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Förord 

Arbetet med den här uppsatsen har berikat oss med intressanta reflektioner och en 

insyn i projekt som arbetsform och hur den upplevs. Vår hantering av stress har 

satts på prov, då vi stundtals upplevt stor arbetsbörda. I dessa stunder har vi känt 

stort stöd från ett flertal personer. 

Till en början vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Tomas Jansson som 

ställt upp för oss och bidragit med tydlig handling genom hela processen. Vi vill 

även tacka våra närstående som alltid funnits tillhands och stöttat oss under 

uppsatsskrivandet. Och framför allt vill vi tacka våra respondenter som ställt upp i 

vår studie. Utan dem hade inte denna undersökning varit möjlig. 

 

Helena Troedsson och Johan Isaksson. Karlstad, april 2017. 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna studie handlar om projektmedlemmars upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö skapas av faktorer i arbetsmiljön som inte har 

ett fysiskt framträdande, utan kan exempelvis röra sig om relationer i arbetet och 

vilka arbetsuppgifter man har (Eklöf 2017). 

Tidigare studier har riktat fokus på projektledares psykosociala arbetsmiljö och inte 

projektmedlemmars. Det finns därför ett område som tycks vara tämligen 

outforskat, nämligen att belysa projektmedlemmars upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön. Som utgångspunkt har vi valt Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontroll- och stödmodell som är en vanligt förekommande 

undersökningsmodell inom området psykosocial arbetsmiljö. Vi undersöker även 

hur karaktärsdrag i projekt påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Innan 

undersökningens början hade vi en förförståelse om att karaktärsdragen påverkar 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön.  

Studien är baserad på kvalitativ metod med den semistrukturerade intervjuformen. 

Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts och urvalet är projektmedlemmar som 

tillhör en och samma organisation inom servicebranschen.  

Resultatet visar att arbetskraven bland projektmedlemmarna är höga, medan graden 

av egenkontroll varierar. Det visar sig också att graden av egenkontroll har stor 

betydelse för projektmedlemmarnas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. 

Något som tycks påverka graden av egenkontroll är främst moderorganisationens 

struktur och relationen till resursägare. Vidare tycks det sociala stödet bland 

projektmedlemmar vara tillfredsställande inom projektets ramar, men att det kan 

vara bristande i relation till moderorganisation och resursägare, vilket upplevs 

påfrestande. Sammanfattningsvis tycks den psykosociala arbetsmiljön bland 

projektmedlemmarna präglas av höga arbetskrav och varierande grad av 

egenkontroll och socialt stöd. Vad gäller karaktärsdrag i projekt och dess påverkan 

på psykosocial arbetsmiljö visar de sig ha stor betydelse för projektmedlemmarnas 

hantering av de höga arbetskraven.   



 

 

Abstract 

This study is about project team members’ experiences of their psychosocial 

working environment. Psychosocial working environment is focused on factors in 

the working environment that does not have a physical prominent and for 

example, it could be relationships at work and what kind of working tasks you 

have (Eklöf, 2017).  

Previous studies have focused on project managers’ psychosocial working 

environment and not project members’. Therefore, there is a subject that has not 

been explored, which is to examine project members’ experiences of psychosocial 

working environment. As a starting point, we have chosen Karasek and Theorell’s 

(1990) demand-control- and support model, which is a commonly used model to 

examine experiences of psychosocial working environment. We also examine 

how characteristics in projects affect experiences of psychosocial environment. 

Before starting the study, we had a preunderstanding that the characteristics have 

an impact on experiences of psychosocial working environment. 

The study is based on a qualitative method with semi-structured interviews. In 

total, four interviews have been done and the selection is project members who 

belongs to the same organization within service business. 

The result eventually shows that job demands among project team members are 

high, while the degree of control varies. It also proves that the degree of control 

among team members is important for experiences of psychosocial working 

environment. Primarily, the mother organization and the relationship to resource 

owners has a large impact on the degree of control. Further, the result shows that 

project members’ social support seems to be satisfying within the project team, 

while it can be lacking from the mother organization and resource owners, which 

is experienced as frustrating. In summary, the psychosocial working environment 

among project team members seems to be characterized by high degree of job 

demands and a variating degree of control and support. The characteristics of 

projects have a great importance on how project members manage high degrees of 

job demands.  
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1 Inledning och bakgrund 

Projekt som arbetsform har blivit allt vanligare och appliceras i fler och fler 

organisationer. Tidigare användes projekt som en tillfällig lösning att hantera en 

särskilt svår uppgift, då en temporär organisation eller arbetsgrupp sammanfördes 

och arbetade koncentrerat mot ett mål. Denna avvek då från den traditionella 

linjeverksamheten och genomförde ett projekt under en bestämd tid. Nuförtiden är 

det inte ovanligt att organisationer ständigt driver projekt i olika former och 

parallellt med linjeverksamheten. (Berggren & Lindkvist, 2001) 

Berggren (2001) menar att behovet av att kunna arbeta flexibelt och målorienterat 

har ökat på grund av den ständigt föränderliga omvärlden. Många organisationer 

har således genomgått stora förändringar vad gäller organisering av arbete och 

arbetsgrupper, vilket påverkar de anställdas arbetsmiljö. Enligt Eklöf (2017) 

omfattar arbetsmiljö såväl fysisk som psykosocial, där fysisk arbetsmiljö 

huvudsakligen riktar in sig på faktorer som påverkar den fysiska hälsan. Vidare 

menar Eklöf (2017) att psykosocial arbetsmiljö hänför sig till alla de faktorer i 

arbetsmiljön som inte är av fysisk art, exempelvis arbetsbelastning och kontakt med 

arbetskamrater. Flera studier har gjorts där de anställdas arbetsmiljö undersökts i 

organisationer med traditionell linjeverksamhet som bas, bland annat gjorde 

Eriksson (1998) en omfattande avhandling om psykosocial arbetsmiljö bland olika 

yrkeskategorier. Forskning som belyser arbetsmiljö bland anställda verksamma i 

projekt är dock inte lika vanligt, i synnerhet inte med fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön.  

De studier som hittills behandlat psykosocial arbetsmiljö i projekt utgår främst från 

projektledares perspektiv. Begreppet projektledare kan, enligt Jansson och Ljung 

(2004), förstås som den personen som leder projektet och ansvarar för det resultat 

som skapas. Bland författare som i sina studier utgått från detta perspektiv kan vi 

exempelvis nämna Aitken och Crawford (2007) som undersöker stress bland 

projektledare och hur stressen hanteras med hjälp av copingstrategier. Ytterligare 

ett författarpar som undersökt psykosocial arbetsmiljö bland projektledare är 

Erhardsson och Lindell (2006) som bland annat undersökt upplevelsen av krav, 

kontroll och stöd bland projektledare. Såväl Aitken och Crawford (2007) som 
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Erhardsson och Lindell (2006) kommer fram till att det råder höga arbetskrav på 

projektledare, och en stor press att hinna klart med projekt i tid. Detta säger något 

om projektmiljön som projektledare arbetar i, som troligtvis även påverkar 

projektets övriga individer, vilka Jansson och Ljung (2004) benämner 

projektmedlemmar. De är personer som arbetar i projekt utan någon uttalad 

projektledarroll och tillsammans med projektledaren utgör projektteamet (Jansson 

& Ljung, 2004). Med hänsyn tagen till tidigare studier på projektledare vore det 

intressant med en studie där man utgår från projektmedlemmars perspektiv, snarare 

än projektledares. Detta med tanke på att de arbetar i en gemensam arbetsmiljö, om 

än deras roller ser olika ut. 

Jansson och Ljung (2004) redogör för karaktärsdrag i projekt, vilka är temporär, 

skapande, engångskaraktär, omfattande och viktigt. De framhäver att temporär kan 

förstås genom att uppgifter har en start och ett slut och att det finns ett före och ett 

efter uppgiften. Skapande kan förklaras genom uppgifter som är skapande i den 

meningen att de syftar till att skapa något nytt eller förändra något. Engångskaraktär 

kan förstås som uppgifter som man inte gjort tidigare och som inte är en av många 

i en lång rad. Omfattande handlar om att en uppgift exempelvis kan innebära 

mycket arbete för den som ska utföra den, och viktigt kan förstås genom att 

uppgifterna har en särskild betydelse för verksamheten och därmed utförs den i 

projektform. Värt att notera är att projekt kan ha en eller flera av karaktärsdragen. 

(Jansson & Ljung 2004) 

Vi ämnar undersöka om karaktärsdrag i projekt har påverkan på upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön, då projektmiljön är en särskild arbetsmiljö. Exempelvis 

är projektarbete av temporär art och således tidsbestämt. Vår förförståelse är att 

tidsbegränsningen i projekt kan leda till att man upplever tidspress, vilket kan 

påverka upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön. Att uppgifter är skapande 

i sin utformning tror vi kan leda till att man får en relation till resultatet på ett annat 

vis eftersom man varit med i skapandet av det. Att arbeta med uppgifter som är av 

engångskaraktär tror vi kan medföra processer av inlärning av arbetsuppgifter då 

mycket av det man gör är nytt. Vi har också en förförståelse om att karaktärsdraget 

omfattande har en påverkan genom att arbetet med projektet innehåller 

komplicerade arbetsuppgifter och därmed ställer höga krav på individen. Våra 

tankar kring karaktärsdraget viktigt är att det möjligtvis kan vara positivt för 
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självförtroendet med vetskapen om att vara utvald att utföra arbete som har särskild 

betydelse för verksamheten. Vi tror således att karaktärsdrag i projekt kan ha både 

positiv och negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

På nästkommande sida presenterar vi syftet med studien och de frågeställningar 

som formulerats, samt en modell (figur 1) för hur karaktärsdrag i projekt påverkar 

psykosocial arbetsmiljö. I modellen kan man avläsa hur upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön och karaktärsdrag i projekt relaterar till varandra. 

Karaktärsdrag i projekt påverkar upplevelserna, vilket visas i modellen med hjälp 

av en pil som pekar från karaktärsdragen i riktning mot upplevelserna. 

1.1 Målgrupp 

Denna studie riktar sig såväl till forskare som studenter inom ämnesområdena 

arbetsvetenskap och projektledning, då uppsatsens innehåll kan härledas till dessa 

två ämnesområden. Studien riktar sig även till yrkesaktiva personalvetare som vill 

öka sin förståelse för medarbetare som, löpande eller tillfälligt, arbetar i projekt. 

Studien riktar sig slutligen också till chefer vars medarbetare deltar i projekt. Detta 

för att chefer ska få en inblick i projektmedlemmars arbetssituation, inte minst för 

att de har möjlighet att påverka situationen. 

1.2 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att endast undersöka 

projektmedlemmars upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, och lämnar 

därmed ute projektledares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Studien är 

också avgränsad till att få förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs, 

och inte vilka konsekvenser den kan ha på individens hälsa, även om detta 

diskuteras kortfattat i avsnitt 5.2. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka projektmedlemmars arbetssituation i deras 

projektmiljö. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön av projektmedlemmar? 

2. Vilken påverkan har karaktärsdrag i projekt på projektmedlemmars 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön? 

