här? Hinner du det? 
Känns det bra?” Vidare har gruppen minst ett avstämningsmöte varje vecka. Genom att 
stämma av ofta samt genom att hjälpas åt inom projektgruppen försöker Anna att skapa en vi-
anda. Anna menar att det är viktigt att även hon som projektledare deltar i projektet samt 
synliggör för gruppen vad hon gör, detta för att skapa en känsla av att alla är på samma nivå.  
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När projektdeltagare har olika åsikter kring uppgiftens innehåll, till exempel gällande hur 
många test som skall utföras, menar Anna att ”det gäller att man förklarar rätt, varför man 
vill ha något gjort som projektledare”. Samtidigt menar Anna att det är viktigt att en 
projektledare förmår att kompromissa, till exempel genom att säga ”men just det, det har du 
helt rätt i, Gud det struntar vi i”. När uppgifts- och processkonflikter ventileras brukar det 
enligt Anna resultera i en kompromiss; ”Man får gå en medelväg, ofta är de ju så, det är 
sällan vi kör si eller så.”  
 
Anna beskriver hur det har uppstått problem tillföljd av att tydliga arbetsmål har saknats. I 
sådana situationer välkomnar Anna olika åsikter och idéer i syfte att ena projektgruppen.  
 

”Det här har ju varit ett hett samtalsämne. Vi har inte haft några mål. Men enligt min 
modell ska man ha mål, man måste ju uppnå någonting, inte bara vad vi ska göra, varför 
det då säger man, vad är det vi vill uppnå? När vi inte har fått några uppifrån har vi satt 
dem själva. Ibland så får det vara good enough liksom. Det blir sådana här mål. Men då 
gäller det att alla är med, med på dem. Att vi sätter dem tillsammans. Det är viktigt.” 

 
Det finns situationer då Anna lyfter upp uppgifts- samt processkonflikter till ytan genom en 
diskussion med berörda parter. ”Om det verkligen behövs så måste det komma upp, då har vi 
det på agendan, att gå igenom det och det.” Samtidigt menar Anna att det kan finnas 
alternativa sätt att lösa en begynnande konflikt. Om en projektdeltagare kommer till ett möte 
utan att ha gjort det hon eller han har varit ålagd att göra försöker Anna inför nästkommande 
möte kontrollera så att situationen inte upprepar sig. ”Oftast så brukar det lösa sig eller så får 
man försöka styra på något annat sätt så att man frågar innan; har du hunnit med det här?” 
Anna menar att även om hon ser fördelar med att prata om saker och ting är det inte alltid hon 
tar upp saker till ytan. 
 

”Ibland så tänker jag nog ofta att det löser sig. För man ska ju inte dra upp [tystnad] man 
ska ju inte vilja ha en konflikt varje möte heller, för det kanske det skulle bli om man drar 
saker och ting till sin spets; varför tycker inte du det? Varför har du inte gjort det? Utan 
man låter det gå liksom. Men om det blir ett problem då måste man ta upp det. Också 
brukar jag tänka en gång är ingen gång.” 

 
Vidare finns det situationer då projektdeltagare inte fungerar i gruppen. Anna berättar om en 
projektdeltagare som inte gjorde vad han skulle, som inte dök upp och som gjorde upprepade 
misstag. Trots krismöte tillsammans med berörd chef och projektets beställare förändrades 
inte situationen. ”Nej, man kunde väl prata om det, och det blev väl bättre den första veckan 
kanske men sen, han ändrade sig inte.” En situation som denna resulterar i att Anna tänker 
”däremot så vill man ju inte ha med en sådan person igen. Det blir ju så. Då vet man det att 
Pelle ska vi inte ha med.” 
 

�
�
�
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Börje Börjesson har sedan slutet av 80-talet arbetat som projektledare för IT-relaterade projekt 
inom privat sektor. Rollen som projektledare har oftast kombinerats med andra roller, främst 
rollen som projektdeltagare eller teamchef. 
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Vad är en konflikt? 
Börje menar att meningsskiljaktigheter i form av olika åsikter kring en uppgift inte behöver 
ses som en konflikt och förklarar; 
 

”En konflikt, det är två personer som har avvikande mening som inte sinsemellan kan 
lösa det. /.../ Två personer som diskuterar och har olika åsikter och kommer fram till att 
ja, men då kör vi på det här viset, det är ingen konflikt enligt mitt sätt att se det. Men om 
de två stångar sig blodiga och liksom nej, vi fixar inte det här, vi måste prata med 
projektledaren, och så ska jag medla eller fatta ett beslut, då är det kanske en konflikt.” 

 
Vidare skiljer Börje på konflikter som är rent tekniska och konflikter som inte är 
arbetsrelaterade. 
 

”Det är två helt olika grejer. Det ena handlar om teknik och lösning och då har man inte 
ett personligt engagemang eller oftast inte, det är nog mer ovanligt tror jag. Det andra 
handlar mer om att man har svårt rent personkemimässigt.” 

 
Konflikterfarenhet  
Börje beskriver tekniska konflikter som kan uppstå inom en projektgrupp. 
 

”Dels kan man ju ha rent tekniska konflikter, till exempel att man ska bygga en lösning 
och deltagare har olika åsikter om hur man borde, vad är bästa lösningen här? Ska vi 
använda den här tekniska lösningen eller ska vi använda den här lösningen?” 

 
Vidare berättar Börje att tekniska konflikter kan gälla vilket (tekniskt) verktyg som 
projektgruppen skall använda sig utav. Ytterligare konflikter som kan uppstå är de av mer 
personlig karaktär och som inte är direkt arbetsrelaterade. ”Det är inte vanligt men det händer 
naturligtvis att det skär sig. Ofta har man ju svårt att säga varför. Det är bara att 
personkemin inte stämmer eller något sådant.” Börje tar även upp exempel på olika typer av 
beteenden som skapar problem. Personer kan till exempel ha ett burdust sätt att uttrycka sig 
eller ha en genomgående negativ attityd. 
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Uppgiftskonflikter tillhör enligt Börje vardagen; 
 

”Sådana har vi ju hela dagarna, ska vi göra si eller så? Så väger man argumenten och så 
kommer man fram till att jo men du har nog rätt de där verkar vara vettigt. Det är ju 
normalt projektarbete.” 

 
Vidare menar Börje att uppgiftskonflikter enligt hans erfarenhet inte brukar vara något 
problem. ”De flesta här är erfarna och mogna människor som liksom kan ta en sådan dialog. 
Ok, ja du kör det verktyget och så sätter man sig och jämför.” 
 
När Börje blir tillfrågad kring huruvida, samt i så fall på vilket sätt, det övergripande målet 
från kund bryts ner i mindre delmål förklarar Börje att processen är relativt okomplicerad, 
detta eftersom nedbrytningen av mål till aktiviteter sker redan innan projektgruppen påbörjar 
sitt operativa arbete. ”Oftast så har man brutit ner den [uppgiften] när man gör kalkylen på 
lösningen.” Följande aktiviteter tidsbestäms utifrån kundens krav och oftast har tiden 
beräknats på arbetet innan projektet påbörjas vilket gör att det inte uppstår någon större 
diskussion. ”Då blir den [uppgiften] en egen aktivitet. Förhoppningsvis så har vi redan när vi 
räknat på jobbet brutit ner det så att vi har en bedömning, en kalkyl." Däremot berättar Börje 
hur det kan uppstå en dialog mellan honom och den projektdeltagare som skall utföra 
uppgiften tillföljd av en felaktig initial tidsbedömning. ”Det är ju inte säkert att när vi gjorde 
kalkylen att vi hade en korrekt verklighetsuppfattning. Vi kanske gissade fel helt enkelt.” 

 
Effekter 
Att projektdeltagare har olika åsikter kring uppgiftens innehåll är enligt Börje 
eftersträvansvärt. ”Det är klart att det kan vara berikande för att lösningen blir bättre. Om 
man har olika idéer och synsätt, absolut. Det är bara bra.” Vidare menar Börje att klimatet i 
regel är öppet och att inga idéer är för dumma för att yttra. 
 

”Folk drar sig inte för att säga saker för att någon kanske tycker att det är dumt eller 
något sådant utan folk kastar fram idéer. Grejen är att en idé som kanske skulle kunna 
klassas som dum eller helt ogenomförbar, den kan ge upphov till en annan idé hos någon 
annan när man spånar.” 

 
Att uppgiftskonflikter uppstår ger vidare den effekten att lösningen accepteras av samtliga i 
projektet. ”Då får man upp de olika idéerna och folk får ventilera och det gör det ju också lätt 
att acceptera lösningen till slut därför [att] man har varit med i dialogen.” 
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Konflikthantering 
Börje menar att ett öppet klimat, där olika åsikter samt idéer uppmuntras, delvis sitter i 
väggarna men att det också är viktigt att projektledaren uppmuntrar ett sådant klimat. Ett sätt 
är att vara lyhörd för olika idéer som yttras. ”Man får vara lyhörd för det, när någon kommer 
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med någonting nytt. Att man inte bara kväser det utan att man tar upp det och värderar det 
också.” En annan faktor som stimulerar att olika åsikter ventileras är att sitta i landskap. 
 

”Då tar man sin rullhutch, sin dator, så tar man ett skrivbord och så sätter man sig i en 
grupp på fyra eller sex personer. Då blir det ju mycket det att man vänder sig om och 
diskuterar någonting.” 

 
Ytterligare redskap som Börje lyfter fram är chefernas årliga medarbetarsamtal samt 
företagets mätning av konsultnöjdheten. Medarbetarsamtal möjliggör för chefer att ”lyssna 
av; är det någonting som behöver hanteras? Är det bra? Trivs du på jobbet?” Vidare avslutas 
de årliga konsultnöjdhetsmätningarna med en gemensam diskussion kring resultatet. ”Det är 
också skälet till att man gör den här typen av mätningar, för att få upp de här diskussionerna 
istället för att man ska vara irriterad, att få upp det till ytan.” 
 
När projektdeltagare beter sig på ett sätt som stör gruppen har Börje för vana att prata med 
dessa personer enskilt. Det kan till exempel handla om att en person systematiskt uttrycker sig 
plumpt, har för vana att komma med negativa kommentarer eller har en uppblåst självbild 
samt en dömande attityd gentemot andra. ”Men det har vi haft exempel på folk som har haft 
den personliga stilen på något sätt. De har jag haft upprepade samtal med. /.../ Då får man 
försöka att jobba med sin personlighet.” Börje berättar att denna typ av samtal har givit 
varierande resultat. I fall där personer har haft en uppblåst självbild samt en dömande attityd 
gentemot andra har Börje upplevt positiva förändringar. Däremot ger Börje ett konkret 
exempel på när resultatet har blivit mindre lyckat gällande en projektdeltagare som hade en 
negativ attityd till saker och ting. 
 

”Nej, han lyckades nog inte ändra sig utan istället för att uttrycka sin negativa kritik, så 
förstod han att det inte var någon idé att hålla på med det och då blev han tyst istället och 
kände att han inte fick uttala sig och det blir också fel. Man måste känna att man får 
komma med kritik men alltså att komma med en massa negativa påhopp uppfattar vi 
andra inte som konstruktivt. Nej, jag tycker, i det fallet blev det inte bra.” 

�
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Carin Carlsson arbetar på ett privat IT-företag och har under de senaste sex åren arbetat 
växelvis samt i kombination som projektledare och projektdeltagare. 
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Vad är en konflikt? 
En konflikt för Carin är dels förknippat till känslor samt dels förknippat till ett låst läge. 
 

”En konflikt för mig är om man blir ”fan, nu är det ju så här! Att känslan börjar styra för 
mycket /…/ En konflikt för mig det är när man inte har kommit överens genom att 
diskutera fram [en lösning].” 



 52 

Att det uppstår meningsskiljaktigheter, i form av olika åsikter, kring själva uppgiften är något 
som Carin tycker är självklart. ”Självklart tycker man ju olika men om vi sitter och diskuterar 
och vi blir överens, då var det ingen konflikt.” Det är först när läget blir låst som Carin 
uppfattar situationen som en konflikt. Så länge projektdeltagare kommer fram till en lösning 
är meningsskiljaktigheter önskvärt. ”Man ska ju inte bara ha en som säger hur det ska vara 
utan det är jättebra om man verkligen säger om man tycker en annan mening.”  
 
Då Carin menar att det finns två kriterier som skall uppfyllas för att en situation skall 
uppfattas som en konflikt; att känslor tar över samt att det är ett låst läge, menar Carin att den 
känslomässiga aspekten ensamt inte behöver vara ett problem. ”Visst kan det bli 
känsloladdat, det kan det bli, men inte så som jag ser som ett problem.” 
 
Konflikterfarenhet 
Enligt Carins erfarenhet uppstår det sällan konflikter men beskriver några exempel. 
 

”De konflikter som uppstår, det är väl egentligen om det finns några som är väldigt 
starka, som vill driva sin sak. Det är väldigt, väldigt sällan det är personkonflikter, tycker 
jag. I så fall är det en speciell fråga, att det är ett lösningsförslag, hur man ska lösa 
saker. Det är väl de konflikter som mest dyker upp.” 

 
Carin har erfarit hur enskilda individer har skapat problem inom en projektgrupp ”en som 
hela tiden ska ha rätt till exempel, som alltid måste säga sitt och säga sista ordet även om det 
inte blir så”. 
 
Carin berättar hur hon minst en gång i månaden samlar projektgruppen för att diskutera risker 
i projektet. Detta är enligt Carin ett tillfälle där olika åsikter välkomnas samt vägs mot 
varandra. ”Jag är ganska noga med att man går igenom i själva projektgruppen, vilka risker 
man ser. Det är väl också där konflikter kommer upp.” 
 
Carin berättar hur projektets övergripande mål framförallt diskuteras fram tillsammans med 
kunden. Det övergripande målet som ofta är ”ganska höga, flummiga saker” bryts sedan ned i 
form av mindre aktiviteter. Carin berättar att hon inte nödvändigtvis involverar hela 
projektgruppen i processen där det övergripande målet bryts ned i aktiviteter, utan några få 
”beroende på kompetensen”. Däremot kan det uppstå diskussioner kring vilka aktiviteter som 
bör och kan hinnas med under en viss tidsperiod. 
 
Vidare menar Carin att människor i hennes arbetsmiljö försöker att titta bortanför 
konflikterna. Carin berättar hur hon i rollen som projektdeltagare har upplevt att det inte 
fungerar med en viss person. ”Men man biter ihop, det måste funka. /.../ Sen får man plocka 
upp om samarbetet inte funkar. Då måste vi prata med projektledaren.” 
 
Effekter 
Att det uppstår meningsskiljaktigheter i form av olika åsikter kring uppgiftens innehåll menar 
Carin är önskvärt. 
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”Det driver ju utvecklingen framåt, det gör det. Speciellt i en sådan teknikinriktad värld 
som jag jobbar i. Där händer det så mycket saker också. Så där behöver inte den som har 
bestämmanderätten alltid ha bästa kunskapen.” 

 
Carin berättar hur enskilda individers attityd eller beteende kan påverka hela gruppen men 
också projektets resultat i en negativ riktning. ”Det skapar ganska stor irritation i en grupp 
/.../ man märkte att han påverkade resultatet. Vi kom aldrig i mål.” 
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Konflikthantering 
Carin menar att det är viktigt att skapa en öppen arbetsmiljö där projektdeltagare känner att de 
kan uttrycka sig fritt. ”Det är ju inte så roligt att komma till ett projekt där ingen vågar säga 
någonting heller.” En öppen miljö förutsätter bland annat att projektdeltagarna känner 
trygghet. ”Då måste man ju försöka säga eller inge ännu mer trygghet för att de ska våga 
öppna sig, för folk kan ju saker.” Carin berättar hur hon använder workshop-formen som 
tillfälle att inge trygghet. 
 

”Vi sitter tillsammans och jobbar fram olika saker. Då kan man börja på saker som de 
faktiskt kan, som man vet att de kan, så att de faktiskt får uttrycka sig och känna att de 
kan komma till tals.” 

 
Vidare menar Carin att en öppen miljö ”uppmuntrar man genom att lära känna varandra, 
man har teambuilding i projektet så att man får förtroende, så att man kan säga vad man 
tycker i projektet”. För Carin är det viktigt att teambyggande sker i form av icke-
arbetsrelaterade aktiviteter, att man till exempel går ut och bowlar, där projektdeltagarna kan 
vara avslappnade tillsammans. 
 

”Det ska ju vara någonting som inte är jobbrelaterat /.../ att man gör något roligt 
tillsammans men det måste vara någonting utanför jobbet, det tycker jag är viktigt. Att 
man får ta en avslappnad roll.” 

 
Som tidigare nämnt, betonar Carin vikten av att gruppen samlas och utför en riskanalys minst 
en gång i månaden. Detta är ett tillfälle då Carin uppmuntrar projektdeltagarna att säga sin 
mening och där konflikter kan uppstå. 
 

”Jag är ganska noga med att alla ska få komma till tals. Det tycker jag är bland det 
viktigaste. Bara för att den som har högst röst eller har bestämmanderätt behöver inte 
alltid ha rätt utan det är viktigt att den som verkligen kan någonting får säga det.” 
 

Samtidigt beskriver Carin hur en hierarkisk struktur, innefattande tydliga roller samt olika 
grad av beslutanderätt, påverkar konflikter som uppstår. 
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”Visst blir det ju konflikter ibland men oftast är det någon som har huvudansvaret, någon 
som har sista [ordet]. /.../ Vi har ju oftast ganska tydliga roller, vem som har det sista 
ordet med något. /.../ Tillslut så får man, ja men då gör vi så.” 
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David Davidsson har under de senaste sex åren arbetat inom ett privat IT-företag, där han 
växelvis samt i kombination har antagit rollen som ScrumMaster, projektledare samt 
projektdeltagare. För nuvarande arbetar David som ScrumMaster. 
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Vad är en konflikt? 
David kan inte riktigt svara på hur han definierar en konflikt. 
 

”Det vet jag inte. Det är nästan, inte självklart men hur känner man det? Det är nog 
erfarenheten. Om tio år så kanske jag känner helt annorlunda än vad jag känner idag om 
vissa situationer tror jag. Jag lär mig ju dagligen också. Ibland går man ju på de där 
nitarna, det där var dumt sådär skulle jag inte uttryckt mig. Men ibland kan ju en konflikt 
vara bra. Ibland vill man ju att en konflikt ska blomma upp så att man börjar prata och 
eliminerar den. Ibland kan det ju uppstå konflikter som inte syns. Som inte hörs alls men 
man vet att den är där i bakgrunden. Då är det ganska skönt att den blommar upp och 
man vet att man reder ut det sen. För då kan man ta steget vidare i gruppen eller mellan 
de här personerna. Nu har de fått lufta sina åsikter och rett ut det.” 

 
Enligt David bör meningsskiljaktigheter i form av olika åsikter kring själva uppgiften och 
dess innehåll inte ses som en konflikt utan som något eftersträvansvärt. ”Nej, det är bara bra. 
För att det vill man ju ha, en diskussion. Det kan ju vara en hätsk diskussion men behöver inte 
vara en konflikt för det.” Enligt David förutsätter sådana meningsskiljaktigheter att 
projektdeltagarna lyssnar på varandra. ”Men det kan ju bli en konflikt om inte de andra 
lyssnar på den här personen och han känner att de andra inte lyssnar på honom.”  
 
Konflikterfarenhet 
Enligt David uppstår den vanligaste typen av konflikt inom ett projektteam då teamet inte 
lyckas leverera den kvalitet som efterfrågas. I en sådan situation finns det en benägenhet att 
utse en syndabock för de buggar som exempelvis har uppstått, vilket lätt resulterar i en 
konflikt. 
 

”Den vanligaste konflikten är nog att vi inte kan leverera den kvalitet så som…vi har 
höga krav på oss gällande kvalité och om det uppstår någon typ av buggar i vår värld 
kan det bli en konflikt då man pekar på en person /…/ det är nog den vanligaste konflikt 
som uppstår här.” 
  

David beskriver hur arbetsrelaterade meningsskiljaktigheter som ventileras under de dagliga 
stå-upp-mötena sällan utvecklas till det David uppfattar som en konflikt. ”Men det behöver 
inte vara någon konflikt för det. Det händer väldigt sällan men om det blir det så ska ju det 
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lösas.” Vidare beskriver David hur diskussioner, både inom projektteamet och tillsammans 
med kund, kring mål tillhör vardagen; ”Det gör man ju nästan dagligen, även med kunden. 
För ibland är det ju jätte svårt att förstå kunden å vad den faktiskt vill uppnå. Det är ju därför 
Scrum är så bra.” 
 
David kan inte minnas någon konflikt som inte har varit arbetsrelaterad. 
 

”Jag kan nog inte komma på att det uppstått en konflikt av mer personliga saker. Sen kan 
det vara hetsiga diskussioner om politiska frågor liksom men det blir ju mer en liten 
klackspark. Jag upplever nog att vi har ett ganska bra klimat så sett. Det upplever jag.” 

 
Att kommunicera på ett korrekt sätt, det vill säga att kunna uttrycka sig på ett sätt som gör att 
mottagaren inte tar budskapet personligt är enligt David viktigt. Vidare menar David att 
beroende på hur positiv eller negativ feedback uttrycks kan avgöra om en konflikt uppstår. 
 

”Det gäller nog att i alla fall försöka kommunicera på ett bra sätt. Speciellt när man ska 
ge feedback eller kritik så måste man uttrycka sig på rätt sätt för att inte konflikter ska 
uppstå. Man måste lära känna sig själv först och främst. Hur uppfattar de andra mig? 
Och sen måste du ju lära känna den andra personen. Hur ska jag uttrycka mig mot 
honom? Det viktigaste är att det finns ett jag-budskap. /…/ Det är jättebra och 
jättekraftfullt.” 
 

Effekter 
David beskriver hur de samtal som han har haft med projektdeltagare kring konflikter 
brukar ge positiva effekter. 

 
”Varje gång som jag tar steget att försöka gå vidare, att faktiskt nysta i det faktiska 
problemet som ligger bakom och försöker göra något åt det så brukar det ge resultat. Det 
gör det.” 

 
Som tidigare nämnt betonar David vikten av att parter uttrycker sig på ett korrekt sätt. 
 

”När man väl har fått uttrycka sig på korrekt sätt så har jag sett jättestora resultat, där 
man uttrycker hur jag känner och mitt behov och vad jag känner. Då brukar vi kunna ta 
steget vidare och diskutera.” 

 
Att arbeta enligt agila metoder ökar enligt David dynamiken i ett projektteam. Olika åsikter 
och idéer stimuleras eftersom teamet löser uppgiften tillsammans. En sådan dynamik har 
enligt David flera positiva effekter. 
 

”Om man då sitter tillsammans och diskuterar hur man skall kunna lösa det här bäst så 
ökar man kommunikationen mellan individerna och då ökar man mycket bättre resultat i 
slutändan. Jag upplever att det går mycket snabbare också.” 
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David förklarar att arbetssättet motverkar de konflikter som handlar om att en syndabock 
utses, detta eftersom gemensamma lösningar resulterar i ett gemensamt ansvar för det slutliga 
resultatet. 
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Konflikthantering 
David beskriver hur han försöker att uppmuntra teamet att fatta gemensamma beslut gällande 
hur en uppgift skall lösas samt av vem. 
 

”Det viktigaste är att gruppen löser uppgiften tillsammans att det inte finns en person 
som delar ut uppgifter. Det är jätteviktigt och det har jag försökt att sträva efter, att det 
faktiskt är gruppen som skall lösa uppgiften och inte individer som löser uppgifter på 
egen hand utan att alla tar ansvar.” 

 
Enligt David fungerar tillvägagångssättet enligt önskemål; ”det brukar diskuteras 
ganska bra”. 
 
Syftet med retrospektiven som ingår i det agila arbetssättet är enligt David att ”försöka 
fokusera på att utvärdera en viss period, vad som har hänt, vad vi kan göra bättre, varför det 
blev som det blev”. Efter varje sprint samlas följaktligen David och projektdeltagarna för att 
diskutera de problem som har uppstått samt vad som kan förbättras under nästa sprint. David 
berättar att meningsskiljaktigheter uppstår men att det sällan utvecklas till några långvariga 
konflikter. 
 

”Meningsskiljaktigheter finns det alltid under ett retrospektiv. Diskussioner finns där 
vissa är starkt engagerade i att leverera sitt budskap och kanske inte är lika engagerade i 
att lyssna på andras åsikter. Det har dock än så länge inte resulterat i någon långvarig 
konflikt.” 

 
När intervjuarna52 frågar David om det finns något som hindrar projektdeltagare att vara 
öppna och ärliga under ett retrospektiv svarar David; 
 

”Ja, det gör det definitivt. Det finns ju en stor konflikträdsla på en arbetsplats. Det gör 
det. På alla arbetsplatser tror jag. Och det är ju viktigt att försöka att komma närmare 
varandra. För att om man inte gör det är det nog svårt att utreda konflikter också.” 