1.4 Analysmodell 

 

Figur 1: Analysmodell version 1. 

  

Upplevelser av 
den 

psykosociala 
arbetsmiljön

Karaktärsdrag i 
projekt
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2 Teori 

I detta kapitel behandlas två större områden; psykosocial arbetsmiljö och projekt 

som arbetsform. Till en början ges en definition av psykosocial arbetsmiljö samt 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-och stödmodell. Kapitlet behandlar 

sedan karaktärsdrag i projekt samt funktioner och roller. Teoriavsnittet ämnar 

skapa förståelse för analysen och ger en grund inför kommande läsning. 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Tidigare forskning kring psykosocial arbetsmiljö har främst fokuserat på faktorer 

som har med den fysiska arbetsmiljön att göra, såsom arbetslokalers utformning, 

buller, vibrationer, arbetsställningar och tunga lyft (Eriksson & Larsson, 2009). I 

det moderna arbetssamhället har det i större utsträckning blivit alltmer aktuellt att 

tala om den psykosociala arbetsmiljön som innefattar sådant som inte har med 

fysiska arbetsmiljöfaktorer att göra. Den psykosociala arbetsmiljön består 

huvudsakligen av tre komponenter, vilka Eriksson och Larsson (2009) 

sammanfattar som sociala relationer i arbetet, arbetets innehåll och arbetets 

organisering. De sociala relationerna i arbetet innefattar främst kontakt med 

arbetskamrater, chefer och kunder. Med arbetets innehåll menas vilka 

arbetsuppgifter man har och deras utformning. Organisering innefattar utformning 

av arbetsgrupper samt gruppdynamik. De psykosociala arbetsmiljöfaktorerna 

påverkar således det psykiska och sociala tillståndet i arbetet och därmed även 

individens arbetssituation. Eklöf (2017) menar att den psykosociala arbetsmiljön 

har betydelse för de anställdas prestation och hälsa. Mobbning på arbetsplatsen, 

svåra konflikter, hög tidspress, rollkonflikter och bristande engagemang är exempel 

på problem som kan grunda sig i bristfällig psykosocial arbetsmiljö.  

2.1.1 Den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på individen 

Den psykosociala arbetsmiljön kan ha såväl positiv som negativ inverkan på 

individen och dennes grad av tillfredsställelse eller trivsel i arbetet. Eppler och 

Nelander (1981) menar att psykosociala arbetsmiljöfaktorer uppfattas i form av 

olika känslomässiga upplevelser. Faktorerna kan således ha en positiv eller negativ 

laddning. För att nämna några negativa faktorer är brist på stöd från arbetskamrater 

och monotona arbetsuppgifter exempel på sådana. Dessa faktorer kan leda till 
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känsla av utanförskap och olustkänslor, vilket påverkar tillfredsställelsen i arbetet. 

Vidare menar Eppler och Nelander (1981) att individen även kan reagera fysiskt i 

samband med olika negativa faktorer. Några exempel på kroppsliga negativa 

reaktioner är huvudvärk, magont och högt blodtryck, som på sikt kan leda till 

sjukskrivning.  

Som nämns i stycket ovan finns både negativa och positiva psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer. De positiva faktorerna kan exempelvis handla om det motsatta 

från de negativa- att stödet från arbetskamrater är tillfredsställande eller att arbetet 

innehåller en god variation av arbetsuppgifter. Dessa faktorer leder således till 

positiva upplevelser i form av gemenskap och god arbetsmotivation. (Eppler & 

Nelander, 1981) 

Enligt Eppler och Nelander (1981) har upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön betydelse för individen och organisationen i det långa loppet. God 

arbetsmiljö leder till trivsel, välmående och tillfredsställelse i arbetet och således en 

frisk personal. Dålig arbetsmiljö kan däremot på sikt leda till sjukdom, vantrivsel 

och stress (Eppler & Nelander, 1981). 

Inom psykosocial arbetsmiljö talas det ofta om utmattningsdepression, en sjukdom 

som innebär att individen hamnar i ett tillstånd av fysisk, emotionell och psykisk 

utmattning. Vidare kan man ofta se en stark koppling mellan bristande psykosocial 

arbetsmiljö och denna form av sjukdomstillstånd. (Eriksson & Larsson, 2009)  

Med förståelse för psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på individen följer i 

nästa avsnitt en beskrivning av Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll- och 

stödmodell som används för att undersöka psykosocial arbetsmiljö.  

2.2 Karasek och Theorells krav-kontroll-och stödmodell 

En modell som kan hjälpa till att beskriva psykosocial arbetsmiljö är den som 

Karasek och Theorell (1990) sammanfört om arbetskrav, egenkontroll och socialt 

stöd. Vi börjar med att beskriva den första ansatsen som Karasek studerade 1979. 

Den innehåller inte parametern stöd, utan enbart de två första parametrarna, 

arbetskrav och egenkontroll. En redogörelse för den slutliga modellen med 

parametern stöd inräknad, väntas senare i kapitlet. Nedan följer en beskrivning av 

vad krav och kontroll innebär mer konkret.  
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2.2.1 Arbetskrav 

Eriksson och Larsson (2009) menar att krav syftar på sådana krav som ställs på den 

anställde för att personen ska kunna utföra sitt arbete. Det kan innebära att arbetet 

är omfattande, enformigt eller att det inte finns tillräckligt med tid att utföra 

arbetsuppgifterna. Detta framhävs när Karasek (1979) menar att arbetskrav i 

modellen har som syfte att mäta den psykologiska påfrestning som arbetet kan 

framkalla vid uträttandet av arbetsuppgifter. Det handlar alltså inte om en fysisk 

påfrestning som en arbetsuppgift kan framkalla, utan istället en psykisk. Andra 

tänkbara påfrestningar, som förslagsvis har att göra med en rädsla av att bli av med 

jobbet eller generella problem i den anställdas yrkeskarriär, kan även de bidra till 

psykisk påfrestning. Dock menar Karasek (1979) att påfrestningar som är relaterade 

till uträttandet av arbetsuppgifter, är de vanligaste orsakerna till att anställda 

upplever stress och påfrestning i arbetet, och därför har modellen denna 

infallsvinkel.  

2.2.2 Egenkontroll 

Eriksson och Larsson (2009) beskriver att egenkontroll syftar på två delar. Den 

första delen handlar om arbetets kvalifikationsgrad, den behandlar huruvida man 

får utnyttja sina kvalifikationer i arbetet och till vilken grad man får lära sig nya 

saker. Den andra delen fokuserar på den anställdes möjligheter att fatta beslut, 

vilket menas med i vilken utsträckning arbetet tillåter individen att själv avgöra hur 

det egna arbetet ska läggas upp (Eriksson & Larsson, 2009). Karasek (1979) menar 

att dessa två delar valdes eftersom det fanns flera likheter med vad tidigare studier 

använt som mätinstrument, såsom individens möjlighet att självständigt organisera 

sitt arbete samt variationen av arbetsuppgifter. Sammantaget framhäver Karasek 

(1979) att egenkontroll bör definieras som individens möjlighet att kontrollera sina 

arbetsuppgifter och hur förhållandet till dem ser ut. 

2.2.3 Typer av arbeten 

Krav-och kontrollmodellen beskriver olika typer av arbeten där utgångspunkten är 

att reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas av krav som arbetet ställer på den 

anställde och de möjligheter denne har att själv kontrollera sitt eget arbete (Karasek, 

1979). Genom att kombinera höga och låga krav med hög respektive låg 

egenkontroll, menar Karasek (1979) att fyra typer av arbeten kan beskrivas; aktiva 
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arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten. Vidare menar 

Karasek (1979) att modellen även innefattar en stressdiagonal och en 

aktivitetsdiagonal. Stressdiagonalen är en diagonal som skär genom 

lågstressarbeten och högstressarbeten. Ju längre ut på stressdiagonalen, desto högre 

arbetskrav innebär arbetet och därmed ökad risk för ohälsa. Aktivitetsdiagonalen å 

andra sidan skär genom passiva arbeten och aktiva arbeten. Ju längre ut på 

aktivitetsdiagonalen, desto högre grad av kontroll i arbetet och därmed lägre risk 

för ohälsa.  

I figur 2 som visas nedan kan Karaseks (1979) krav-och kontrollmodell avläsas. 

Modellen visar hur arbetskrav och egenkontroll relaterar till varandra, och utifrån 

grad av arbetskrav och egenkontroll räknas arbetet som högstressarbete, lågstress-, 

aktivt arbete eller passivt. Arbetskrav visas vertikalt medan egenkontroll visas 

horisontellt. Modellen visar även en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal, vilka 

är de två pilarna som skär genom modellens fyra rutor.   

 

 

Figur 2: Krav-och kontrollmodell. Inspirerad av Karasek (1979). 

 

För att börja högst upp till vänster i modellen hittas där passiva arbeten (se Figur 2 

ovan). Arbetet är kännetecknat av låga krav och låg kontroll. Det är ofta inte 

utmanande arbetsuppgifter, utan istället präglade av en miljö där rigida restriktioner 

förhindrar anställda att testa egna idéer för att förbättra deras arbetsprocess. Arbetet 

kännetecknas av låg grad av psykisk stress och de låga kraven som ställs på den 
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anställde leder till att färre stressfaktorer uppstår (Karasek & Theorell, 1990). Ett 

steg till höger i modellen hittar vi högstressarbeten. Arbetet kännetecknas av höga 

krav och låg kontroll. Kombinationen av höga krav och låg kontroll över 

omständigheter i den anställdes miljö, medför en högre risk för den anställde att 

drabbas av ohälsa. 

Nedan till vänster finner vi arbeten som kännetecknas av låga krav och hög kontroll, 

nämligen lågstressarbeten. Arbetet medför en lägre risk för psykisk stress, eftersom 

den höga graden av kontroll tillåter den anställde att kontrollera och ta sig an varje 

utmaning på ett önskvärt vis. Den sista kvadranten innefattar arbeten som är aktiva. 

De brukar representera de mest utmanande uppgifterna och är typiska för de 

tillfredsställande arbete som finns. Arbetet medför en lägre risk av psykisk stress 

eftersom det finns möjlighet för den anställde att kontrollera och styra över de krav 

som ställs på den. (Karasek & Theorell, 1990) 

2.2.4 Socialt stöd som tillägg 

Modellen har således vidareutvecklats av Karasek och Theorell (1990) genom att 

socialt stöd bildar en tredje parameter. Karasek och Theorell (1990) menar att om 

individen upplever socialt stöd innebär det att arbetet är kollektivt, och när 

individen upplever låg grad av stöd är arbetet isolerat.  

Eriksson och Larsson (2009) framhäver att socialt stöd i arbetet har betydelse 

eftersom det bland annat tillgodoser grundläggande behov av gruppkänsla och 

umgänge, men också genom att det fungerar som en buffert vid obalans mellan 

arbetskrav och egenkontroll. Behovet av socialt stöd i arbetet hänger ihop med att 

människan är en social varelse. Med parametern socialt stöd tillagd i modellen, 

utvecklas därmed modellen ytterligare och bildar åtta olika typer av arbeten; 

kollektiva högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten samt isolerade 

högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten (Eriksson & Larsson 2009).   