 
David menar att projektets deltagare (inklusive ScrumMaster) kommer varandra nära genom 
att de växer och utvecklas tillsammans. I ett sådant team kan deltagarna ge och ta emot kritik 
utan att någon tar illa vid sig. Det tar lång tid att utvecklas som grupp på rätt sätt och det är 
enligt David få team som når ända fram. En förutsättning för att få ett projektteam att växa 

                                                 
52 Intervjuarna används i föreliggande kapitel synonymt med författarna, dvs. intervjuarna hänvisar till oss som 
har utfört föreliggande undersökning. 
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och utvecklas tillsammans är enligt David att det finns någon som är drivande samt att det 
finns en kollektiv vilja. Ofta saknas båda dessa faktorer. 
 

”Det är nog att det inte finns någon drivande som försöker utveckla gruppen, som har 
den förståelsen att vi vill komma dit. Målet är att vi ska kunna ge varandra kritik. Man 
måste tillsammans utveckla varandra och viljan att göra det också.” 

 
David lyfter fram strävan efter att sticka ut som duktiga individer som ytterligare en faktor 
som motverkar projektteamets gemensamma utveckling. 
 

”Det finns ju många personer som strävar efter att bli väldigt duktiga individer istället 
för att jobba inom gruppen och visa vad duktig jag är [istället för] att försöka hjälpa 
varandra så att vi tillsammans uppnår ett resultat.” 

 
När uppgiftskonflikter uppstår under ett stå-upp-möte ber David berörda gruppmedlemmar att 
prata om saken efter mötet. Enligt David uppstår inte sådana situationer speciellt ofta under 
stå-upp-möten och förklarar; 
 

”Jag tror att om det inträffar ofta på sina dagliga möten då har man ju inte 
kommunikation på dagarna då kanske man får se över om...hur sitter ni? Sitter ni 
tillsammans? Sitter ni långt ifrån varandra. Det är inte bara på det dagliga mötet som de 
ska kommunicera.” 

 
Att projektteamet sitter tillsammans är enligt David jätteviktigt, vilket hans team gör. En av 
effekterna är att teamets effektivitet ökar. ”Då ökar man kommunikationen. Då kan man ta en 
diskussion på en gång istället för att vänta och få reda på det på ett morgonmöte.” 
 
I de fall då konflikter uppstår på grund av att en projektdeltagare levererar en lägre kvalitet än 
övriga projektdeltagare pratar David med personen i fråga i syfte att utreda bakomliggande 
orsaker. 
 

”Alltid så finns det något bakomliggande som det är viktigt att ta reda på. Det kanske är 
att personen inte känner sig lika viktig i gruppen, känner sig utanför, inte känner sig 
motiverad. Det kan vara familjelivet hemma som är bakom. Det kan vara jättemycket. Det 
gäller att kunna prata med personen. Att förstå varandra.” 

 
I situationer då en projektdeltagare kommer till David på grund av att någon annan levererar 
bristande kvalitet försöker David först och främst att få personen som levererar kritiken att 
fundera kring hur den andra personen (personen som har presterat sämre) känner sig samt hur 
gruppen kan hjälpa personen i fråga. David ställer frågor som; ”Hur tror du han känner sig? 
Tror du inte han märker att han inte levererar kvalité? Han får ju höra det dagligen. Hur tror 
du han känner sig? Kan vi hjälpa honom?” Därefter försöker David att nysta i det 
bakomliggande problemet genom att samtala med personen som levererar bristande kvalitet.  
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”Det är inte en person som är problemet utan det är två personer eller en grupp som 
måste lösa det. Men ofta, det brukar alltid vara något underliggande. Det är inte säkert 
att det är det som visar sig. Det gäller att på något smart sätt ta reda på vad det är för 
någonting.” 

 
David har ännu inte samlat två personer till samtal utan pratat med var och en för sig. ”Jag 
har nog aldrig gått så långt att samla de här två personerna, nu ska vi reda ut det här. Dit har 
jag nog aldrig gått utan jag har försökt gå i bakgrunden.” 
 
Eftersom David nämner att han i vissa situationer vill att en konflikt ska komma upp till ytan 
undrar intervjuarna om han någonsin har uppmuntrat en sådan situation. 
 

”Jag har, eller jag vet inte om jag skulle kalla det en konflikt, det är mer att jag har 
visualiserat något för att det ska uppstå en diskussion. Det har jag nog gjort. Sen vet inte 
jag om det är bra eller dåligt men däremot, det viktigaste är att man utvecklas efteråt.” 
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Erik Eriksson arbetar på ett teknikkonsultföretag och har under de senaste tio åren arbetet som 
både projektledare och ScrumMaster. I det systemutvecklingsprojekt som Erik för nuvarande 
är delaktig i är han ScrumMaster, en roll som han allt oftare har antagit under de senaste fem 
åren. 
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Vad är en konflikt? 
Erik uppfattar inte meningsskiljaktigheter i form av olika åsikter och idéer som en konflikt. 
När intervjuarna frågar hur han definierar en arbetsrelaterad konflikt svarar Erik: 
 

”För mig så är det väl om det är någonting som gör att man inte trivs eller att man inte 
kan jobba så bra som man skulle kanske göra. Om det hindrar en på något sätt. Och att 
man inte trivs. Att det får sådana effekter. En diskussion om olika åsikter kan ju vara 
väldigt uppfriskande, om man har respekt för varandra. Konflikt för mig, det är 
någonting som inte är bra. /.../ det andra känns mer naturligt på något sätt. Att det är så 
det är. Konflikt är någonting man måste lösa på något sätt, göra någonting. Jag vet inte, 
jag har inte tänkt så mycket på det.” 

 
Konflikterfarenhet 
Erik förklarar hur agila arbetsmetoder innebär att projektteamet självt tar ansvar för projektet, 
vilket ställer krav på projektdeltagarna att fatta gemensamma beslut. ”Det som kan hända då 
är att man inte är överens kanske riktigt om hur saker och ting ska lösas.” Erik berättar att 
personer jobbar olika eftersom de är olika som individer. Medan en del personer ”kör på 
direkt” finns det andra som ”är mer analytiska och vill tänka igenom innan de gör en sak”. 
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Erik tillägger ”Vi har båda typer av personer och det är i och för sig bra men det kan bli lite 
krockar där.” 
 
Vidare nämner Erik att det kan uppstå konflikter till följd av att projektdeltagare sitter 
ensamma med sina problem utan att ta hjälp av varandra. Att en projektdeltagare inte blir klar 
i tid kan då resultera i att denne känner att hon/han inte gör ett bra jobb, vilket i sin tur kan 
skapa konflikter. Erik menar dock att det agila arbetssättet motverkar sådana tendenser 
eftersom teamet med tiden lär sig att samarbeta. 
 

”Nu har vi jobbat så pass länge i det här teamet att nu sker det utan några som helst 
problem, det blir ingen som blir sittandes för sig själv och kör fast utan då tar den hjälp 
av någon annan. Då behöver man inte heller känna att man ska stå till svars själv utan då 
får man dela med någon annan, då är det inte bara upp till mig utan då är det upp till 
oss. Då är det lite lättare. Så det tar nog bort lite. Annars kan nog det skapa konflikter i 
sig då man känner eller man kanske tror att man inte gör ett bra jobb å det kan skapa.” 

 
På frågan om det brukar vara en känsloladdad stämning när det uppstår olika åsikter och idéer 
svarar Erik ”Nej, inte i vårt team. Det tycker jag inte. Faktiskt inte.” Erik förklarar hur hans 
team har utvecklat över tid; 
 

”I början kanske det var så att man höll igen litegrann när teamet inte var 
sammansvetsat och så kanske det bubblade upp något på något retrospektivmöte, att man 
kände att något kändes jobbigt eller så. Så kunde det vara. Men efter några sådana 
retrospektiv /.../ så har man lärt känna varandra. /.../ jag tror man är öppnare mot 
varandra nu, det känns så.” 
 

Effekter 
Erik beskriver hur uppgifts- samt processkonflikter (enligt författarnas terminologi) är 
önskvärda så länge de inte utvecklas till det Erik uppfattar som en konflikt. Som tidigare 
nämnt innefattar en konflikt enligt Erik att någon mår dåligt eller att projektteamet inte 
fungerar samt att Erik som ScrumMaster tvingas hjälpa till. 
 

”Det positiva är att det blir ett bättre resultat i slutändan. /…/ Personer är olika och har 
olika syn på saker och om alla är för lika varandra och helt utan meningsskiljaktigheter, 
då tror jag man missar någonting. /…/ Det negativa är ju att det går så pass långt att 
teamet inte funkar längre. Det är ju någonting som man måste gå in och hjälpa till då.” 
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Konflikthantering 
I Eriks resonemang kring konflikthantering framträder en kombination av två centrala 
verktyg; retrospektiv samt eget ansvar. 
 
Erik berättar hur hans nuvarande projektteam efter varje sprint, som pågår mellan två till tre 
veckor, samlas och diskuterar de problem som har uppstått samt vad projektteamet kan göra 
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för att problemen inte skall upprepas under nästkommande spring. Retrospektiven har enligt 
Erik visat sig vara framgångsrika då de problem som har tagits upp har åtgärdats.  
 

”Först tar vi upp vad det var vi pratade om på senaste retrospektiv för att se om vi 
verkligen har gjort någonting. För vi ska ju bestämma oss för vad vi ska göra för att lösa 
problemen. Och i början var det faktiskt slående att det verkligen funkade. Det var kul att 
se. /…/ Det kändes bra för hela gruppen tror jag. Att man känner att man verkligen gör 
någonting med det. Annars kan det ju bli att man går och uttrycker sitt missnöje. Det är 
faktiskt en poäng i sammanhanget att man verkligen får ta upp saker och man ser att det 
verkligen händer någonting med problemen då. Det gör att man skalar bort saker som 
annars skulle kunna blivit hinder för teamet att funka bra.” 

 
Problemen har varit av varierande slag, närmare bestämt har problemen växelvis berört vad 
Erik benämner ”hårda” och ”mjuka” delar. Erik förklarar att hårda delar berör tekniska frågor 
medan mjuka delar berör projektdeltagares upplevelser och känslor. Erik berättar hur problem 
kring mjuka delar främst förekom i början av hans nuvarande projekt samt inte sällan berörde 
tidsuppskattning. Eftersom teamets deltagare ofta underskattade en uppgifts omfattning var 
det flera projektdeltagare som kände obehag över känslan att behöva ställas till svars för att 
inte ha hunnit med. Enligt Erik låg lösningen i projektteamets gemensamma ansvar. 
 

”Man tyckte att det var lite jobbigt, och då pratade vi igenom det, och sa att det viktiga 
är inte vad en enskild person åstadkommer utan det viktiga är vad hela teamet 
åstadkommer och det är jätteviktigt att om en person känner att han kör fast att han tar 
hjälp av de andra. /.../ Då behöver man inte heller känna att man ska stå till svars själv 
utan då får man dela med någon annan. Då är det inte bara upp till mig utan upp till 
oss.”   

 
Erik berättar att han i en ledarskapskurs lärt sig att inte agera vid eventuella konflikter mellan 
projektdeltagare. ”Jag fick lära mig det vid en ledarutbildning och det tyckte jag lät sunt, att 
risken är större att man förvärrar en situation om man själv går in.” Erik beskriver hur han 
istället har försökt att bolla tillbaka ansvaret över olika typer av konflikter, inte minst då 
projektdeltagare har bett honom att agera.  
 

”Då ville han att jag skulle gå in på något sätt och markera eller tala om för kollegan det 
här problemet. Men det gjorde jag inte utan jag sa istället till honom att jag har respekt 
för er båda och ni är mogna och vuxna och det finns ingen prestige. Så jag är helt 
övertygad om, sa jag till honom, att om du tar upp det här med honom så hittar ni en 
lösning till det här. Så jag bollade bara tillbaka det till honom.” 

 
Erik tillägger; 
 

”Det är viktigt att vara konsekvent i att om det är teamet som har ansvaret så är det 
teamet som har ansvaret. Även om det blir konflikter så ska man först försöka se om de 
som har konflikten kan lösa det själva. Det tror jag är jätteviktigt.” 
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Under fem år har Frida växelvis antagit rollen som projektledare och ScrumMaster inom 
offentlig sektor. Sedan ett år tillbaka har Frida främst antagit rollen som ScrumMaster inom 
ett IT-relaterat projekt. Frida förklarar att det agila arbetssättet inte har kunnat tillämpas fullt 
ut eftersom det i en myndighet måste finnas en ansvarig handläggare. Fridas arbetsgivare har 
därför valt att utse både en ScrumMaster och en projektledare, varav den senare har fungerat 
som ansvarig handläggare. ”I möjligaste mån så är det gruppen som ska ta besluten men det 
är ändå projektledaren som är ansvarig för de beslut som tas i gruppen.” 
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Vad är en konflikt? 
Frida känner att det är svårt att definiera konflikter som uppstår på en arbetsplats.  
 

”Det är svårt. En konflikt i det privata är mycket lättare att definiera än en konflikt på en 
arbetsplats. /.../ Det är inte personligt. Privat så är det personligt men på arbetsplatsen 
är det inte så ofta personligt. Naturligtvis kan det väl hända. /.../ Om det är personer som 
tar en fråga personligt då blir det ju väldigt snabbt en konflikt. Det är svårt att det är en 
part som tar det personlig och inte den andra, då blir det personligt även om den andra 
parten vill det eller inte.” 

 
Frida menar vidare att meningsskiljaktigheter, i form av olika åsikter och idéer, kring 
arbetsrelaterade frågor inte är en konflikt. ”Att man har olika åsikter om en uppgift skulle jag 
inte säga att det är en konflikt. Ordet konflikt betyder för mig något större. Spontant tänker 
jag på något som tas personligt.” 
 
Konflikterfarenhet 
Frida berättar att hennes projektteam ”har varit ganska förskonade från konflikter” men 
lägger till att ”de konflikter som vi har haft /.../ är att man tycker olika om beslut, hur saker 
ska utformas, kanske vilken strategi vi ska ha, både detaljer och övergripande beslut.”   
 
Frida beskriver vidare hur konflikter har uppstått tillföljd av att projektdeltagare ”är en grupp 
människor som ska försöka att jobba med samma sak... och de konflikterna /.../ [uppstår för 
att] vi ska jobba ihop.” Frida berättar även om konflikter som ligger under ytan. Sådana 
konflikter kan till exempel handla om att någon i teamet känner att hon/han har en tyngre 
arbetsbörda än övriga deltagare. 
 

”Sådana saker kan man ju se på alla arbetsplatser men det är ju sällan det blir någon 
konflikt på ytan utan det kanske i så fall ligger [under ytan]. Den typen av konflikt som 
inte tas upp. De som man kan ana ändå.” 
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Frida ser inte meningsskiljaktigheter, i form av olika åsikter kring en uppgift, som en konflikt 
så länge frågorna inte uppfattas personligt. Olika åsikter kring lösningar diskuteras flitigt på 
de dagliga stå-upp-mötena vilket resulterar i att mötena ofta drar ut på tiden. Frida förklarar; 
”Eftersom vi försöker fokusera på att hela gruppen ska vara med och det är fokus på att vi 
ska kommunicera och det är ett medbestämmande så får man offra lite tid för det.”   
 
Frida beskriver hur det agila arbetssättets korta tidsramar har varit fördelaktiga ur ett 
konfliktperspektiv. 
 

”Just de här korta tidsramarna tror jag har gynnat oss i och med att... det har inte hunnit 
blivit... dels sitter vi väldigt nära varandra... och dels så har vi såpass tät kontakt. Varje 
dag måste man säga om man har några problem.” 
 

I Fridas nuvarande projekt har projektdeltagare förhållandevis lätt för att skilja på sak och 
person, vilket Frida menar hindrar konflikter från att uppstå. 
 

”I det här projektet har det jobbat personer som har jobbat länge inom branschen och är 
rätt självsäkra. De har inga problem med att säga ”jag vet inte”. Så man behöver inte ta 
det personligt. Att jag inte kan är inte personligt, utan jag kan så pass mycket annat så att 
jag behöver inte ta det personligt eller känna mig osäker.” 

 
Frida lägger dock till att det kan finnas projektdeltagare som uppfattar meningsskiljaktigheter, 
exempelvis gällande vems lösningsförslag som skall användas, personligt trots att hon själv 
inte tar sådana diskussioner personligt. 
 

”Jag har inte upplevt dem som särskilt personliga men det betyder ju inte att andra 
personer inte upplevt dem som personliga. Det kan ju vara mer personligt för andra 
parter än just mig men där har det oftast antingen att man kommer överens eller också att 
projektledaren säger att så här gör vi. Nu diskuterar vi inte det här längre, jag bestämmer 
att vi gör så här. Det kanske har upplevts som ett nederlag för den personen eller att man 
har tyckt att det har varit dumt men jag personligen har inte upplevt det så. Utan det har 
bara varit ja, men då är det ”på ditt huvud” [projektledarens huvud].” 

 
Effekter 
Frida menar att det är svårt att veta på vilket sätt medbestämmandeprocessen, innefattande 
meningsskiljaktigheter i form av olika åsikter kring uppgiften, påverkar projektets resultat 
men säger ”diskussionerna gör att det blir en bättre produkt eftersom vi tänker olika /.../ så 
diskussionen, givandet och tagandet är ju en jättestor fördel, det är jag helt övertygad om.” 

�
�
�
�
�
�
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Konflikthantering 
Frida upplever inte att konflikthantering tillhör hennes vardag som ScrumMaster. 
 

”Spontant känner jag inte att det [konflikthantering] är ett dagligt inslag i mitt arbete om 
man säger så. Utan mer att man försöker liksom att underlätta för dem som jobbar, att 
ok, nu slutar vi prata om det här, nu går vi vidare så att vi kan börja jobba men det ser 
jag mer som lite sopning av banan.” 

 
Frida nämner ett par faktorer som hon tror kan förklara varför hon har upplevt så få 
arbetsrelaterade konflikter. För det första nämner hon att teamet sitter tillsammans. 
 

”Jag tror att det har att göra med att vi sitter så otroligt nära varandra /.../ och det 
betyder att konflikter inte hinner komma särskilt långt innan man måste ta tag i det. För 
att man är så himla nära varandra. Även om vi naturligtvis kan tycka olika.” 

 
För det andra diskuterar Frida betydelsen av organisationskultur. Inom den myndighet som 
hon arbetar finns en tydlig hierarki. ”Den kulturen tror jag påverkar hur konflikter hanteras 
på just den här arbetsplatsen.” I projektsammanhang innebär hierarkin att det finns vetskap 
om att det är projektledaren som bestämmer. 
 

”Det finns en uttalad eller en outtalad tanke att, tycker man olika om saker så driver 
man inte det hur långt som helst för att det är projektledaren som bestämmer. Och när 
projektledaren har bestämt då är det avklarat, då går man vidare.” 

 
Huruvida projektdeltagare i dessa situationer de facto går vidare tror Frida är individuellt. 
”Jag har upplevt att det försvinner men det är ju naturligtvis individuellt. Det beror ju på hur 
individerna fungerar tror jag.” 
 
Frida beskriver hur hon som ScrumMaster försöker att få projektdeltagare att vara så delaktiga 
som möjligt, detta då det agila arbetssättet fokuserar på kommunikation och 
medbestämmande. På det dagliga stå-upp-mötet försöker Frida därför att uppmana 
projektdeltagarna att uttrycka sina åsikter och idéer. När projektdeltagare blir alltför oeniga 
(oavsett vad frågan gäller) ber dock Frida berörda parter att diskutera saken efter stå-upp-
mötet, detta för att stå-upp-mötet skall löpa så effektivt som möjligt.  
 

”Har man ett problem så vill man ju gärna diskutera så mycket som möjligt och det är 
jättebra men inte hur länge som helst eller inte alla frågor. Så där har jag fått vara med 
och styra men jag har liksom aldrig gått in om två programmerare har suttit och pratat 
om ett problem, de två för sig, då har de fått gjort det hur länge som helst.” 

 
När projektdeltagare har blivit ombedda att fortsätta sin diskussion utanför stå-upp-mötet är 
Frida övertygad om att de har gjort det. Frida förklarar att de dagliga stå-upp-mötena 
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möjliggör för henne som ScrumMaster att få en tydlig uppfattning av situationen. ”Det blir 
väldigt, väldigt tydligt. Redan dagen efter ser man om de inte skulle ha tagit tag i det.” 
 
Frida beskriver hur enskilda projektdeltagare har hanterat relationskonflikter som de har 
upplevt inom teamet. Oftast vänder sig personen i fråga till projektledaren som då tar tag i 
problemet genom att prata enskilt med den eller de som problemet berör. Att de flesta vänder 
sig till projektledaren beror enligt Frida på att det är projektledaren som har det övergripande 
ansvaret samt ansvaret för personalen. De enskilda samtalen har enligt Frida givit resultat. I 
rollen som projektledare har Frida själv haft enskilda samtal. Inför samtalen har Frida känt en 
viss obehagskänsla. 
 

”När jag tänker mig konfliktlösning så tänker jag lite jobbigt nu när jag har suttit och 
pratat lite mer om det. Att oj, det här var något jobbigt som jag måste ta tag i och det har 
jag haft några sådana men då har det varit på det sättet som jag beskrev, att det har 
kommit upp från någon individ, att det här funkar inte, det här måste vi ta tag i. /.../ Det 
är någon person som man tycker inte gör rätt på något sätt och det har kommit upp till 
projektledaren som har fått ta det med den individen.” 
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Föreliggande kapitel inleds med en diskussion kring hur intervjurespondenterna definierar en 
konfliktsituation. Därefter analyseras undersökningens kvalitativa och kvantitativa resultat 
utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag (1) intragruppkonflikter kan 
inverka positivt (såväl som negativt) på en grupps prestation samt (2) det finns situationer då 
intragruppkonflikter bör uppmuntras. Analysen har utförts i enlighet med undersökningens 
analysmodell (Figur 9, s. 37) samt i enlighet med det tillvägagångssätt som beskrivs under 
3.3.4 Bearbetning av data samt 3.4.5 Bearbetning av data. 
�
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Föreliggande undersöknings intervjurespondenter definierar inte meningsskiljaktigheter, i 
form av olika åsikter, synsätt och idéer kring arbetsrelaterade frågor, som en konflikt. 
Resultatet är högst intressant utifrån undersökningens syfte. Utifrån bearbetning av 
undersökningens intervjumaterial kan tre nära relaterade men urskiljbara konfliktkriterier 
urskiljas, ett emotionellt kriterium, ett personligt kriterium samt ett lösningskriterium kopplat 
till tid. Med konfliktkriterium åsyftas ett kriterium (en faktor) som under intervjusamtalen 
framträdde som avgörande för att en intervjurespondent skulle uppfatta en situation som en 
konflikt. Konfliktkriterierna kan tänkas vara flytande och växlande beroende på situation. De 
kriterier som diskuteras nedan refererar således enbart till intervjurespondenternas 
resonemang kring intragruppkonflikter som framträdde under respektive intervju.  
 
Det emotionella kriteriet syftar till att det under en situation uppstår sådant som olust eller 
obehag (Anna), att känslor styr (Carin) eller att en person upplever att hon/han inte trivs 
(Erik). ”Min definition av konflikt är att det finns meningsskiljaktigheter inom gruppen som 
gör att någon/några känner obehag/olust.” (Anna) 
 
Det personliga kriteriet syftar till att en situation eller en fråga uppfattas på ett personligt sätt 
(oavsett vad frågan handlar om). ”Om det är personer som tar en fråga personligt då blir det 
väldigt snabbt en konflikt.” (Frida) David liksom Frida uttrycker, om än mindre explicit, ett 
personligt kriterium, detta då David i sitt resonemang kring konflikter återkommer till att 
människor blir utpekade, inte lyssnade på eller känner sig personligt påhoppade. Han säger 
exempelvis ”Men det kan ju bli en konflikt om inte de andra lyssnar på den här personen och 
han känner att de andra inte lyssnar på honom” samt "Speciellt när man ska ge feedback 
eller kritik så måste man uttrycka sig på rätt sätt för att inte konflikter ska uppstå. /…/ Hur 
ska jag uttrycka mig mot honom? Det viktigaste är att det finns ett jag-budskap.” 
 
Även om det personliga kriteriet handlar om emotioner (någon tar något personligt) kan det 
här särskiljas från det emotionella kriteriet på så sätt att en situation med en emotionell 
laddning inte behöver uppfattas personligt och uppfattas således inte som en konflikt av de 
med ett personligt konfliktkriterium. ”Det kan ju vara en hätsk diskussion men behöver inte 
vara en konflikt för det.” (David) Det personliga kriteriet skall här förstås som något djupare 
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än det emotionella kriteriet. Det personliga kriteriet innefattar att någon tar något personligt 
(blir sårad) medan det emotionella kriteriet innebär negativa känslor så som obehag eller 
olust, vilket kan upplevas utan att en fråga uppfattas personligt. 
 
Lösningskriteriet kopplat till tid handlar om en låsning, närmare bestämt att involverade parter 
inte själva kan lösa en situation inom en viss tid.  
 