Det sociala stödet kan vara av olika slag. Eriksson och Larsson (2009) skiljer på 

emotionellt, instrumentellt och värderande stöd. Det emotionella stödet innebär att 

man känner att arbetskamrater och ledning bryr sig om ens välbefinnande och att 

man känner sig omtyckt. Det instrumentella stödet innebär konkret samarbete, det 

vill säga om man arbetar själv eller tillsammans med andra, och det värderande 

menas med att man får feedback, att få reda på om man har gjort något bra eller 
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dåligt. Det sociala stödet har två källor, nämligen de överordnade, först och främst 

från de arbetsledare som finns för den anställde. Den andra källan handlar om stöd 

från arbetskamrater. Värt att poängtera är att stöd även kan komma från kunder, 

patienter och klienter (Eriksson & Larsson 2009). 

Tillfredsställande socialt stöd kan fungera som en resurs som hjälper individen att 

leva upp till arbetskraven. Det kan också bidra till bättre trivsel i arbetet, högre 

arbetsmotivation, goda arbetsprestationer samt god psykisk hälsa (Eklöf, 2017). 

Brist på socialt stöd kan å andra sidan leda till problem i relationer på arbetsplatsen 

och medföra stress och därmed ökade psykiska arbetskrav. Förutsättningarna för 

socialt stöd beror till stor del på organisationen och påverkas av hur arbetet är 

organiserat. Exempelvis medför ensamarbete lägre grad av socialt stöd. Individens 

tillgång till socialt stöd grundar sig således i vilka förutsättningar som ges från 

organisationen.  

Nedan presenteras den fullständiga modellen med parametern socialt stöd tillagd, 

det vill säga om arbetet är isolerat eller kollektivt. 

 

Figur 3: Krav-kontroll- och stödmodell. Inspirerad av Karasek och Theorell (1990). 

Efter att ha redogjort för det första området i detta teoriavsnitt som är psykosocial 

arbetsmiljö, fortsätter vi med området projekt som arbetsform för att få en förståelse 

för projekt i allmänhet och dess karaktärsdrag, samt olika funktioner och roller. 
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2.3 Projekt 

Projekt har funnits en lång tid, närmare bestämt lika länge som människor arbetat 

tillsammans i grupper, menar Jansson och Ljung (2004). Begreppet projekt används 

såväl i vardagliga sammanhang som i arbetslivet. I denna uppsats kommer vi rikta 

in oss på begreppets användning i arbetslivssammanhang, vilket exempelvis kan 

omfatta utveckling av en ny produkt, genomförande av omorganisering i 

verksamheten eller marknadsföring av varumärke.  

Nedan följer en beskrivning av projektets olika karaktärsdrag samt hur 

projektarbetsformen vuxit fram och hur den ser ut idag. 

2.3.1 Karaktärsdrag i projekt 

Med tanke på att studien ämnar undersöka hur karaktärsdrag i projekt påverkar 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön följer nedan en beskrivning av de 

karaktärsdrag som kan finnas i projekt. Jansson och Ljung (2004) behandlar fem 

olika karaktärsdrag som uppgifter kan ha och som därmed lämpar sig att utföras i 

projektform. Det är vanligt att uppgifter i projekt har flera karaktärsdrag men det 

finns även de som endast präglas av ett karaktärsdrag. De fem karaktärsdragen som 

Jansson och Ljung (2004) behandlar är temporär, skapande, engångskaraktär, 

omfattande och viktigt. Nedan följer en närmare beskrivning av respektive 

karaktärsdrag. Nedanstående lista är hämtad från Jansson och Ljung (2004).   

1. Temporär: Uppgifter av temporär art är sådana som har tydliga start och 

stopp. Ett exempel på temporär uppgift är utveckling av en ny produkt. 

Uppgiften att utveckla produkten avslutas när produkten är färdigutvecklad. 

På detta vis lämpar sig uppgiften att utföras i en projektarbetsform, då man 

bildar en tillfällig organisation avsedd för uppgiften. 

2. Skapande: Ofta brukar man välja projektarbetsformen för uppgifter som 

har som syfte att förändra eller skapa något, som exempelvis en färdig 

produkt. Det blir då naturligt att sätta upp mål som beskriver det som ska 

skapas eller det nya tillståndet man vill nå efter förändringen. Man skapar 

en organisation som kan driva arbetet framåt, och när skapandet eller 

förändringen är klar, upphör uppgiften och det blir naturligt att avveckla 

organisationen. 
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3. Engångskaraktär: Kännetecknande för uppgifter av engångskaraktär är att 

man aldrig gjort dem tidigare. De kräver separat planering och ledning 

eftersom organisationen inte är van vid att utföra uppgifterna. Det handlar 

alltså om att organisationen inte kan arbeta som den brukar, då uppgiften 

behöver en unik plan för att kunna slutföras.  

4. Omfattande: Med omfattande uppgifter menas att de kräver mer arbete än 

vanligt och att de har så kallad hög komplexitet. Detta innebär att 

osäkerheten kring uppgifterna ökar på grund av att de innebär många olika 

delar, till exempel att slutresultatet är sammansatt av flera komponenter. De 

olika komponenterna kräver mycket strategiskt arbete vilket gör att 

projektarbetsformen lämpar sig för omfattande uppgifter då man enklare 

kan strukturera upp arbetet med ett specifikt projektmål där resultat, tid och 

kostnad ingår. Givetvis kan denna komma att ändras under projektets gång, 

inte minst i ett projekt med hög osäkerhet. 

5. Viktigt: Ett karaktärsdrag för uppgifter som genomförs i projektform är att 

de är av särskild betydelse för verksamheten. Uppgiften kan exempelvis 

vara avgörande för organisationens utveckling eller överlevnad. I dessa fall 

är det lämpligt att genomföra uppgiften i projektform för att exempelvis 

betona dess betydelse för verksamheten.  

2.3.2 Projektarbetsformen 

Ett arbete som utförs med särskild tids- och kostnadsram, har engångskaraktär och 

är av temporär art kan sägas genomföras i projektarbetsform. I projektarbetsformen 

genomförs således projektuppgifter, vilka alltid är av temporär art med tydliga 

ramar för arbetets start och avslut. I och med projektarbetsformen existerar alltid en 

projektorganisation där individer tillsammans arbetar i projekt. (Jansson & Ljung, 

2004) 

Arbetet i projekt skiljer sig på många sätt från arbetet i den dagliga verksamheten. 

Som tidigare nämnts genomförs projektarbetet inom en särskild tidsram, vilket 

Berggren (2001) menar ser annorlunda ut i den dagliga verksamheten där arbetet 

präglas av fortlöpande arbete utan tydlig start och avslut. Vidare belyser Berggren 

(2001) att arbetsuppgifterna i den dagliga verksamheten är, för den som utför dem, 
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oftast välkända eller endast skiljer sig marginellt från tidigare. Det råder alltså ingen 

engångskaraktär i utförandet av arbetsuppgifterna. 

2.3.3 Roller och funktioner i projekt 

Jansson och Ljung (2004) behandlar olika roller i projekt och att det oftast är flera 

personer involverade i och utanför projekt. Detta har relevans för studien då det ger 

förståelse för den miljö som omger projekt. Till en början ges en beskrivning av 

olika funktioner i projekt och därefter beskrivs även olika roller i projekt. 

Beskrivningen ger en inblick i den miljö som är signifikativ för projekt. Rollerna 

och funktionerna kan benämnas olika beroende på organisation. Definitionerna av 

funktioner nedan är hämtade från Jansson och Ljung (2004). 

1. Verksamhetsledande funktion: Denna funktion har huvudansvar för 

projektets långsiktiga och kortsiktiga effekter. Det är också denna funktion 

som bestämmer vilka resurser som projektet ska tillgå, samt hur lång tid 

projektet får och vilket resultat det ska leda till. Generella roller i denna 

funktion är projektbeställare, intern mottagare och resursägare. 

2. Projektledande funktion: Denna funktions huvudansvar är att leda arbetet 

med projektet. Ansvarig för denna funktion är projektledaren. Vanligtvis 

befinner sig projektledaren mittemellan den verksamhetsledande funktionen 

och genomförandefunktionen, och fungerar som en kommunikatör mellan 

funktionerna. 

3. Genomförande funktion: Denna funktion arbetar med genomförandet av 

projektet och är således den operativa kärnan. Här befinner sig 

projektmedlemmarna, och i vissa fall även projektledaren. Man kan säga att 

den genomförande funktionen består av själva projektteamet.  

2.3.4 Roller i projektteam 

Inom projektets ramar befinner sig således projektmedlemmar och projektledare. 

Nedan följer en beskrivning av dessa roller, vilka är hämtade från Jansson och 

Ljung (2004). 

 Projektmedlem: Med begreppet projektmedlem menas någon som är 

deltagare i ett projekt, det vill säga en medlem i ett projektteam. 

Projektmedlemmarna är de som ska genomföra projektet och tillsammans 
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arbeta för att uppnå målet med projektet. Vidare är en projektmedlem någon 

utan en projektledarroll.  

 Projektledare: Projektledaren är den som har fått ansvar att leda projektet. 

Personen som innehar projektledarrollen behöver nödvändigtvis inte delta i 

arbetet att skapa projektresultatet, såvida det inte ingår i arbetsuppgifterna. 

Projektledaren ansvarar främst för att leda de projektmedlemmar som ska 

skapa resultatet. 

2.3.5 Ytterligare roller i samband med projekt 

I projektteamet befinner sig, som nämns ovan, projektledare och projektmedlemmar 

som arbetar i projektet. Parallellt med projektteamet, exempelvis i den 

verksamhetsledande funktionen, kan det finnas betydande roller för projektet som 

är värda att nämna. Rollerna nedan är hämtade från Jansson och Ljung (2004). 

 Projektbeställare: Projektbeställaren är oftast en intern chef från 

linjeverksamheten som beslutar att genomföra en uppgift i projektform, och 

gör en så kallad projektbeställning. Projektbeställaren bestämmer ramarna 

för projektets tid, kostnad och resultat. Projektbeställaren har huvudsakligen 

kontakt med projektledare, och är ofta tämligen insatt i projektets 

genomförande.  

 Intern mottagare: Den interna mottagaren ansvarar för att ta emot 

projektets resultat för att sedan förvalta det. Rollen är alltid intern, det vill 

säga innehas av någon i moderorganisationen. Rollen ska inte blandas ihop 

med kund, då detta är en extern roll, som inte är en del av 

moderorganisationen.   

 Resursägare: Brukar ses som de chefer som tillhandahåller olika resurser 

till projektets förfogande. Det kan förslagsvis vara material, verktyg men 

framförallt den personal som ska arbeta i projektet, vilket kan innefatta 

projektledare och projektmedlemmar.  

 Kund: Kunden ses som den externa motpart som moderorganisationen ska 

tillfredsställa genom projektet. Det kan ta sig till uttryck genom att denna 

part beställer en produkt som projektet ska leverera. Kunden är den som på 

något vis kommer att betala för projektresultatet.   
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 Brukarna: Brukarna är de personer som kommer använda resultatet från 

projektet. Den produkt eller tjänst som projektet levererar kommer att 

användas av brukarna. I exempelvis en organisation där projektet ska 

leverera en ny tjänst är det således brukarna som kommer vara användare 

av tjänsten.  