”En konflikt, det är två personer som har avvikande mening som inte sinsemellan kan 
lösa det. /.../ Två personer som diskuterar och har olika åsikter och kommer fram till att 
ja, men då kör vi på det här viset, det är ingen konflikt enligt mitt sätt att se det. Men om 
de två stångar sig blodiga och liksom nej, vi fixar inte det här, vi måste prata med 
projektledaren, och så ska jag medla eller fatta ett beslut, då är det kanske en konflikt.” 
(Börje) 

 
En kombination av flera konfliktkriterier förutsätter att dessa tillsammans är avgörande för att 
en situation skall uppfattas som en konflikt. Carin beskriver till exempel hur en konflikt 
innefattar såväl en låsning som att känslor tar över.  
 

”En konflikt för mig är om man... fan, nu är det ju så här! Att känslan börjar styra för 
mycket. /.../ En konflikt för mig /.../ det är när man inte har kommit överens genom att 
diskutera fram.”  

 
En situation där parter blir emotionellt involverade men ändå löser situationen uppfattar Carin 
däremot inte som en konflikt. ”Visst kan det bli känsloladdat, det kan det ju bli. Men inte så 
som jag ser som ett problem.” Carin har således två kriterier som tillsammans är avgörande 
för att en situation skall uppfattas som en konflikt. Analysen illustreras enligt Tabell 8, se 
nedan. 
 
Tabell 8: Konfliktkriterier      

Intervju-
respondent 

Det 
emotionella 
kriteriet 

Det personliga 
kriteriet 

Lösnings-
kriterium 
kopplat 
till tid 

Exemplifierande citat 

Anna X    ”Min definition av konflikt är att det 
finns meningsskiljaktigheter inom 
gruppen som gör att någon/några 
känner obehag/olust.” 

Börje   X ”En konflikt, det är två personer som 
har avvikande mening som inte 
sinsemellan kan lösa det.” 

Carin X  X ”En konflikt för mig är om /.../ fan, nu 
är det så här(!) /.../ att känslan börjar 
styra för mycket. /.../  det är när man 
inte har kommit överens genom att 
diskutera fram...” 
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Tabell 8: Konfliktkriterier (fortsättning) 
 
Intervju-
respondent 

Det 
emotionella 
kriteriet 

Det 
personliga 
kriteriet 

Lösnings-
kriterium 
kopplat 
till tid 

Exemplifierande citat 

David  X  ”Det kan ju vara en hätsk diskussion 
men behöver inte vara en konflikt för 
det. Men det kan ju bli en konflikt om 
inte de andra lyssnar på den här 
personen och han känner att de andra 
inte lyssnar på honom.” 

Erik X  X ”…någonting som gör att man inte trivs 
/…/ Konflikt för mig det är någonting 
som inte är bra /.../ någonting man 
måste lösa på något sätt, göra 
någonting.” 

Frida  X  ”Om det är personer som tar en fråga 
personligt då blir det väldigt snabbt en 
konflikt.” 

 
Av Tabell 8 framgår att Anna anger ett emotionellt kriterium, David och Frida ett personligt 
kriterium, Börje ett lösningskriterium kopplat till tid samt Carin och Erik en kombination av 
kriterier; det emotionella kriteriet och lösningskriteriet kopplat till tid. I tabellens sista kolumn 
anges illustrerande citat.53 
 
Istället för att likt det interaktionistiska konfliktperspektivet mena att konflikter kan ha olika 
effekter, såväl positiva som negativa, tycks intervjurespondenterna framförallt fylla termen 
konflikt med en negativ innebörd. Konfliktbegreppet kan med andra ord sägas vara negativt 
laddat vilket bekräftar Barons påstående ”For many persons, the word itself has a strongly 
negative connotation.” (Baron 1991, s.25). Då samtliga intervjurespondenter menar att 
meningsskiljaktigheter (i form av olika åsikter, synsätt och idéer) kring arbetsrelaterade frågor 
är önskvärt uppfattar de inte detta som en ”konflikt” och använder således inte termen 
konflikt för att beskriva dessa erfarenheter (referenter). Resonemanget kan illustreras med 
hjälp av den semantiska triangeln samt ett exempel hämtat från en av intervjurespondenterna, 
se Figur 10, följande sida.  
 
 

                                                 
53 Som tidigare nämnt är dessa kriterier enbart kopplade till undersökningens intervjurespondenter samt urskiljda 
efter en timmes samtal. Konfliktkriterierna kan tänkas vara flytande och växlande över tid. 
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Figur 10: Ogdens och Richards semantiska triangel: exempel konflikt54 
 
Figur 10 illustrerar hur en av respondenterna (Anna) definierar begreppet konflikt. Då Anna 
associerar en konflikt till erfarenheter av obehag och olust under meningsskiljaktigheter 
använder hon termen konflikt för att uttrycka en mening med en negativ laddning. På frågan 
om det är eftersträvansvärt med meningsskiljaktigheter i form av olika idéer och åsikter kring 
en uppgift svarar Anna ”jag tycker det är jättebra.” Termen konflikt används således inte av 
nämnd intervjurespondent för att beteckna det som i föreliggande undersökning betecknas 
uppgiftskonflikt, detta eftersom Anna menar att ”uppgiftskonflikter” är önskvärda i motsats 
till konflikter som betecknar en negativ erfarenhet (obehag under en meningsskiljaktighet) 
och följaktligen fylls begreppet konflikt med en negativ innebörd (obehag / olust). 
  
Undersökningens enkätfrågor är formulerade på ett sådant sätt att de innefattar termen 
konflikt samt en definition. Troligtvis svarade respondenterna följaktligen på frågorna utifrån 
den definition som angavs. En analys kring enkätrespondenternas individuella definitioner av 
konfliktbegreppet är således inte möjligt.  
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I föreliggande delkapitel analyseras undersökningens kvalitativa och kvantitativa resultat 
utifrån det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag (1) intragruppkonflikter kan 
inverka positivt (såväl som negativt) på en grupps prestation. Medan den kvantitativa metoden 
har genererat strukturerad kvantitativ data kring huruvida undersökningens enkätrespondenter 
anser att det finns ett positivt samband mellan intragruppkonflikter och en projektgrupps 
prestation har den kvalitativa metoden möjliggjort ett urval av ett antal utsagor som berikar 
det kvantitativa resultatet kring på vilket sätt undersökningens intervjurespondenter anser att 
intragruppkonflikter kan tänkas inverka positivt på en projektgrupps prestation (jfr. Figur 9, 
s.37).  
�

                                                 
54 Figuren och resonemanget representerar författarnas tolkning av Vedungs (1977, s.97) och Sartoris (1984, 
s.23) omarbetade versioner av Ogdens och Richards semantiska triangel. 
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Alla utom en, det vill säga 94,7 %, av undersökningens nitton enkätrespondenter instämde 
helt eller i stor utsträckning till påståendet ”Det finns ett positivt samband mellan konflikter 
(här meningsskiljaktigheter innefattande skilda synsätt, åsikter och idéer) och en 
projektgrupps prestation, när konflikten uppstår inom en projektgrupp samt handlar om 
innehållet av en uppgift (t.ex. tolkning av fakta, lösningsförslag etc.)”.  
 
Bortsett från vilken terminologi intervjurespondenterna använder sig av ger de en enad bild av 
det Jehn med fler (1997, 2003) kallar uppgiftskonflikter kopplat till sådant som 
lösningsförslag och olika tolkningar. Uppgiftskonflikter kring dessa frågor är vanligt 
förekommande samt önskvärda. Angående frekvensen säger Börje; 
 

”Sådana har vi hela dagarna, ska vi göra si eller så? Så väger man argumenten och så 
kommer man fram till att jo, men du har nog rätt, det där verkar vara vettigt. Det är 
normalt projektarbete.”  

 
Intervjurespondenterna nämner liknande exempel på positivt upplevda effekter av 
uppgiftskonflikter. Börje beskriver hur ”lösningen blir bättre” samt att den slutliga lösningen 
lättare accepteras av samtliga projektdeltagare eftersom ”man har varit med i dialogen”.  
Såväl David som Erik uttrycker att uppgiftskonflikter resulterar i ett ”bättre resultat i 
slutändan” medan Frida menar att uppgiftskonflikter resulterar i ”en bättre produkt eftersom 
vi tänker olika”. Anna uttrycker inte att lösningen, produkten eller projektets resultat blir 
bättre men säger ”Man måste ha ett öppet klimat så att man får ventilera för man lär sig hela 
tiden”. Slutligen menar Carin att uppgiftskonflikter ”driver utvecklingen framåt”. 
 
Enkät- och intervjuresultatets samstämmighet styrker undersökningens träffsäkerhet gällande 
att såväl projektledare som ScrumMasters tycks ha en positiv inställning till uppgiftskonflikter 
(gällande sådant som lösningsförslag och tolkningar). Att majoriteten av enkätrespondenterna 
anser att det finns ett positivt samband mellan denna typ av uppgiftskonflikt och en 
projektgrupps prestation tillsammans med de positiva effekter som intervjurespondenterna ger 
exempel på styrker tidigare forskningsbidrag kring uppgiftskonflikters effekter (se t.ex. 
Amason 1996; Jehn 1997). 
 
Bland undersökningens intervjurespondenter framträder ett något varierande resonemang 
kring uppgiftskonflikter som handlar om målet med en specifik uppgift. Projektledarna Börje 
och Carin menar att målet med en specifik uppgift inte behöver diskuteras i större 
utsträckning. Börje förklarar att en aktivitet exempelvis kan handla om att utveckla en 
operatörsbild. Målet med denna aktivitet är således att inom utsatt tidsram uppfylla de krav 
som finns angivna i den kravspecifikation som utarbetas tillsammans med kunden i projektets 
inledande fas. Projektledaren Anna pekar dock på ett behov av att delmål diskuteras och 
utformas av projektgruppen, detta då Anna menar att övergripande mål inom offentlig sektor 
ofta saknas. Vidare berättar ScrumMastern David hur mål ständigt diskuteras inom 
projektgruppen, detta då de inom det agila arbetssättet inte utarbetar en detaljerad 
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kravspecifikation i projektets inledande fas. Skillnaden i resonemang tycks snarare handla om 
behov än om inställning till uppgiftskonflikter i sig. Behovet tycks, i dessa enskilda fall, i sin 
tur vara kopplat till arbetssätt, där projektarbete inom offentlig verksamhet samt agila metoder 
(oavsett sektor) understödjer delmålsdiskussioner i större utsträckning än mer traditionella 
metoder inom privat sektor.  Att såpass många som 15 av 19 (78,9 %) av enkätrespondenterna 
helt eller i stor utsträckning instämmer till påståendet ”Det finns ett positivt samband mellan 
konflikter (här meningsskiljaktigheter innefattande skilda synsätt, åsikter och idéer) och en 
projektgrupps prestation, när konflikten uppstår inom en projektgrupp samt handlar om målet 
med en specifik uppgift”, stödjer undersökningens analys om att det finns en positiv tilltro till 
uppgiftskonflikter oavsett om det handlar om lösningsförslag eller delmål. Däremot tyder 
resultatet på att det bland undersökningens enkätrespondenter finns en något lägre tilltro till 
uppgiftskonflikter kring delmål jämfört med uppgiftskonflikter kring sådant som 
lösningsförslag och tolkning av fakta. Huruvida resultatet kan kopplas till författarnas 
resonemang kring behov kan endast spekuleras kring. 
 
Sammanfattningsvis påvisar majoriteten av undersökningens respondenter, såväl projektledare 
som ScrumMasters, en positiv tilltro till uppgiftskonflikter, främst gällande frågor som berör 
tolkning av fakta samt lösningsförslag och i något mindre utsträckning gällande målet med en 
specifik uppgift.   
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I undersökningens enkäter gavs två exempel på processkonflikter; vem som ska göra vad samt 
hur resurser fördelas inom en projektgrupp. I båda exemplen instämde drygt hälften (11 av 
19) av respondenterna helt eller delvis med att det finns ett positivt samband mellan denna 
konflikttyp och en projektgrupps prestation. 
 
Undersökningens intervjurespondenter har olika syn på processkonflikter, det vill säga 
meningsskiljaktigheter i form av olika åsikter, synsätt och idéer kring hur ansvar och 
arbetsuppgifter ska fördelas. Medan projektledarna, oavsett sektor (privat/offentlig), menade 
att ansvar samt uppgifter fördelas uppifrån och ned lyfte de ScrumMasters, som arbetar inom 
privat sektor, fram betydelsen av att projektteamet bär ett gemensamt ansvar för projektets 
leveranser samt att ansvar- och uppgiftsfördelning sker genom diskussioner inom teamet. 
Resonemanget kan härledas till den elfte agila principen om självorganiserade team (Petersen 
2010). Den ScrumMaster som arbetar inom offentlig sektor berättar hur uppgiftsfördelningen 
sker av projektteamet självt. Det yttersta ansvaret ligger dock på, samt måste ligga på, en 
formellt utsedd ansvarig handläggare, i detta fall en projektledare. Det kan med andra ord vara 
svårt att arbeta renodlat agilt inom offentlig sektor tillföljd av det regelverk som genomsyrar 
denna typ av verksamhet.    
 