2.3.6 Kännetecken för projektteam 

Nedan förklaras kännetecken för projektteam samt tidspress i projekt, vilket ger en 

förståelse för den särskilda miljö som projektmedlemmar befinner sig i. 

Kännetecknande för projektteam är att de är temporära, vilket hänger samman med 

karaktärsdraget temporär (Söderlund, 2005). Söderlund (2005) menar att 

projektteamet är en tillfällig organisation som bildats i syfte att arbeta med det 

projekt som skapats. Med detta följer en rad konsekvenser. Bland dessa kan nämnas 

att projektmedlemmar arbetar i team med människor som de inte arbetat med 

tidigare. Vidare menar Söderlund (2005) att varje nystartat projekt innebär en ny 

gruppkonstellation som tillsammans ska arbeta mot ett projektmål, och kan 

innebära att människor som inte har någon, eller endast ytlig, relation sedan tidigare 

behöver arbeta tillsammans. Detta är något som till stor del kan skilja sig från 

traditionell linjeverksamhet, där personalstyrkan är mer bestående, och likaså 

arbetsgrupperna. Därav blir även kontakterna i arbetslivet, för den som arbetar i 

linjeverksamhet mer kontinuerliga och nya gruppkonstellationer är inte en naturlig 

del av vardagen.  

Söderlund (2005) menar att det centrala för att projektteamets samarbete ska 

fungera är att de som medverkar i projektet har förmågan och viljan att samarbeta 

med andra, ibland i större utsträckning än i linjeverksamheten. Det blir således 

problematiskt om medlemmar i projekt har en benägenhet att hålla saker för sig 

själva och inte vilja dela med sig av sina kunskaper till andra. Inte minst med tanke 

på att exempelvis karaktärsdraget engångskaraktär, som Jansson och Ljung (2004) 

menar innebär nya arbetsuppgifter för projektteamet, och därmed ökar behovet av 

att medlemmarna kan lära av varandra för att kunna lösa uppgiften. Å andra sidan 

kan nya gruppkonstellationer vara berikande och stimulerande i 

projektmedlemmars arbetsliv då de ofta medför att medlemmarna träffar nya 

människor med olika yrkesbakgrund, vilket kan tillföra nya kunskaper och 
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infallsvinklar. Därav behöver det inte vara en nackdel att vara en del av ett 

temporärt projektteam, men det kan ställa annorlunda krav på dess medlemmar.  

Samtidigt som projektmedlemmarna är deltagare i ett eller flera projekt tillhör de 

ofta en moderorganisation där de har sin ordinarie anställning (Jansson & Ljung, 

2004). Projektmedlemmarna är då utlånade för att arbeta i projektet, på heltid eller 

deltid. Inte sällan går den anställde tillbaka till att arbeta i moderorganisationen när 

projektet är avslutat. Enligt Jansson och Ljung (2004) menar att projektmedlemmen 

också kan vara inhyrd som konsult från en annan organisation. Vanligt i det fallet 

är att personen har projekt som sin naturliga arbetsform och därmed inte någon 

förankring i en linjeverksamhet.  

2.3.7 Tidspress i projekt 

Temporära projektteam känner ofta en tidspress med tanke på den tidsram de har i 

projektet. Oftast finns det en deadline på projektet, och vetskapen om denna kan 

göra att en krismedvetenhet växer fram i projektteamet. Söderlund (2005) menar att 

det rutiniserade beteendet, som är vanligt i linjeverksamhet, tenderar att bli mer 

samarbetsorienterat på grund av projektets tidspress. Tidspressen kan således 

sammansvetsa projektteamets medlemmar på ett sätt som är ovanligare i 

moderorganisationen. Vidare menar Söderlund (2005) att tidspressen också kan 

leda till stress eller låsning av tankar när man känner att tidsramen inte är möjlig att 

leva upp till, vilket är ett tecken på alltför snäv tidsram. Det är således viktigt att 

tidspressen är i rimliga proportioner för att de goda effekterna ska komma fram, 

såsom samarbetsorienterat beteende. Vidare är det aktuellt att föra diskussion kring 

hur projektmedlemmarna upplever sin arbetssituation när de inte kan leva upp till 

tidsramen, vilket stundtals händer.  

2.4 Analysmodell 

Med ovanstående teoribakgrund presenteras nedan analysmodellen för studien på 

nytt, denna gång med tillhörande teorier under respektive område. Vi ämnar 

undersöka projektmedlemmars upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön med 

arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd som utgångspunkt. Vidare undersöker vi 

hur karaktärsdrag i projekt påverkar upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, 

vilket illustreras med hjälp av pilen i figur 4. Karaktärsdragen är temporär, 
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skapande, engångskaraktär, omfattande och viktigt. I figur 4 visas respektive 

område med tillhörande teorier som beskrivits ovan.  

 

Figur 4: Analysmodell, version 2 komplett.  
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3 Metod 

Följande kapitel redogör för den metod som valts för studien och hur vi har gått 

tillväga för att samla in det empiriska materialet. Vi beskriver den intervjuform som 

valts och hur intervjuguiden utformats med hjälp av utvalda teorier. Vidare 

beskrivs studiens urval och hur analysen av materialet gått tillväga. I slutet av 

kapitlet diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt forskningsetiska aspekter 

som är relevanta för studien.     

3.1 Val av metod 

I vår studie fanns ett intresse av att tolka och fokusera på respondenternas 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Genom deras berättelser ämnade vi 

få en bild av hur de upplever denna. Enligt Bryman (2011) och Lantz (2013) är detta 

angreppssätt en typ av kvalitativ ansats där man belyser hur deltagarna tolkar den 

miljö de befinner sig i. Vidare menar även Larsson (1992) att kvalitativ forskning 

innebär en beskrivning av egenskaperna hos något. Det är en typ av gestaltning, 

vilket kan leda till en förståelse av människors skilda upplever av saker och ting.   

Vårt syfte var att undersöka projektmedlemmars upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön. Om vi hade använt oss av en kvantitativ forskningsmetod hade 

tolkningen och förståelsen av upplevelserna varit svårare att uppnå. 

Informationsinsamling i en kvantitativ undersökning är ofta mer av en mätning som 

tilldelas numeriska värden (Patel & Davidson, 2003). Vi hade genom en kvantitativ 

undersökning fått svårigheter med att tolka och förstå hur projektmedlemmarna 

upplever den psykosociala arbetsmiljö de befinner sig i.  

3.1.1 Semistrukturerad intervjuform 

Till undersökningen valdes den semistrukturerade intervjuformen, som enligt Lantz 

(2013) ger intervjuaren möjlighet att undersöka respondentens upplevelse av på 

förhand utvalda variabler. Den semistrukturerade intervjun gav oss således 

möjlighet att styra intervjun till att behandla ett specifikt område, som i detta fall 

var psykosocial arbetsmiljö, och samtidigt få skildrande beskrivningar om 

respondenternas upplevelser. Enligt Lantz (2013) menas detta att man avgränsar 

intervjuernas omfång och kontext för att verkligen få svar på det man avser att 

undersöka, det vill säga öka validiteten. Mer om studiens validitet i avsnitt 3.5. Den 
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semistrukturerade intervjuformen kombinerar således möjligheten att få nyanserade 

svar från respondenten och att avgränsa sig inom ett bestämt område. Detta till 

skillnad från en helt strukturerad intervjuform som endast ger möjlighet till fasta 

svar med mindre nyanserade svar. 

3.1.2 Intervjuguide 

Vid skapandet av intervjuguide fastställdes ett antal frågeområden som omfattade 

vår undersökning, och som kunde besvara frågeställningen. Till varje frågeområde 

skrev vi ett antal frågor med tillhörande relevanta följdfrågor. Vi valde två större 

frågeområden till intervjuguiden vilka var psykosocial arbetsmiljö och 

karaktärsdrag i projekt. Frågeområdet psykosocial arbetsmiljö delades in i 

underkategorierna arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd, hämtade från Karasek 

och Theorells (1990) krav-kontroll-och stödmodell. Vidare utgick vi från de 

beskrivningar Eriksson och Larsson (2009) gör om arbetskrav, egenkontroll och 

socialt stöd för att formulera lämpliga frågor till respektive underkategori. 

Exempelvis menar de att arbetskrav innebär arbetets omfattning, och tiden man har 

att utföra sina arbetsuppgifter samt huruvida arbetet är enformigt eller inte. Vi har 

således ställt frågor gällande dessa beskrivningar. Detsamma har vi gjort när vi 

formulerat frågor om egenkontroll och socialt stöd. 

Frågeområdet karaktärsdrag i projekt är indelat i underkategorierna temporär, 

skapande, engångskaraktär, omfattande och viktig, utifrån Jansson och Ljungs 

(2004) redogörelse för karaktärsdrag i projekt. Vi ställde frågor relaterade till 

respektive karaktärsdrag samt fördjupande följdfrågor som ger möjlighet till 

nyanserade svar.  

Vi formulerade frågor som gav möjlighet till såväl öppna som fasta svar. De fasta 

frågorna ställdes för att belysa hur någonting är eller ter sig, vilka Lantz (2013) 

beskriver som faktafrågor och som ger direkta svar om fenomenet som undersöks. 

De öppna frågorna ställdes för att få djupare förståelse för den psykosociala 

arbetsmiljön bland projektmedlemmarna och gav möjlighet till friare svar. Ett 

exempel på sådan fråga är ”Hur påverkar skapandet/förändringen dig?”. Lantz 

(2013) kallar denna typ av frågor för attityd- och känslolägesfrågor. Uppdelningen 

av de två större frågeområdena med tillhörande underkategorier hade som syfte att 

ge intervjuguiden struktur och underlätta arbetet med den kommande analysen, 
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samt öka validiteten genom att i så hög utsträckning som möjligt få svar på det vi 

avsåg att undersöka.   

3.2 Urval 

Denna undersökning är en typ av urvalsundersökning som Grønmo (2006) nämner. 

Vi har gjort ett strategiskt urval då vi inriktat oss på intervjupersoner som alla var 

projektmedlemmar och inte hade någon projektledarroll, eftersom projektledare 

inte hade kunnat besvara vår frågeställning. Förfaringssättet är det som Grønmo 

(2006) benämner strategiskt urval. Det handlar om att man metodiskt väljer de 

intervjupersoner som anses mest relevanta och intressanta för undersökningen med 

hänsyn till teoretiska och analytiska syften. Vi utgick från Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontroll-och stödmodell samt karaktärsdrag i projekt som teoretisk bas 

för att uppnå syftet med undersökningen, vilket påverkade det strategiska urvalet.  

Urvalet bestod av 4 respondenter som alla är tillhörande och verksamma i projekt 

med den likheten att de inte innehar en projektledarroll, utan är en del av ett 

projektteam. Respondenterna arbetar inom servicebranschen och deras erfarenhet 

av projektarbetsformen varierar. Av anonymitetsskäl har vi valt att inte nämna 

respondenternas kön, ålder, specifika arbetsuppgifter eller organisation. Några av 

respondenterna (observera att samtliga arbetar i projekt) har sin huvudsakliga 

anställning i moderorganisationen och tillhör en linjeverksamhet. Det innebär att de 

tillfälligt är utlånade från sin avdelningsenhet, på heltid eller deltid, för att utföra 

arbetsuppgifter i ett eller flera projekt inom ramen för moderorganisationen. Det 

som skiljer sig är alltså att de under projekttiden inte arbetar med löpande 

arbetsuppgifter som de vanligen gör i linjeverksamheten. Några av respondenterna 

kommer således att återgå till att arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter i deras 

moderorganisation efter att projektet är avslutat.  

En av respondenterna har en projektanställning och deltar i flera projekt samtidigt. 

Hen tillhör inte någon linjeverksamhet och kommer således inte återgå till någon 

grundanställning i moderorganisationen efter projektets avslut. Anledningen till att 

vi nämner respondenternas anställningsformer är för att vi hade en förförståelse om 

att det kan påverka deras upplevelser och hantering av den psykosociala 

arbetsmiljön. Exempelvis har vi antagit att vetskapen om att ett projekt kommer ta 
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slut och att man kommer återgå till sin grundanställning, kan påverka inställningen 

till arbetet då man vet att det är tillfälligt.  

Det är rimligt att anta att projektmedlemmar med jämförbara arbetsförhållanden 

kan uppleva sin psykosociala arbetsmiljö på liknande sätt. Urvalet ger en skildring 

av upplevelser av psykosocial arbetsmiljö för de projekt som respondenterna är 

verksamma vid. Med andra ord finns en möjlighet att liknande upplevelser uppstår, 

inte bara för studiens urval, utan även för personer i en större population. Den större 

populationen kan betraktas som medarbetare med liknande arbetssituation och roll 

i projektet.  

3.3 Genomförande av intervjuer 

Vid genomförandet av intervjuerna befann vi oss på respondenternas arbetsplats där 

båda av oss deltog. Varje intervju inleddes med att informera respondenterna om 

studien och deras möjligheter till att avbryta eller pausa intervjun. Vi frågade även 

hur de ställde sig till att spela in samtalet, och eftersom samtliga respondenter var 

positiva till det, togs beslutet att spela in intervjuerna. Detta för att försäkra oss om 

att inte värdefull information skulle gå förlorad. Intervjuerna pågick i ungefär en 

timme och genomfördes under respondenternas arbetstid.   

3.4 Analys av data 

När vi var färdiga med intervjuerna började vi analysera det material som samlats 

in. Vi gjorde det Lantz (2013) menar benämns datareduktion, att reducera all data 

så att intressant data behålls, och data som inte är relevant sållas bort. Det första 

steget var att transkribera intervjuerna och vi valde då att inte skriva ner ljud som 

inte var relevanta för studien. Ljud såsom “mm” eller andra läten som alltså inte 

gav studien substans eller innehåll. Steg två i processen var att koda materialet från 

transkriberingen. Vi utgick från kategorierna arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd 

och karaktärsdrag i projekt när materialet kodades. Vi delade sedan upp arbetet 

mellan oss och läste igenom två transkriberingar var och antecknade information 

som var relevant med hänsyn till ovanstående kategorier. Kategorierna kodades 

simultant eftersom vi ansåg att det medförde svårigheter att koda materialet med 

endast en kategori åt gången. Vi försökte inledningsvis att koda materialet med 

fokus på exempelvis arbetskrav, men insåg snabbt att vi riskerade att utelämna och 
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förbise information som tillhörde andra kategorier. Därmed ändrade vi vårt 

arbetssätt till att istället analysera arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd samt 

karaktärsdragen parallellt med varandra.  

Det kodade materialet gick vi därefter igenom tillsammans för att vara överens om 

vad som var relevant för studien. I praktiken gick det till så att vi försökte gå igenom 

mening för mening av det material som tagits fram ur transkriberingen. Vi satt 

tillsammans och diskuterade hur vi tolkade respektive mening och följde samma 

procedur genom hela analysdelen. Oftast var vi överens men ibland uppstod 

diskussion kring vilket material som skulle användas. Vad vi i efterhand har 

reflekterat över var att vi ofta diskuterade hur vi skulle tolka materialet då vi insåg 

ganska tidigt att många kategorier går hand i hand och förstås lättare när en kategori 

kompletterar en annan. Detta medförde en insikt hos oss att vi under kodningen 

behövde väga in samtliga kategorier just på grund av relationen mellan 

kategorierna. Exempelvis kan arbetskrav och den påfrestning det innebär, enklare 

förstås om man väger in egenkontroll i resonemanget. En diskussion om relationen 

mellan arbetskrav och egenkontroll, återfinns i kapitel 5.      

Nästa steg var att skapa teman till kapitlet analys och resultat. Efter att ha läst det 

kodade materialet ett antal gånger lade vi märke till att det fanns ett visst mönster i 

materialet, och att vissa saker var särskilt framträdande, vilket lade grunden till att 

vi formulerade sex olika teman. De sex temana var hög arbetsbelastning, variation 

i arbetet, planering av långsiktigt arbete och enskilda arbetsdagar, 

moderorganisationens struktur och dess påverkan, socialt stöd och erfarenheten av 

projekt som arbetsform och dess betydelse. Temana presenteras återigen i 

inledningen av kapitel 4, Analys och resultat. 

3.5 Validitet  

Med validitet menas att man undersöker det man avser att undersöka. Validiteten i 

en kvalitativ studie bestäms bland annat av, enligt Patel och Davidsson (2003), 

forskarens förmåga att använda sin förförståelse genom hela forskningsprocessen. 

Den bestäms också av hur pass väl forskaren förbereder sig inför datainsamlingen 

genom att så noga som möjligt skaffa sig kunskap om forskningsområdet för att 

kunna tolka respondentens svar. Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi, som 

tidigare nämnts, från Eriksson och Larssons (2009) redogörelse av begreppen 
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arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd, samt Jansson och Ljungs (2004) 

beskrivning av karaktärsdragen i projekt. Intervjuguiden utformades således med 

stöd från teorier och begrepp, och hade en förutbestämd struktur för att i största 

möjliga mån få svar på det vi avsåg att undersöka, och på så vis ge oss möjligheten 

att öka validiteten i undersökningen. Intervjuguidens struktur underlättade också 

analysen av materialet då vi hade teorier, begrepp och vår egen förförståelse att falla 

tillbaka på.  

Den semistrukturerade intervjuformen lämpade sig för studien och kan tänkas öka 

validiteten jämfört med en öppen intervjuform. Möjligheten att ställa frågor med 

fasta svarsalternativ bidrog till att vi kunde avgränsa intervjuns omfång till att med 

största möjlighet besvara det vi avsåg att undersöka. Å andra sidan beaktades att 

öppna frågor ger möjlighet till nyanserade svar som berikar den kvalitativa 

undersökningen. Därav valet att kombinera frågor med fasta och öppna 

svarsalternativ. 

Vad vi märkte under intervjuerna var att respondenterna många gånger tog upp 

saker som handlade om projektet som sådant, och inte specifikt deras upplevelser 

av att faktiskt tillhöra ett projekt. Vi hanterade detta med att ställa följdfrågor såsom 

“Hur upplevde du det?” eller “Hur påverkade det dig?”. I efterhand har vi tänkt på 

att vi borde ha varit tydligare med detta när vi ställde frågorna, och att 

respondenterna ska försöka fokusera på deras egna upplevelser snarare än projektet 

som sådant. Faktumet att vi inte följde detta förfaringssätt medförde att vi fick ta 

bort en del av det insamlade materialet eftersom det inte var intressant för det 

fortsatta arbetet med studien. 

3.6 Reliabilitet 

I vår studie är reliabilitet ett begrepp att ta hänsyn till eftersom sammanhanget och 

kontexten kring intervjusituationen är betydelsefulla för undersökningen. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) bör reliabiliteten i kvalitativa undersökningar förstås 

mot bakgrund av den unika situation som råder vid tillfället för undersökningen. 

Det handlar inte nödvändigtvis om att få samma svar vid upprepade 

intervjutillfällen, utan istället att intervjufrågorna lyckas fånga det unika i 

situationen och att svaren då kan yttra sig olika. Till en början tvivlade vi på vår 

förmåga att lyckas ställa frågor som respondenterna skulle tolka på samma sätt, men 
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efterhand insåg vi att det istället handlade om att varje intervjuperson befinner sig i 

olika situationer och miljöer, vilket också påverkar hur de svarar på frågan. 

Eftersom att vi är intresserade av just den specifika upplevelsen för respektive 

person, är det också nödvändigt med olika svar, ur olika synvinklar.  

Samtliga intervjuer genomfördes i kontorsmiljö och i enskilda rum för att så långt 

som möjligt undvika störningsmoment från omgivningen. Vi ämnade också att få 

intervjupersonerna bekväma i situationen genom att låta dem välja vilken plats de 

ville utföra intervjun på, till den mån platsen överensstämde med våra krav. Kraven 

var att intervjuplatsen exempelvis inte fick vara för högljudd, bullrig eller för 

mycket folk i omlopp som kunde störa intervjusituationen. Dessa krav följdes under 

alla intervjutillfällen, genom hela undersökningen eftersom vi ville sträva efter en 

systematik och kontinuitet i arbetet. Samtliga respondenter valde att genomföra 

intervjuerna på sina arbetsplatser, vilket vi ansåg rimligt då vi ville skapa trygghet 

i intervjusituationen.  

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Under hela forskningsprocessen tog vi hänsyn individskyddskravet som 

Vetenskapsrådet (2002) belyser måste beaktas när forskning bedrivs. 

Individskyddskravet är indelat i fyra kategorier varav dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar om att intervjuaren har ett ansvar att informera respondenten om villkoren 

som gäller för deltagande i studien. Vid inledningen av respektive intervju 

informerade vi kort om studiens innehåll och syfte samt den kunskap vi önskar bidra 

med. Samtyckeskravet innebär respondentens rättighet att frivilligt delta i studien. 

Detta tillämpade vi genom att vi vid inledningen av intervjuerna betonade att det 

var frivilligt att delta och att respondenten när som helst under intervjun kunde välja 

att avbryta eller ta en paus om det behövdes. Med konfidentialitetskravet menas, 

enligt Vetenskapsrådet (2002) att respondenternas personuppgifter ska bevaras 

oåtkomligt för obehöriga. Genom hela forskningsprocessen var vi noggranna med 

att respondenternas personuppgifter inte kom i händerna på någon annan, vilket vi 

även informerat om vid intervjutillfällena. Slutligen innebär nyttjandekravet att 

forskaren eller intervjuaren har en skyldighet att endast använda det empiriska 

materialet till sin studie och inte till något annat ändamål. Detta tog vi i beaktning 
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när vi informerade respondenterna om de gällande villkoren för intervjuerna. 

Respondenterna blev införstådda i att materialet inte skulle användas till något 

annat än uppsatsen. Vi förtydligade dessutom att det som kom fram vid 

intervjutillfällena inte skulle komma att äventyra respondenternas privat- och 

arbetsliv, då vi skulle hantera personuppgifter med försiktighet, samt radera 

ljudinspelningar, transkriberingar och personuppgifter efter att uppsatsen var 

färdigställd.  