Både i teori och i praktik finns det således en central skillnad mellan hur agila metoder i större 
utsträckning understödjer diskussioner kring ansvar- och uppgiftsfördelning i jämförelse med 
mer traditionella projektledningsmetoder. Då offentlig verksamhet kan resultera i en 
kompromiss mellan det traditionella och agila arbetssättet understöds främst diskussioner 
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kring uppgiftsfördelning medan ansvarsfördelning, i likhet med traditionella 
projektledningsmetoder, sker uppifrån och ned. 
 
Forskare med ett interaktionistiskt perspektiv menar att en låg grad av processkonflikter kan 
inverka positivt på en grupps prestation, samtidigt kan processkonflikters negativa effekter 
vara betydande. Följaktligen är det inte möjligt – och inte heller undersökningens syfte - att 
bedöma huruvida undersökningens respondenter är tillräckligt positiva utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv. Det intressanta är att ett antal projektledare och ScrumMasters de 
facto menar att processkonflikter kan generera positiva effekter på en grupps prestation trots 
flera forskningsresultat som påvisar negativa effekter. En faktor som skulle kunna bidra till en 
förståelse kring resultatet är dimensionen konfliktlösningspotential (Jehn 1997; et al 2008). 
Undersökningens tre intervjuade ScrumMasters vittnar om hur projektdeltagare fördelar 
ansvar samt uppgifter sinsemellan utan större komplikationer, det vill säga eventuella 
processkonflikter hanteras på ett konstruktivt sätt, vilket sin tur tyder på en hög grad av 
konfliktlösningspotential. Studier (Jehn 1997; et al 2008) visar att denna dimension kan 
minska negativa effekter som processkonflikter annars tenderar att resultera i. 
 
Sammanfattningsvis visar undersökningens respondenter en delad syn gentemot 
processkonflikter. Utifrån undersökningens syfte, interaktionistisk teoribildning samt 
forskning kring processkonflikters effekter på en grupps prestation är det dock intressant att så 
pass många respondenter visar en positiv tilltro till processkonflikters potentiella möjlighet att 
inverka positivt på en projektgrupps prestation. Därtill påvisar undersökningens resultat att 
det agila arbetssättet i större utsträckning än det traditionella arbetssättet understödjer 
processkonflikter. 
�
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”Relationskonflikter existerar när det uppstår oförenligheter mellan gruppmedlemmar. Denna 
typ av konflikt innefattar ofta skillnader i personlighet så väl som skilda åsikter och 
preferenser gällande icke-arbetsrelaterade frågor (t.ex. religion, politik och mode).” (Jehn & 
Bendersky 2003, s.200) För att ringa in respondenternas inställning till relationskonflikter 
behöver nämnd definition delas in i två delar, nämligen relationskonflikter som uppstår 
tillföljd av (1) skilda åsikter och preferenser kring icke-arbetsrelaterade frågor samt (2) 
skillnader i personlighet. 
 
Undersökningens enkätsvar kan endast användas till att titta på huruvida enkätrespondenterna 
ser ett positivt samband mellan projektgruppens prestation och relationskonflikter 
(meningsskiljaktigheter innefattande olika åsikter, synsätt och idéer) gällande icke-
arbetsrelaterade frågor. Att 78,9 % (15 av 19) tar helt eller delvis avstånd från påståendet kan 
tyckas föga förvånande med tanke på forskning kring konflikttypens negativa effekter (se t.ex. 
Amason 1996; Jehn 1997). Mer förvånande är det faktum att 15,8 % (3 av 19) av 
respondenterna instämmer i stor utsträckning till påståendet och att 5,3 % (1 av 19) anger att 
denne inte vet. En tänkbar förklaring till nämnt resultat är att de använder denna typ av 
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konflikt för att visa på hur olika åsikter existerar och att de bör accepteras. En av 
enkätrespondenterna skriver; 
 

”I en situation där man hade olika tolkningar om projektet. Istället för att uppmuntra till 
konflikt i just detta projekt, fick jag ett tillfälle med en icke-arbetsrelaterad fråga, där 
tolkningarna också var väldigt olika, vilket jag visste redan innan diskussionen kom 
igång. Då manade jag på lite grann för att få igång diskussionen än mer, och därmed 
påvisa hur olika man kan uppfatta saker och ting, utan att det för den skull behöver vara 
"fel", och att man någonstans ändå måste kunna fortsätta jobba.” 

 
En annan tänkbar förklaring är att nämnda enkätrespondenter likt Tjosvold (1991; 2008) 
menar att ett öppet klimat kring intragruppkonflikter, oavsett typ av konflikt, inverkar positivt 
på en grupps prestation, detta eftersom relationer förväntas stärkas av ett konfliktpositivt 
klimat.  
 
Skilda åsikter kring icke-arbetsrelaterade frågor förekommer men uppfattas inte av någon av 
de intervjuade som ett problem. Med andra ord är det sällsynt om ens förekommande att 
skilda åsikter kring icke-arbetsrelaterade frågor utvecklas till det intervjurespondenterna 
definierar som en konflikt. ”Jag kan nog inte komma på att det har uppstått en konflikt om 
mer personliga saker. Sen kan det vara hetsiga diskussioner om politiska frågor men det blir 
ju mer en liten klackspark.” (David) Citatet illustrerar återigen hur en av 
intervjurespondenterna fyller begreppet konflikt med en negativ innebörd, oavsett vad 
konflikten handlar om. Eftersom intervjurespondenten upplever ”hetsiga diskussioner om 
politiska frågor” som en ”klackspark” - här skiljt från något negativt – definieras inte detta 
som en konflikt. En tredje tänkbar förklaring till en positiv inställning till relationskonflikter 
gällande icke-arbetsrelaterade frågor bland några av enkätrespondenterna är således att de likt 
intervjurespondenten David inte uppfattar meningsskiljaktigheter kring icke-arbetsrelaterade 
frågor som en konflikt. 
 
Under intervjuerna framträder ett antal utsagor som kan kategoriseras in under det Jehn och 
Bendersky (2003) beskriver som en följd av ”skillnader i personlighet” (s.200) Både Börje 
och Erik beskriver bristande personkemi som en orsak till relationskonflikter. Erik ger en 
målande beskrivning av två projektdeltagare med olika spontana sätt att angripa ett problem, 
varpå den ena - enligt Belbins terminologi - är en typisk ”shaper” medan den andra är en 
tydlig ”monitor evaluator” (Belbin, 2004, s.123f).  
 

”Vi har personer som pang på, kör på direkt. Man ser en lösning och kör på och sen har 
vi de andra som är mer analytiska och vill tänka igenom innan de gör en sak. Vi har båda 
typer av personer och det är i och för sig bra men det kan bli lite krockar där.” 

 
Vidare beskriver några av intervjurespondenterna hur konflikter har uppstått till följd av 
enskilda individers beteende. Anna berättar till exempel om individer som beter sig 
respektlöst, Börje om projektdeltagare med en negativ attityd samt Carin om projektdeltagare 
som utser sig själva till informella ledare utan att lyssna på övriga projektdeltagare. 
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När intervjurespondenterna berättar om relationskonflikter, där människor är för olika eller 
har en mindre önskvärd attityd, använder de termen konflikt. Med andra ord tycks 
intervjurespondenternas personliga konfliktkriterier uppfyllas i dessa situationer. Av 
undersökningens intervjurespondenter är det endast en person som inte anger antingen det 
emotionella eller det personliga konfliktkriteriet (se Tabell 8, s.66), det vill säga alla utom 
Börje associerar en konflikt till någon form av negativa emotioner. Sammantaget tycks de 
intervjuade ha en låg tilltro till relationskonflikters potential att inverka positivt på en 
projektgrupps prestation. 
 
Enligt Jehn & Bendersky (2003) finns det ingen forskning som visar ett positivt samband 
mellan relationskonflikter och en grupps prestation. Det negativa sambandet förklaras bland 
annat av att relationskonflikter bidrar till högre personalomsättning, lägre engagemang samt 
stjäl tid och fokus från de arbetsrelaterade uppgifterna (Jehn 1999). Dessa effekter antas i sin 
tur vara starkt kopplade till de negativa känslor som ofta uppstår i samband med 
relationskonflikter. Trots att en negativ emotionell dimension också är vanligt förekommande 
vid andra typer av intragruppkonflikter inverkar denna dimension inte lika negativt på 
gruppens prestation som när det gäller relationskonflikter. Forskningsresultaten kan bero på 
att människor under en relationskonflikt har svårt att skilja på sak och person, vilket tycks 
lättare under uppgifts- och processkonflikter (Jehn 2007; Jehn et al 2008). 
 
Sammanfattningsvis påvisar majoriteten av såväl undersökningens enkätrespondenter som 
intervjurespondenter en låg tilltro till relationskonflikters potential att inverka positivt på en 
projektgrupps prestation. 
 

$���(���!����������������������������))���!�������
2��
�))��������
 
I föreliggande avsnitt analyseras undersökningens kvalitativa och kvantitativa resultat utifrån 
det interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag (2) det finns situationer då 
intragruppkonflikter bör uppmuntras. Med andra ord analyseras resultatet i syfte att fastställa 
huruvida samt på vilket sätt undersökningens medverkande projektledare och ScrumMasters 
har uppmuntrat intragruppkonflikter (jfr. Figur 9, s.37).  
 
Som framgår av Tabell 7 (kolumn 2, s.42) har majoriteten av enkätrespondenterna angett att 
de har uppmuntrat flera olika typer av konflikter. Då de ombeds att ge exempel på hur de har 
gått tillväga är det följaktligen inte tydligt vilken typ av konflikt exemplen gäller. Exempelvis 
anger en av respondenterna att hon/han har uppmuntrat uppgiftskonflikter (gällande innehållet 
av en uppgift) samt processkonflikter (gällande vem som ska göra vad samt gällande hur 
resurser skall fördelas inom en projektgrupp). När samma respondent ombeds ge exempel på 
hur hon/han har gått tillväga för att uppmuntra konflikter anges svaret ”Jag har medvetet 
motsagt ett uttalande för att skapa debatt kring den specifika frågan.” Om exemplet gäller för 
båda typer av konflikter eller en av dem framgår inte. Enkätsvaren visar däremot att 
majoriteten av enkätrespondenterna inte är främmande för att uppmuntra någon form av 
intragruppkonflikter, främst uppgiftskonflikter (se Tabell 6, s.41). Medan 78,9 % (15 av 19) 
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av enkätrespondenterna anger att det har funnits situationer då de har uppmuntrar ”konflikter 
(här meningsskiljaktigheter innefattande skilda synsätt, åsikter och idéer) inom en 
projektgrupp gällande uppgiftens innehåll (t.ex. tolkning av fakta, lösningsförslag etc.)” anger 
57.9 % (11 av 19) av enkätrespondenterna att de har uppmuntrat konflikter gällande målet 
med en specifik uppgift. 
 
84.2 % (16 av 19) av enkätrespondenterna samt samtliga intervjurespondenter har angett 
exempel på hur de har gått tillväga för att uppmuntra någon typ av intragruppkonflikt. De 
tillvägagångssätt som anges har jämförts i syfte att hitta likheter och skillnader. Fyra 
konfliktstimulerande tekniker har kunnat urskiljas, vilka här benämns (1) acceptanshöjande 
insatser (2) synliggörande (3) djävulens advokat samt (4) agila verktyg. Vidare har agila 
verktyg kunnat brytas ned i ytterligare fyra kategorier, nämligen (a) retrospektiv (b) 
självorganiserade team (c) stå-upp-möte samt (d) Planning Poker. Resonemanget utvecklas 
nedan.  
 
(1) Acceptanshöjande tekniker 
Bland undersökningens respondenter lyfter fyra enkätrespondenter samt tre 
intervjurespondenter, samtliga verksamma som projektledare, fram vikten av ett öppet klimat. 
Flera av dem använder uttrycket ”högt till tak”. En sådan miljö antas av respondenterna 
möjliggöra för olika åsikter att ventileras på ett konstruktivt sätt. Med andra ord arbetar de för 
vad Jehn (1997) kallar acceptans och det Tjosvold (1991; 2008) benämner konflikt-positivt 
klimat. Respondenterna ger olika exempel på vad författarna benämner acceptanshöjande 
insatser. Börje berättar hur han genom sitt beteende försöker att visa att olika åsikter och idéer 
är välkomna. ”Man får vara lyhörd för det, när någon kommer med någonting nytt. Att man 
inte bara kväser det utan att man tar upp det och värderar det också.” Enligt Carin förutsätter 
ett öppet klimat en känsla av trygghet bland projektdeltagare. Hon initierar följaktligen olika 
aktiviteter i teambyggande syfte. Under arbetstid anordnar hon olika workshops där hon 
medvetet inleder med uppgifter som hon vet att projektdeltagarna är förtrogna med, särskilt de 
deltagare som uppfattas som mindre självsäkra, detta för att skapa en känsla av trygghet. 
Därtill anordnar hon träffar utanför jobbet i syfte att projektdeltagarna skall få umgås i mera 
avslappnade roller. Anna berättar hur hon arbetar för ett öppet klimat genom att ständigt ställa 
frågor till projektdeltagarna så som ”Är du med på det? Tycker du om detta? Funkar det? Har 
du tid med det här? Hinner du det? Känns det bra?” Bland undersökningens 
enkätrespondenter anger fyra projektledare hur de arbetar för ett öppet klimat där olika åsikter 
och idéer ventileras och vägs mot varandra, dock framgår det mer eller mindre tydligt hur 
respondenterna har gått tillväga för att uppnå nämnt klimat. Ett mindre konkret exempel 
lyder; 
 

 ”Om tolkningar kan föra oss framåt. Hur olika personer uppfattar och tolkar. 
Projektgruppen måste känna att det är högt till tak och att vi diskuterar oss till en 
lösning. Man måste även lära sig att acceptera olika typer av människor och behov.”  

 
Det framgår att enkätrespondenten är positivt inställd till skilda åsikter och idéer men det är 
mindre tydligt hur personen konkret använder acceptanshöjande insatser för att uppnå ett 
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öppet klimat där det är ”högt till tak”. En av enkätrespondenterna anger dock ett mer konkret 
exempel på acceptanshöjande insatser; 
 

 ”T.ex. uppmuntran av att ifrågasätta företagets interna processer på hur dokumentation 
specificeras och förvaltas. Om man tänker utanför företagets interna ramar kommer man 
ofta på mer intressanta och alternativa sätt som utvecklar gruppen och framförallt 
resultatet som levereras.” 

 
(2) Synliggörande 
Tekniken synliggörande har kunnat urskiljas efter bearbetning av enkätrespondenternas svar 
samt avser här insatser som syftar till att synliggöra skilda åsikter eller uppfattningar som 
redan existerar inom en projektgrupp. Fem enkätrespondenter ger exempel på hur de har 
uppmuntrat intragruppkonflikter genom tekniken synliggörande varav två lyder ”Jag har 
synliggjort olika personers ståndpunkter inför gruppen med syfte att få dem med olika åsikter 
att konfronteras istället för att gå via mig, och lösa konflikten” samt ”I situationer där olika 
synsätt och åsikter finns har jag arrangerat work shops eller diskussionsmöten där alla idéer 
och synsätt fått komma upp till ytan.” Vidare beskriver en av intervjurespondenterna hur han 
har ”visualiserat något för att det ska uppstå en diskussion”. (David)  
 
(3) Djävulens advokat 
Som tidigare nämnt handlar djävulens advokat om att en part - här projektledare eller 
ScrumMasters - kritiskt argumenterar emot antaganden eller åsikter som finns bland 
projektdeltagare. Syftet kan till exempel vara att förmå gruppens medlemmar att överväga fler 
synvinklar än vad de annars skulle ha gjort (jfr. Schwenk 1990; Robbins 2005; Tjosvold 
1991). Tre enkätrespondenter ger exempel på hur djävulens advokat kan tänkas gestalta sig, 
däribland ”Jag har medvetet motsagt ett uttalande för att skapa debatt kring den specifika 
frågan” samt ”Framfört tankar som jag egentligen tycker är fel”.  
 
(4) Agila verktyg 
Bland de ScrumMasters som ingår i studien, både enkät- och intervjurespondenter, framträder 
fokus på agila metoder som verktyg för att stimulera såväl uppgifts- som processkonflikter 
och rubriceras här agila verktyg. Samtliga intervjurespondenter beskriver hur de dagliga stå-
upp-mötena, retrospektiven samt projektteamets gemensamma ansvar för resultaten där 
uppgiftsfördelning sker inom och av projektgruppen självt, stimulerar olika åsikter och 
synvinklar kring arbetsrelaterade frågor att komma upp till ytan. På liknande sätt anger de två 
ScrumMasters som svarade på undersökningens enkätfrågor att de har stimulerat någon typ av 
intragruppkonflikt genom retrospektiv. Vidare rekommenderar en av enkätrespondenterna 
Planning Poker. Som tidigare nämnt55 är Planning Poker ett virtuellt verktyg som används för 
att skapa diskussioner kring uppgifters omfattning där samtliga projektdeltagare tvingas att 
yttra sin åsikt. Resultatet förstärker tidigare resonemang kring det agila arbetssättets 
inneboende stimulans av olika typer av intragruppkonflikter. Resonemanget kan vidare 
kopplas till den tredje agila principen om frekventa leveranser, den sjätte principen om 

                                                 
55 Se diskussionen som följer Tabell 7, s.45. 
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kommunikation ansikte mot ansikte, den elfte principen om självorganiserade team samt den 
tolfte agila principen om kontinuerlig utvärdering (jfr. Gustavsson 2007; Petersen 2010).  
 
Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis kan fyra övergripande konfliktstimulerande tekniker urskiljas bland 
undersökningens samtliga respondenter (1) acceptanshöjande insatser (2) synliggörande (3) 
djävulens advokat samt (4) agila verktyg. Bland agila verktyg kan fyra subkategorier urskiljas 
(a) retrospektiv (b) självorganiserade team (c) stå-upp-möte samt (d) Planning Poker.  
 
Undersökningens resultat påvisar att såväl projektledare som ScrumMasters använder 
konfliktstimulerande tekniker. Medan undersökningens projektledare beskriver 
konfliktstimulerande tekniker som ligger utanför traditionella projektledningsmetoder 
(acceptanshöjande insatser, synliggörande samt djävulens advokat) beskriver undersökningens 
ScrumMasters framförallt tekniker som ingår i agila projektledningsmetoder (retrospektiv, 
självorganiserande team, stå-upp-möte samt Planning Poker), se Tabell 9 nedan. Med andra 
ord understödjer det agila arbetssättet i större utsträckning än det traditionellt färgade 
arbetssättet olika typer av intragruppkonflikter. 
 
Tabell 9: Konfliktstimulerande tekniker bland undersökningens PL respektive SM     

Konfliktstimulerande tekniker Projektledare (PL) ScrumMasters (SM) 
Acceptanshöjande insatser 8  
Synliggörande 5 1 
Djävulens advokat 3  
Agila verktyg: 
(a) retrospektiv  
(b) självorganiserade team  
(c) stå-upp-möte 
(d) Planning Poker  

 
 

 
5 
3 
3 
1 

Övrigt56 1  
 
Tabell 9 illustrerar de konfliktstimulerande tekniker som har kunnat urskiljas bland 
undersökningens samtliga respondenter (kolumn 1). Vidare anges hur många projektledare 
(kolumn 2) respektive ScrumMasters (kolumn 3) som anger att de har uppmuntrat 
intragruppkonflikter enligt de kategorier (konfliktstimulerande tekniker) som anges i tabellens 
första kolumn. Observera att samma respondent kan ange flera olika typer av 
konfliktstimulerande tekniker. 
 
Att i vissa situationer använda sig av konfliktstimulerande tekniker går i linje med det 
interaktionistiska perspektivets andra karaktäristiska drag. De råd som ges av 
interaktionistiska forskare är dock inte utan invändningar eller motsättningar. Medan Jehn 
(1997) exempelvis menar att acceptanshöjande insatser bör fokuseras till uppgiftskonflikter 
menar Tjosvold (1991; 2008) att en öppen miljö kring konflikter alltid bör eftersträvas, 

                                                 
56 Ett av enkätrespondenternas svar kunde inte kategoriseras in bland nämnda konfliktstimulerande tekniker 
eftersom nämnd enkätrespondent inte angav hur hon/han hade gått tillväga. 
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oavsett konflikttyp. Återigen är undersökningens syfte att beskriva samt jämföra – inte att 
värdera - hur ett antal projektledare och ScrumMasters ser på intragruppkonflikter utifrån det 
interaktionistiska perspektivets karaktäristiska drag. Undersökningens resultat indikerar att det 
finns projektledare och ScrumMasters som i vissa situationer uppmuntrar 
intragruppkonflikter, främst uppgiftskonflikter. Vidare har ett antal konfliktstimulerande 
tekniker kunnat urskiljas. Resultatet ger dock inte en heltäckande bild över vilka typer av 
intragruppkonflikter som har uppmuntrats på vilket sätt eller vilka omständigheter som har 
förelegat då intragruppkonflikter har uppmuntrats.  
 
 

�
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Föreliggande kapitel inleds med en diskussion kring undersökningens resultat och analys. 
Därefter presenteras undersökningens slutsatser som avslutas med förslag till fortsatt 
forskning samt eventuella implikationer för praktikerna projektledare och ScrumMasters. 
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Då forskning kring intragruppkonflikter och dess effekter är långt ifrån entydig är det varken 
möjligt eller vårt syfte att värdera undersökningens resultat. Däremot är det högst intressant 
att undersökningens resultat pekar på en så pass positiv inställning till intragruppkonflikter, 
främst uppgiftskonflikter, och dess potential att inverka positivt på en projektgrupps 
prestation. Inte minst med tanke på att ledare påstås vara generellt negativt inställda till 
konflikter (se t.ex. Jehn & Bendersky; Robbins & Judge 2009; Scwenk 1990a). Det 
intressanta är vad det betyder. Betyder det att undersökningens frågor har ställts på ett sådant 
sätt att respondenterna har svarat jakande då de tror att det är vad som förväntas av dem? Det 
är möjligt. Den första substantiella frågan i enkäten ”Det finns ett positivt samband...” (Bilaga 
1) kan ha fått jakande svar av den enkla anledningen att frågan är oneutralt ställd. 
Sannolikheten att enkätrespondenterna svarade osanningsenligt kan dock tyckas lägre när det 
kommer till enkätrespondenternas skriftliga svar på enkätens öppna fråga där 84.2 % av 
respondenterna valde att ange exempel på hur de har gått tillväga för att uppmuntra 
intragruppkonflikter. Det skulle i så fall innebära att de har fabricerat ihop exempel på hur de 
har gått tillväga för att uppmuntra någon typ av intragruppkonflikt. Gällande undersökningens 
intervjuer. Samtidigt som vi hoppas att de citat som redovisas styrker undersökningens analys 
är intervjuareffekten alltid ett dilemma. Frågan är vad och hur mycket intervjuareffekten har 
orsakat i föreliggande undersökning. Att ställa frågor till främmande människor kring ett så 
pass känsligt ämne som konflikter är inte utan problem. Intervjumetoden syftar till djup men 
hur mycket djup är det möjligt att åstadkomma vid en första träff med en person? Vidare kan 
strukturella faktorer som ålder, kön och status väga in. Att vi är unga (yngre än de 
intervjuade), kvinnor samt studenter behöver inte nödvändigtvis ha haft en inverkan på 
intervjurespondenterna men det kan ha påverkat dem. Om inte annat så finns det en möjlighet 
att vår syn på oss själva kan ha haft en betydelse. Vidare har vi upplevt en rädsla för att 
inkräkta på respondenternas integritet. Vad är rimligt att fråga kring konflikter och känslor? 
Tillbaka till ursprungsfrågan. Eller kan det betyda att majoriteten av de projektledare och 
ScrumMasters som deltog i föreliggande undersökning faktiskt har en uppfattning att 
uppgiftskonflikter kan inverka positivt på en projektgrupps prestation? 
 
Tjosvolds (2008) önskan om en mer konflikt-positiv organisation kan problematiseras. Hur 
viktigt är det att uppgiftskonflikter uppfattas som konflikter? Det vill säga hur viktigt är det att 
begreppet konflikt fylls såväl med en positiv som en negativ innebörd? Ur en pragmatisk 
synvinkel torde det vara högst ointressant vilken term som används. Det intressanta torde 
istället vara huruvida praktiker ser meningsskiljaktigheter i form av olika åsikter, idéer och 
synsätt kring arbetsrelaterade frågor som en drivkraft i riktning mot högre prestation. 
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Att konfliktbegreppet enbart fylls med en negativ innebörd kan å andra sidan tyda på en 
konflikträdsla. Hur påverkas gruppens normer kopplat till konflikter och kommunikation 
(dimension acceptans / konflikt-positivt klimat) av att konflikt övervägande används i negativ 
bemärkelse? 
 