Ett särskilt etiskt ställningstagande vi behövde beakta under studien var de 

anställdas lojalitet gentemot organisationen. Detta främst för att intervjuerna lämnar 

utrymme åt respondenten att vara kritisk mot organisationen och arbetskollegor. 

Det fanns således risk att känslig information kunde komma fram vid intervjuerna 

och därför behövde vi vara särskilt tydliga med att försäkra respondenterna om både 

deras egna, samt organisationens anonymitet. Dessutom erbjöd vi möjligheten för 

respondenter som önskade, att få läsa igenom delar av analysmaterialet. Med detta 

menas att de fick läsa citaten som använts i studien, och ge sitt godkännande för oss 

att publicera det, vilket var uppskattat från respondenternas sida.  
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4 Analys och resultat 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska materialet av studien. Vi gör även en 

analys av empirin och relaterar det till olika teorier och begrepp hämtade från 

uppsatsens teoriavsnitt, exempelvis Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-och 

stödmodell samt karaktärsdrag i projekt enligt Jansson och Ljung (2004). Det 

empiriska materialet redovisas genom sex olika teman som varit särskilt 

framstående vid intervjuerna. Dessa teman är hög arbetsbelastning, variation i 

arbetet, socialt stöd, planering av långsiktigt arbete och enskilda arbetsdagar, 

moderorganisationens struktur och dess påverkan samt erfarenhet av projekt som 

arbetsform och dess betydelse.  

4.1 Hög arbetsbelastning 

I detta inledande tema behandlas den höga arbetsbelastningen som respondenterna 

i denna studie har. Att de har en hög arbetsbelastning är något som tydligt framgått 

vid intervjuerna, och därför var det angeläget att skriva om arbetsbelastningen som 

ett självständigt tema med tillhörande underrubriker. I temat diskuteras framför allt 

arbetsbelastningens påverkan på graden av arbetskrav, men även dess påverkan på 

egenkontroll. I temats sista avsnitt 4.1.3 diskuteras hur respondenterna hanterar sin 

situation med hög arbetsbelastning. 

Av intervjuerna framgår det att arbetsbelastningen bland samtliga respondenter är 

hög, vilket tyder på höga arbetskrav som Karasek & Theorell (1990) behandlar. 

Arbetskraven är höga är bland annat eftersom respondenterna har en stor mängd 

arbetsuppgifter och många arbetsområden. Periodvis, framför allt i uppstarten av 

projekt arbetar flera av respondenterna övertid- upp till 60 timmar i veckan. Detta 

tyder på tidspress i projekten som Söderlund (2005) behandlar. Det råder således 

snäva tidsramar i projekten. De snäva tidsramarna är således inte proportionerliga 

med projektens storlek och resurser, vilket skapar en tidspress och stress bland vissa 

av projektmedlemmarna, i enlighet med Söderlund (2005). Ett citat som tyder på 

detta lyder: 

Nu har jag ju börjat försökt att få in det även i projektet så att tiden är... till 

att börja med var det ju nästan 150%. Det klart att alla fortsätter ju att vända 
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sig till en, jag var ensam och hade ingen annan och då får man dåligt 

samvete. 

Behovet av övertid beror, enligt flertalet av respondenterna, på kravet att hinna 

slutföra vissa uppgifter som de har påbörjat för dagen. Och även om de har längre 

arbetsdagar än normalt, finns det trots allt tillfällen då de inte hinner slutföra sina 

arbetsuppgifter, utan måste fortsätta med dem nästa dag, eller utanför arbetstid, 

vilket framgår av flertalet av intervjuerna. Det framkommer även att en del 

förberedelser av arbetet sker i hemmet, till exempel om respondenterna har möte 

nästkommande dag. En respondent uttrycker sig följande: ”Jo men det måste ju 

funka.. så laddar man upp på söndagkväll lite och drar i gång maskineriet, för 

måndagsmöte då en tänker: vilka punkter ska en ta upp nu då? Vad är det jag har 

på gång?” Det faktum att förberedelser till viss del sker utanför arbetstid tycks dock 

inte påverka respondenterna negativt, så länge det sker i rimlig mängd.  

4.1.1 Resursbrist och tidsbrist i projekt 

Vår tolkning, samt av det som framgår av intervjuerna är att den höga 

arbetsbelastningen bland annat hänför sig till att det råder personalbrist. En 

respondent menar att de är för få personer som arbetar i projekt samt att personer 

som varit med från början, hoppat av:  

Vi har ju resursbrist kan man säga. Det beror ju på det, vi är för belastade, 

en person har många olika roller och mycket ansvar och då blir det ju 

liksom att kommer det nån så blir den överhopad så det är lite dålig bredd. 

Sen slutar ju folk också, och det här är ju inte nått man lär sig på en kvart 

och det är inte nått alla ska göra heller. 

Personalbristen i citat ovan, tycks hänföra sig till att moderorganisationen inte har 

de resurser som krävs för att tillsätta projektet en tillräcklig personalstyrka, men 

också för att man prioriterar andra projekt före de projekt som respondenten deltar 

i. Det leder i sin tur till att kvarstående projektmedlemmar får fler arbetsområden 

och därmed måste utföra arbetsuppgifter som från början inte var tänkta för dem. 

Citatet ovan tyder också på att projektteamet måste “börja om” när någon hoppar 

av projektet och ersätts med någon annan, då den nya personen inte är lika insatt. 
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Respondenten i citatet ovan uttrycker att det är vanligt att projektmedlemmar tar på 

sig flera roller för att kompensera för den personalbrist som råder i projektet, vilket 

tyder på en osäkerhet kring roller och ansvar i projekten. Det framkommer vid 

intervjuerna att projektmedlemmarna ibland tycks inta en informell ledarroll, vilket 

ytterligare tyder på att det finns oklarheter vad gäller roller inom projektet. Detta 

kan öka arbetskraven då osäkerhet kring roller ofta innefattar att gränsen för 

medarbetarens ansvarsområde är otydlig, och det är lätt hänt att individen tar på sig 

mer och mer arbete. Eklöf (2017) kallar denna otydlighet för rollkonflikt, vilket 

syftar på att medarbetare inte vet vad de förväntas att göra, och att de får 

förväntningar från olika håll som är svåra att leva upp till. Detta kan i sin tur öka 

medarbetarens upplevelse av höga krav och hög arbetsbelastning, vilket kan vara 

svårt att kontrollera.  

Respondenterna ger uttryck för att oklarheter kring deras roller i projekten leder till 

att de ofta ställer upp för andra och lovar dem saker. Tidspressen leder till att de 

ofta inte hinner leva upp till sina löften, vilket skapar känslor av frustration och 

dåligt samvete. En respondent uttrycker sig följande: 

Ja att har jag lovat en sak jag ska göra. Det ska inventeras och sorteras 

osv.. Jag fick det och så sitter jag här och inte kommer någon vart. Då får 

man dåligt samvete gentemot dom. Nästan så att man inte vill se på dom 

när de kommer. 

Vid ett annat intervjutillfälle framgår det att personalstyrkan i det aktuella projektet 

är tillräcklig och att det inte tycks finnas några problem med rollkonflikter, vilket 

bekräftar den stora betydelsen av att ha en fullskalig personalstyrka. 

En respondent menar att det kan upplevas stressigt att ta raster, vilket ytterligare 

tyder på tidspress, som Söderlund (2005) behandlar. Det framkommer också att 

man ofta diskuterar arbetsrelaterade problem under rasterna, vilket är oundvikligt 

då även rasterna behöver utnyttjas till att diskutera projektet:  

R: Vi använder luncherna till att prata jobb. Vi har nästan aldrig rast. 

Alltså vi går och tar fika, men under fikat då har vi typ möte. 

I: Det är arbetsrelaterat? 

R: Ja, jag försöker verkligen få en privat stund. Att man föreslår att vi har 

rast, men det är väldigt svårt att få till. Men det kan ju också vara för att 
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det är den enda chansen man har innan någon ska iväg. Nu är det enda 

gången vi ses idag. Då tar man det tillfället, men jag tror inte att det håller 

i längden. 

Citatet tolkas som att respondenten inte alltid får den återhämtning som behövs. Å 

andra sidan tycks respondenten själv kunna bestämma när raster ska tas, vilket även 

en annan respondent bekräftar. Eriksson och Larsson (2009) menar att möjligheten 

att planera sin arbetstid påverkar graden av egenkontroll, vilket tyder på att 

respondenternas möjlighet att själva bestämma när raster ska utnyttjas, till viss del 

kan väga upp för pressen att diskutera arbetsrelaterade problem under rasterna.  

4.1.2 Resor i arbetet 

Det framkommer vid intervjuerna att flera av respondenterna behöver resa i arbetet, 

vilket upplevs både positivt och negativt. En respondent uttrycker att det är roligt 

och berikande för arbetet, eftersom man träffar nya människor under resorna och 

får miljöombyte, vilket även Söderlund (2005) nämner. Å andra sidan upplevs 

resorna också som tidskrävande och att projektmedlemmarna hellre hade utnyttjat 

restiden till arbete. Resorna bidrar till att det blir långa arbetsdagar, vilket kan 

upplevas som påfrestande och uppta viss tid från respondenternas fritid. Nedan 

följer ett citat från en respondent som reser på regelbunden basis: 

I: Hur upplever du det att du behöver pendla? 

R: Ja det är ju lite jobbigt, det går väl bra i och för sig men det försvinner 

mycket arbetstid, åker halv sju på morgonen och är tillbaka kanske halv 6 så 

blir det 11 timmars arbetsdag. Det känns ju som att man förlorar mkt arbetstid 

på att åka, men samtidigt behövs det ju också.  

Det bör uppmärksammas att det råder en skillnad vad gäller upplevelser av resor 

som sker på regelbunden basis, och resor som förekommer spontant. De spontana 

arbetsresorna upplevs oftast positivt och berikande eftersom de ger möjligheten att 

uppleva nya miljöer och att träffa nya människor i en liknande arbetssituation. De 

regelbundna resorna upplevs å andra sidan som en belastning eller “ett måste”, då 

de inte tillför något nytt i vardagen.  
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4.1.3 Hantering av arbetskraven  

Det varierar i hur respondenterna hanterar sin situation med höga arbetskrav. Det 

uttrycks att några av respondenterna väljer att sätta stopp för sig själva med tanke 

på sitt privatliv. Det faktum att flera av respondenterna har barn och barnbarn gör 

att de måste begränsa sig så att arbetet inte tar upp alltför mycket tid från privatlivet. 

En respondent uttrycker sig följande: 

I: Vad är det som gör att du kan distansera dig från arbetet lite? 

R: Jag vet inte. Jag har barn som jag måste gå hem till. Om jag inte hade 

haft dom så tror jag att jag hade suttit kvar väldigt länge. Mitt privatliv 

gör att jag inte kan jobba kvällstid för att dom kräver mig då, och jag 

kan inte jobba nattetid för då funkar jag inte på dagen alls. 