Vidare understryker Tjosvold (2008) vikten av konstruktiv konflikthantering. Den 
interaktionistiska skolans fokus på olika typer av intragruppkonflikter kan tendera att flytta 
fokus från vikten av relevant konflikthantering. Såkallade ”textbooks” bidrar till denna 
uppfattning genom att skriva sådant som ”Wether a conflict is good or bad depends on the 
type of conflict.”  (Robbins 2005, s. 423) Vid en närmare bekantskap med ursprungskällorna, 
som enligt Robbins och Judge (2009) samt Buchanan och Huczynski (2010) antar ett så kallat 
interaktionistiskt perspektiv, är detta varken en korrekt eller rättvis bild. Jehn anges som en av 
skolans framivrare (De Dreu & Weingart 2003; Robbins & Judge 2009). Jehn poängterar 
otvivelaktligen vikten av konflikttyp, dock endast som en del i det komplexa sambandet 
mellan intragruppkonflikter och en grupps prestation (se t.ex. 1997; Jehn & Bendersky 2003). 
I inledningsfasen var vi färgade av så kallade ”textbooks”. Det är mycket möjligt att vi skulle 
ha åstadkommit en mer intressant och relevant bild av hur projektledare och ScrumMasters 
ser på intragruppkonflikter genom att inte ta fasta på den interaktionistiska skolans 
karaktäristiska drag. Med hjälp av andra enkätfrågor samt intervjufrågor (läs: följdfrågor), 
innefattande ett mindre fokus på konflikttyp, kanske en mer träffande bild av hur 
respondenterna – mer fritt och till vardags – ser på konflikter kunnat nås. Kanske borde mer 
fokus ha riktats mot respondenternas känslor. Vi som intervjuare skulle exempelvis ha kunnat 
ställt frågor som ”Vad känner du när en konflikt uppstår mellan projektdeltagare?” 
Integritetsfrågan aktualiseras än en gång. Hur djupt bör en intervjuare tränga? Hur mycket 
öppenhet är rimligt att förvänta sig från respondenter? Den mest önskvärda metoden i 
sammanhanget är förmodligen deltagande observation som sträcker sig över tid. Att vara med 
i ett antal projektgrupper under en längre tid skulle förmodligen ge mest relevant information 
om hur projektledare ser på konflikter. Förutsatt att den som läser undersökningen ”köper” 
antagandet som föreliggande undersökning vilar på, nämligen att praktikers konfliktsyn färgar 
hur de reagerar på intragruppkonflikter samt hur de väljer att hantera dem (jfr. Schwenk 
1990a).  
 
Det påstås att ledare inte sällan antar en negativ inställning gentemot konflikter (se t.ex. Jehn 
& Bendersky 2003; Robbins & Judge 2009; Schwenk 1990a). Varför är undersökningens 
respondenter så pass positivt inställda till uppgiftskonflikter? En tänkbar anledning är att de 
har studerat konflikthantering och då blivit färgade av den interaktionistiska skolans dominans 
bland kurslitteratur (De Dreu 2008; De Dreu & Weingart 2003 samt se Bauer & Erdogan 
2010; Robbins & Judge 2009 för exempel). Här kan tilläggas att 89.5 % (17 av 19) av 
undersökningens enkätrespondenter anger att de har studerat konflikthantering i någon form. 
Ytterligare en tänkbar förklaring är att de själva har upplevt positiva effekter av 
uppgiftskonflikter. En tredje tänkbar förklaring är kopplat till projektarbetsformen som sådan 
samt de människor som väljer att arbeta som projektledare eller ScrumMasters. Då 
projektgrupper inte sällan består av individer med olika bakgrunder, kompetenser samt 
erfarenheter är det inte otänkbart att människor som antar rollen som projektledare eller 
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ScrumMaster (förutsatt att de vill anta dessa roller) värdesätter mångfald inom en 
projektgrupp och följaktligen är särskilt öppna för skilda åsikter, synsätt och idéer. 
 
Föreliggande undersökning styrker att praktiker skiljer på olika typer av intragruppkonflikters 
effekter på en grupps prestation. Resultatet visar att det finns en större tilltro bland 
undersökningens respondenter till uppgiftskonflikters effekter än processkonflikters och 
relationskonflikters effekter i nämnd ordning. Resultatet styrker på så sätt Jehns (1997) 
särskiljande av en tredje typ av intragruppkonflikt (processkonflikter). Däremot uppvisar 
respondenterna i föreliggande undersökning en lägre tilltro till uppgiftskonflikter berörande 
målet med en specifik uppgift jämfört med frågor kring sådant som lösningsförslag och 
tolkningar. Resultatet ger en fingervisning om att praktikerna projektledare och ScrumMasters 
eventuellt upplever en fjärde typ av intragruppkonflikt, här gällande målet med en specifik 
uppgift, skilt från uppgiftskonflikter som berör lösningsförslag och tolkningar. 
�
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Föreliggande undersökning syftade till att beskriva samt jämföra på vilket sätt projektledare 
och ScrumMasters ser på intragruppkonflikter utifrån det interaktionistiska perspektivets 
karaktäristiska drag. De karaktäristiska dragen är (1) intragruppkonflikter kan inverka positivt 
(såväl som negativt) på en grupps prestation samt (2) det finns situationer då 
intragruppkonflikter bör uppmuntras. 
 
Undersökningens slutsatser visar på följande; 
 

• Majoriteten av undersökningens respondenter, såväl projektledare som ScrumMasters, 
uppvisar en tilltro till att uppgiftskonflikter kan inverka positivt på en projektgrupps 
prestation, främst gällande frågor som berör sådant som lösningsförslag och tolkningar 
samt i mindre utsträckning gällande målet med en specifik uppgift. 
 

• Tilltron till processkonflikters positiva inverkan på en projektgrupps prestation 
varierar bland undersökningens respondenter. De respondenter som arbetar agilt 
vittnar dock om ett arbetssätt som i större utsträckning understödjer processkonflikter 
i jämförelse med ett mer traditionellt färgat arbetssätt. 
 

• Tilltron till relationskonflikter är låg bland undersökningens projektledare och 
ScrumMasters, vilket blir särskilt tydligt i samtal med undersökningens 
intervjurespondenter. 
 

• Majoriteten av undersökningens respondenter anger att de vid något tillfälle har 
uppmuntrat intragruppkonflikter. Teknikerna som framkommer i föreliggande studie 
kan delas in i kategorierna (1) acceptanshöjande insatser (2) synliggörande (3) 
djävulens advokat samt (4) agila verktyg. Agila verktyg kan i sin tur delas in i följande 
kategorier (a) retrospektiv (b) självorganiserade team (c) stå-upp-möte samt  
(d) Planning Poker. Undersökningens resultat ger dock ingen heltäckande bild över 
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vilka konfliktstimulerande tekniker som används till vilken typ av intragruppkonflikt. 
 

• Medan undersökningens projektledare beskriver konfliktstimulerande tekniker som 
ligger utanför traditionella projektledningsmetoder (acceptanshöjande insatser, 
synliggörande samt djävulens advokat) beskriver undersökningens ScrumMasters 
framförallt tekniker som ingår i agila projektledningsmetoder (retrospektiv, 
självorganiserande team, stå-upp-möte samt Planning Poker). Med andra ord tycks det 
agila arbetssättet i större utsträckning än det traditionellt färgade arbetssättet 
understödja olika typer av intragruppkonflikter.  
 

Undersökningar torde generellt sett väcker fler frågor än de besvarar, så också här. Nedan 
nämns ett antal förslag till fortsatt forskning. 
 

• Ur undersökningens resultat urskiljs fyra konfliktstimulerande tekniker som används 
av undersökningens tillfrågade ScrumMasters och projektledare. Vilka effekter 
genererar dessa tekniker? På vilket sätt genererar de olika effekter? Hur vanligt 
förekommande är teknikerna? Hur ofta används teknikerna? Hur förhåller sig 
projektdeltagare till dessa tekniker? 

 
• Undersökningens resultat påvisar att det agila arbetssättet i större utsträckning än det 

traditionellt färgade arbetssättet understödjer processkonflikter. Hur inverkar det agila 
arbetssättet på förekomsten av relationskonflikter? 

 
• Undersökningens intervjuade ScrumMasters uppfattar att processen kring ansvars- och 

uppgiftsfördelning inom teamet sker utan större komplikationer. Har projektdeltagare 
samma uppfattning? Stämmer föreliggande undersöknings analys om att 
konfliktlösningspotentialen är hög i dessa team? Varför är den i så fall hög?  

 
• Hur påverkas gruppnormer kring konflikter (dimension acceptans / konflikt-positivt 

klimat) av att termen konflikt övervägande används i negativ bemärkelse? Skulle en 
mer nyanserad definition av begreppet konflikt innebära en skillnad? 

 
• Undersökningens enkätrespondenter vittnar om en lägre tilltro till intragruppkonflikter 

gällande målet med en specifik uppgift, i jämförelse med intragruppkonflikter som 
berör lösningsförslag och tolkningar. Är resultatet specifikt för ledare som arbetar i 
projektform? Vilka konsekvenser får detta för nytänkande inom gruppen kring 
arbetsuppgifternas riktning? 
 

• På vilket sätt skulle föreliggande undersöknings resultat se annorlunda ut om de 
intervjuade arbetade inom en annan bransch? 
 

• På vilket sätt skulle föreliggande undersöknings resultat se annorlunda ut om 
undersökningens respondenter utgjordes av gruppchefer? 
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Vad kan föreliggande undersöknings resultat tänkas betyda för praktikerna projektledare och 
ScrumMasters? Förhoppningsvis väcks frågor som; 
 

• Vad är en konflikt för mig? 
• Finns det funktionella intragruppkonflikter, det vill säga konflikter som genererar 

positiva effekter på en projektgrupps prestation? 
• Hur hanterar jag intragruppkonflikter? 
• På vilket sätt påverkar min konfliktsyn hur jag hanterar intragruppkonflikter? 
• Finns det situationer då intragruppkonflikter bör uppmuntras? Vad karaktäriserar i så 

fall dessa situationer samt på vilket sätt bör intragruppkonflikter uppmuntras? 
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1   Kön 

  Kvinna 

Man 

  

   
  
 

    
 

2   Ålder 

  

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66- 

  

   
  
 

    
 

3   Jag är verksam i följande bransch 
   

  

   
 
 
 

    
 

4   När jag arbetar i projektform innehar jag oftast rollen som 

  Projektledare 

ScrumMaster (dvs. vårt arbetssätt är inspirerade av agila metoder) 

 

  Om annat, specificera  
  
 

    
 

5   Jag har läst en eller flera kurser i konflikthantering 

  Ja 

Nej 

 

   
  
 
 
 
 



 88 

 
 
 

    
 

6   Min senaste kurs i konflikthantering avslutades på 

  

1950-talet 

1960-talet 

1970-talet 

1980-talet 

1990-talet 

2000-talet 

2010-talet 

 

   
  
 

    
 

7  Det finns ett positivt samband mellan konflikter (här meningsskiljaktigheter innefattande 
skilda synsätt, åsikter och idéer) och en projektgrupps prestation, när konflikten uppstår 
inom en projektgrupp samt handlar om 

 

  

  Instämmer helt 
Instämmer i 

stor 
utsträckning 

Tar i stor 
utsträckning 

avstånd 

Tar helt 
avstånd Vet inte 

vem som ska göra vad      
innehållet av en uppgift (t.ex. tolkning 
av fakta, lösningsförslag etc.)      
hur resurser ska fördelas inom 
projektgruppen      

icke-arbetsrelaterade frågor      

målet med en specifik uppgift      

projektets övergripande mål       
  
 

    
 

8  Det finns situationer då jag avsiktligt har uppmuntrat konflikter (här 
meningsskiljaktigheter innefattande skilda synsätt, åsikter och idéer) inom en 
projektgrupp gällande 

 

  

  Ja Nej 

projektets övergripande mål   

icke-arbetsrelaterade frågor   

vem som ska göra vad   
innehållet av en uppgift (t.ex. tolkning 
av fakta, lösningsförslag etc.)   
hur resurser ska fördelas inom 
projektgruppen   

målet med en specifik uppgift    
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9  Om du har svarat ja i fråga 8, vänligen ange exempel på hur du har gått tillväga för att 
uppmuntra konflikter inom en projektgrupp 

  

 

 

   
  
 

    
 

10  Vill du utvidga dina svar? Har du några övriga synpunkter? 
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Varje intervju inleddes med att den intervjuade fick berätta om sig själv och sin roll som 
projektledare eller ScrumMaster. Därefter cirkulerade de semistrukturerade intervjuerna kring 
nedanstående tre områden; 
 
(1) Erfarenheter av intragruppkonflikter 
(2) Erfarenheter av intragruppkonflikters effekter 
(3) Konflikthantering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