Citatet kan tolkas som att respondenten sätter en gräns för sig själv för att inte låta 

arbetet ta över privatlivet. Vid flertalet av intervjuerna framkommer att 

respondenterna redan innan projektets början har en inställning om att arbetskraven 

kommer vara höga, vilket gör att de inte upplevs som en överraskning. Detta kan 

tänkas hjälpa dem att hantera sin arbetssituation med höga arbetskrav, då de är 

medvetna om vad som komma skall, även om de givetvis inte vet exakt. Ett citat 

som tyder på detta lyder: 

I: Var du beredd på att det var mycket att göra innan du gick med i 

projektet? 

R: Ja det visste jag, jag var beredd på det. Jag har ju arbetat i flera projekt 

förut och i allmänhet så är det ju mycket att göra så det var jag inställd och 

förberedd på.  

Det framkommer vid intervjuerna att samtliga respondenter trivs med höga 

arbetskrav, då det anses stimulerande. Det är i detta hänseende intressant att 

reflektera över om karaktärsdraget temporär, som Jansson och Ljung (2004) 

behandlar, har en inverkan på projektmedlemmarnas hantering av höga arbetskrav. 

Med tanke på att respondenterna på förhand är medvetna om att deras arbete i 

projekt är av tillfällig natur kan det bidra till att de tolererar den höga 

arbetsbelastningen, då majoriteten av dem ska återvända till att arbeta i 

linjeverksamheten när projektet är över.  



 

31 
 

4.2 Variation i arbetet 

Detta tema behandlar respondenternas upplevelser av variation av arbetsuppgifter 

och miljöer. Temat har således variation som utgångspunkt vilket diskuteras ur 

olika synvinklar.  

4.2.1 Varierande arbetsuppgifter 

Det framkommer vid samtliga intervjuer att det finns en hög variation av 

arbetsuppgifter. Flera av respondenterna upplever av att de har möjlighet att utföra 

en mängd olika arbetsuppgifter och att det upplevs stimulerande. Eriksson och 

Larsson (2009) samt Karasek och Theorell (1990) menar att brist på variation i 

arbetet leder till psykisk påfrestning. Respondenterna i denna studie har således en 

lägre risk att utsättas för denna form av psykiska påfrestning då deras arbete 

omfattas av hög variation. 

Vidare framhävs vid intervjuerna att ett fåtal respondenter även kan kombinera de 

varierade arbetsuppgifterna med hög grad av kontroll. Det kan vara en orsak till 

varför dessa personer upplever en hög stimulans av arbetsuppgifterna och 

variationen av dem då de också får möjlighet att kontrollera och planera sina 

arbetsuppgifter. Följande citat tyder på detta: 

Det gör mig gott att arbeta varierat. Anledningen till att jag är här är för 

att jag tycker det är kul med utmaningar och att jag kan bli lite uttråkad 

om jag gör för mycket av samma sak hela tiden.  

De respondenter som inte visar sig kunna kombinera variationen av arbetsuppgifter 

med hög kontroll till lika hög grad, upplever känslor av att arbetet blir intensivt och 

jobbigt. Värt att notera är att arbetet ändå upplevs stimulerande, trots begränsade 

möjligheter till kontroll.  

4.2.2 Lärande och utveckling 

Vid intervjuerna visar det sig att samtliga respondenter har goda möjligheter att lära 

sig nya saker och utvecklas i arbete, vilket upplevs positivt. Respondenterna 

uttrycker att arbetet är stimulerande när de har möjlighet att lära sig nya saker. 

Respondenternas svar kan även härledas till det som Jansson och Ljung (2004) 

nämner om karaktärsdraget engångskaraktär, att uppgifterna är nya och att man inte 
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har arbetat med dem tidigare. Samtliga respondenter ges möjlighet till lärande och 

utveckling, eftersom projekten erbjuder nya arbetsuppgifter och metoder. En 

tolkning är att projektarbetsformen och dess engångskaraktär ger möjligheterna att 

lära sig nya saker och att utvecklas. Enligt Karasek & Theorell (1990) innebär det 

att graden av egenkontroll ökar. En diskussion om detta återfinns i avsnitt 5.2. 

Vidare kan nya arbetsuppgifter upplevas på olika sätt. En respondent uttrycker sig 

följande: “Det gör mig glad. Jag tycker att det är kul. Det har varit väldigt roligt att 

gå till jobbet när man lärt sig mycket nytt. Det tycker jag är jätteroligt”. Citatet visar 

tecken på att karaktärsdraget engångskaraktär har en påverkan på medlemmarnas 

inställning till arbetsuppgifterna. Att utföra nya arbetsuppgifter i projekt anses 

stimulerande och påverkar hur respondenten upplever att arbeta i projekt. Att utföra 

nya arbetsuppgifter är dock inte alltid enbart stimulerande och utmanande utan det 

kan även uppstå frustration för respondenterna om de inte upplever att de behärskar 

allt från början. 

Jag tycker det är lite spännande, det klart att en vill ju alltid ha kunskap 

så pass att man ska kunna göra ett gott arbete och är man helt ny, helt 

grön, då tar det ju tid, det är lite frustrerande... Det är ju inte så kul att 

sitta och inte förstå men jag är ju inte så rädd för att fråga heller då utan 

då frågar jag. 

Citatet ovan visar exempel på när nya arbetsuppgifter även kan upplevas som 

frustrerande då respondenten inte förstår dem till en början. Vidare visar citatet att 

respondenten använder sin omgivning för att försöka förstå det arbete som ska 

utföras, vilket tolkas som en strategi att hantera sin frustration. Vad gäller detta fall 

handlar frustrationen även om att respondenten ska ha en förståelse för varför hen 

gör på ett visst sätt och hur hen angriper arbetsuppgifter. Om arbetet är oklart eller 

osammanhängande bildas frustration, som på så sätt har en påverkan på 

upplevelserna av att arbeta i projektet.   

4.2.3 Möjligheten till tillräckligt kvalificerade arbetsuppgifter 

Gällande respondenternas möjligheter att utnyttja sin fulla kompetens, visar de sig 

i samtliga fall vara tillfredsställande. En av respondenterna känner frustration över 

att inte förstå vad som ska göras, i synnerhet i början av projektet. Å andra sidan 
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framkommer att flertalet av respondenterna inte utför arbetsuppgifter som de 

vanligtvis utför i moderorganisationen. Följande citat tyder på detta: 

Just nu jobbar jag ju inte med mina ordinarie arbetsuppgifter så nu är jag 

ju inne på ett annat kompetensområde, men jag tycker ju att det är kul att 

utveckla den sidan. Jag ser ju att jag inte utnyttjar hela min utbildning som 

jag har i bagaget men jag lär mig och jag utvecklas ju som person och höjer 

min kompetens i ett område som jag inte har haft så stor kompetens. 

För flertalet av respondenterna är arbetsuppgifterna unika i jämförelse med de 

ordinarie arbetsuppgifter de har i moderorganisationen. Trots detta upplever de 

arbetsuppgifterna som stimulerande och utmanande. Sammanfattningsvis har 

samtliga respondenter goda möjligheter till tillräckligt kvalificerade arbetsuppgifter 

i förhållande till sin kompetens. 

4.2.4 Möjligheten att skapa och bidra 

Samtliga respondenter i studien hävdar att de arbetar med något skapande i sina 

projekt. Det är uppsatta mål som ska hjälpa dem att skapa resultat, som på ett eller 

annat vis ska införlivas i verksamheten. Det faktum att de arbetar med något 

skapande och att de får möjlighet att bidra med något till verksamheten upplevs 

som betydelsefullt och intressant. 

I: Vad betyder det för dig att arbeta med någonting skapande? 

R: Ja det betyder mycket. Att man ges möjlighet att göra ett bra jobb. Jag 

tänker att det är därigenom man kan göra det bra. Det är där det händer. 

Det faktum att projektet är skapande i sin karaktär kan härledas till Jansson och 

Ljungs (2004) beskrivning av skapandet som ett karaktärsdrag för projekt. En 

tolkning är att skapandet är av betydelse för respondenterna då det ger en möjlighet 

att få fram ett användbart resultat. Vi tolkar att det kan finnas ett samband mellan 

karaktärsdraget skapande och viktigt då båda karaktärsdragen tycks ha en påverkan 

på respondenternas drivkraft och upplevelser av att bidra och skapa betydelsefulla 

resultat: 

Det är jätteroligt. Att få ta del av en utveckling som blir något bestående 

och som blir bra. Det är ju en drivkraft. Då är vi tillbaka till det här med 

skapandet och att det blir ett resultat. 
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Citatet ovan tyder på att skapandet och projektets särskilda betydelse har påverkan 

på hur respondenten ser på arbetet i projekt. Upplevelserna av att arbetsuppgifterna 

är av särskild betydelse och skapandekaraktär, medför en drivkraft och känsla av 

att det är roligt att arbeta och vara en del av projektet. Detta hjälper således 

projektmedlemmarna att hantera de arbetskrav som finns.  

4.3 Planering av långsiktigt arbete och enskilda arbetsdagar 

Detta tema behandlar respondenternas möjligheter till planering av såväl långsiktigt 

arbete som enskilda arbetsdagar. Det framgår att möjligheterna till planering har 

stor inverkan på graden av egenkontroll för flertalet av respondenterna. 

Som tidigare nämnts är arbetskraven höga vad gäller respondenternas 

arbetsuppgifter och arbetsområden. Vidare varierar graden av egenkontroll utifrån 

olika faktorer. En påverkansfaktor är möjligheten till planering av arbetet på lång 

sikt, vilken upplevs som god hos de flesta av respondenterna: 

I: Skulle du kunna berätta lite om dina möjligheter att planera arbetet 

på lång sikt? 

R: Min känsla är att jag har ganska stor frihet här. Jag tycker nog att 

jag har ganska mycket frihet och svängrum att planera. Så ser det ut 

nu i alla fall. Det kan ju också ha och göra med att det är inte mycket 

kontroll så att någon jagar mig med tidsrapporter etc. Just nu ser det 

inte ut så utan det är mycket frihet under ansvar. Då finns det också 

en frihet att lägga ganska mycket tid på planering när jag tycker att 

det behövs. Jag känner inte att det är någon som lassar på mig så 

mycket så att det inte finns tid att planera, så att jag skulle kunna göra 

det på övertid eller sitta på helger, inte nu. 

I citatet ovan ges ett exempel på en respondent som uttrycker stor frihet gällande 

planering av arbetet på lång sikt, vilket gör att respondenten i fråga har större 

möjlighet att handskas med de höga arbetskrav som råder.  

Möjligheten att planera enskilda arbetsdagar varierar. Majoriteten av 

respondenterna uttrycker goda möjligheter att planera det dagliga arbetet medan en 

av respondenterna menar att det huvudsakligen är projektledaren som planerar 

arbetsdagarna. Respondenten framhäver dock att det ges möjlighet att diskutera 
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planering av arbetsdagarna i samråd med projektledaren. Respondenten uttrycker 

sig följande: 

Ja, dom dagarna som jag inte har något särskilt inbokat så är det nog 

mycket min projektledare som styr: Vad ska vi ta tag i idag.. men om jag 

skulle ha en annan idé så skulle inte det vara något hinder att jag gjorde 

det, så det känns inte som att det är något problem. Om jag känner att nej 

men jag måste få göra klart det här, att det skulle vara viktigt för mig, så 

känner jag inte att det skulle vara något hinder att jag gjorde det. Vi har 

kommunikation på så sätt och vi tycker oftast lika. Att det här viktigare. 

Eller så diskuterar vi.. äh det är bättre att du gör så.. det känns som jag är 

med och har en åsikt om hur dagen ska vara. 

Eriksson & Larsson (2009) menar att möjligheter till planering är en del av 

individens upplevelser av egenkontroll. Projektmedlemmarnas möjligheter att 

påverka planeringen av arbetet genom diskussion, gör att graden av egenkontroll i 

förhållande till planering av såväl långsiktigt som dagligt arbete tycks vara god.  

4.4 Socialt stöd   

I detta tema behandlar vi respondenternas möjligheter till socialt stöd i arbetet 

utifrån instrumentellt, emotionellt och värderande stöd. Vidare framhåller vi 

betydelsen av relationen till resursägare.  

4.4.1 Instrumentellt stöd 

Respondenternas projektteam består av ett varierande antal deltagare, utifrån 

projektens storlek. Flera av respondenterna ingår i projekt med över tio 

projektmedlemmar medan en av respondenterna arbetar i mycket små projekt, med 

endast ett fåtal medlemmar. Respondenten i detta fall har, i enlighet med Eriksson 

och Larsson (2009), lägre grad av instrumentellt stöd, som innefattar konkret 

samarbete. Hen uttrycker sig följande: ”Här blir man ju mer ensam”.  

Vidare arbetar flertalet av respondenterna med människor de inte arbetat 

tillsammans med tidigare. Projekten innebär således nya kontakter och 

gruppkonstellationer, i enlighet med Söderlund (2005). I samtliga fall har de nya 

kontakterna och konstellationerna upplevts på positivt ett sätt, och flera av 
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respondenterna menar att det är stimulerande och utvecklande att samarbeta med 

nya människor.  

4.4.2 Emotionellt stöd 

Eriksson och Larsson (2009) beskriver emotionellt stöd som en möjlighet att känna 

sig omtyckt av arbetskollegor och chefer. En av respondenterna upplever att hen 

kan känna sig omtyckt och tillfreds bland projektmedlemmar och projektledare. 

Övriga respondenter ger tvetydliga svar, vilket för oss blir svårt att tolka och 

analysera. Ett exempel på sådant tvetydligt svar lyder:  

Jo men det är nog inga större problem. Om de tycker om mig vet jag ju 

inte.  Jag har ju liksom inte känt så utan, nej... jag har lätt för att umgås 

med folk. Sen är det klart att en kan bli irriterad, jag har lättare att slå bort 

det sen och tänka äsch skit samma. Om man blir mycket ifrågasatt kan man 

känna irritation ”men förstår du inte det här och varför krånglar du med det 

här nu”? Jag försöker att vara mig själv helt enkelt, men sen vet jag ju inte 

om alla gillar mig det är en annan femma, det kan jag inte svara för. 

Citatet tyder på att respondenten inte vet om hen är omtyckt av sin omgivning i 

arbetet. Å andra sidan visar respondenten inga tecken på oro över hur hen uppfattas 

av omgivningen.  

4.4.3 Värderande stöd 

Eriksson och Larsson (2009) beskriver feedback och återkoppling i arbetet som 

värderande stöd. Respondenterna menar att det finns möjlighet till feedback och 

återkoppling, men att det ser olika ut. En respondent uttrycker att det inte alls är 

några problem att få återkoppling och upplever att det finns goda möjligheter att få 

ta del av hur arbetet fortlöper. 

Det är ganska tacksamt måste jag säga. Och det beror väl på att vi jobbar 

nära varandra så det blir ganska naturligt att få återkoppling. 

En annan respondent anser att hen får återkoppling när hen ber om det, och inte 

spontant: ”Jo men det kan jag nog få om jag frågar om det.” Citatet tolkas som att 

respondenten har möjlighet till återkoppling, men måste ta eget initiativ för att få 

det.  



 

37 
 

4.4.4 Relation till resursägare 

En av respondenterna uttrycker att relationen till resursägare, det vill säga 

projektmedlemmens chef från moderorganisationen, påverkar deras arbetssituation. 

Detta för att relationen har en stor inverkan på den psykosociala arbetsmiljön då det 

härleder till möjligheterna till socialt stöd i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). En 

respondent menar att hen känner sig motarbetad av sin resursägare. Ett citat som 

tyder på detta lyder: 

Och jag får inte särskilt mycket respons från min chef heller. Hen tycker 

nog att det är ganska jobbigt det här.. Hen tycker nog inte att det är så 

checkt. Alltså hen godtog ju. Jag frågade naturligtvis. Men sen 

motarbetade hen ju ganska ordentligt.  

Citatet ovan tyder på att relationen till resursägaren, i enlighet med Karasek & 

Theorell (1990) sänker upplevelsen av socialt stöd. Bland respondenter där 

relationen till resursägare är harmonisk påverkas möjligheterna till socialt stöd på 

ett mer fördelaktigt sätt.  

4.5 Moderorganisationens struktur och dess påverkan 

Detta tema behandlar hur respondenternas arbete påverkas av 

moderorganisationens struktur. Det framgick vid majoriteten av intervjuerna att 

moderorganisationen har en stor inverkan på projektmedlemmarnas upplevelser av 

den psykosociala arbetsmiljön. Om till exempel moderorganisationen är trög bidrar 

det till att projektmedlemmarna inte kan arbeta obehindrat, utan måste anpassa sig 

till omgivningen i hög utsträckning. 

Flertalet av respondenterna belyser moderorganisationen och hur den påverkar 

deras dagliga arbete. Detta påverkar i sin tur deras möjligheter till egenkontroll. En 

respondent ger uttryck för att moderorganisationens struktur gör att arbetet inte kan 

flyta på i den takt som respondenten önskar: 

Det är ju det att det blir ju stopp, jag är inte den som bestämmer hela 

processen utan det finns andra medverkande och det kan ju både vara 

personer och det kan vara beslut som inte är tagna och det kan vara att 

man inte hinner att ta upp beslutet på det mötet, så det är liksom både 

person, tid och omständigheter runt omkring.  
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Citatet tyder på att verksamheten är ”trög” då det är långa beslutsvägar. Det blir 

avbrott i arbetet då respondenten behöver invänta beslut från övriga instanser, vilket 

upplevs frustrerande.  

4.5.1 Projektmedlemmarnas möjligheter att fatta beslut i arbetet 

Det framkommer vid intervjutillfällena att flera av respondenterna inte har mandat 

att fatta viktiga beslut i projekten. En respondent uttrycker att projektledaren är 

ansvarig för att dessa beslut fattas. Dock framgår det, som tidigare nämnts, att hen 

har goda möjligheter att påverka besluten genom exempelvis diskussion: ” Jag är 

inte beslutsfattare, det är inte min uppgift men jag kan påverka och bidra.” Citatet 

tyder på att respondenten har inflytande i beslutsfattandet, vilket i enlighet med 

Karasek & Theorell (1990), ökar graden av egenkontroll.  En respondent ger uttryck 

för att hen har möjlighet att självständigt fatta beslut rörande projektet, vilket skiljer 

sig från de övriga respondenterna:  

I: Hur ser du på dina möjligheter att fatta beslut i projektet?  

R: Ja dom är stora. Absolut. Om man ser i projektet, absolut.  

I: Och trots att du har en projektledare så kan du självmant fatta beslut? 

R: Ja det fungerar. Det har ingen större betydelse så länge vi är eniga. 

Och är vi inte eniga så måste någon fortfarande ta beslutet. Det kanske är 

jag även fast jag inte tänker på det. Jag upplever ju att vi är i samförstånd 

på något sätt. 

Intressant i detta hänseende är att respondenten stundtals tycks inta en informell 

ledarroll, vilket beskrivs i avsnitt 4.1.1. Respondenten är i en position där hen är 

högt respekterad av sin omgivning. Hen har dessutom en spetskompetens inom sitt 

projektområde vilket ytterligare kan öka respekten från övriga projektmedlemmar 

och projektledare. En tolkning är att det finns ett samband mellan möjligheten att 

fatta självständiga beslut, och hur pass respekterad man är av sin omgivning. 

4.5.2 Osäkerhet kring förvaltning av resultat 

Något som framgick vid intervjuerna var betydelsen av förvaltningen av projektets 

resultat. Flertalet av respondenterna uttrycker att de i vissa fall känner osäkerhet 

kring huruvida resultatet kommer förvaltas och användas. Ett citat som tyder på 

detta lyder: 



 

39 
 

På nått vis ska resultatet in i en förvaltning för arbetsuppgifterna finns ju 

och behovet finns ju att någon tar hand om de här frågorna. Frågorna 

behöver ju puttas in någonstans för behovet tror jag finns, men hur det 

ska se ut, och i vilken form, och vem som ska leda det, det vet jag inte. 

Jag tror det ska diskuteras. 

Med tanke på att respondenten från citatet ovan inte har som uppgift att förvalta 

resultatet går det att tolka att hen känner en osäkerhet kring vad som senare kommer 

hända med projektets resultat. Detta påverkar upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön eftersom att hen inte har kontroll över resultatets framtida användning. 

Osäkerheten är dock något som projektarbetsformen normalt sett karaktäriseras av 

(Jansson & Ljung, 2004). Överlämningen av projektresultatet sker oftast till en 

intern mottagare, som ansvarar för förvaltningen av resultatet vilket även Jansson 

och Ljung (2004) menar. Vid citatet ovan framgår en otydlighet kring vem som är, 

eller kommer vara den interna mottagaren. Det finns således frågetecken, både 

kring vem som kommer ta över resultatet av projektet och hur det kommer att 

användas, vilket skapar en känsla av osäkerhet. Det är värt att belysa att 

moderorganisationen bör tydliggöra intern mottagare och förvaltningsprocess för 

att förhindra osäkerhet bland projektmedlemmar och projektledare.  

4.6 Projekt som arbetsform och betydelsen av erfarenhet 

Vid intervjutillfällena diskuteras respondenternas tidigare erfarenheter av att arbeta 

i projekt. Det visar sig att deras erfarenheter varierar. Flera av respondenterna har 

lång erfarenhet av projekt medan andra har liten, eller ingen erfarenhet, vilket har 

betydelse för hur respondenterna hanterar sin arbetssituation. Framför allt ser vi att 

erfarenhet påverkar projektmedlemmarnas möjligheter att få bekräftelse från sin 

omgivning. En respondent med stor erfarenhet visar sig ha lättare att få bekräftelse 

av kollegor och projektledare, jämfört med en respondent som har liten erfarenhet. 

En respondent med liten erfarenhet uttrycker att hen ofta måste argumentera för sitt 

projekts betydelse:  

Och så tycker jag att jag gjort ett jättejobb och så presenterar jag det... Sen 

är det någon annan som tycker något annat. Så en känner att det man har 

jobbat fram kanske andra inte förstår. Då liksom känner en att man går in 

i väggen och så måste man gå ett varv till för att få igenom hur en tänker 



 

40 
 

Respondenten uttrycker frustration och irritation över att behöva förklara sig för att 

få bekräftelse från omgivningen. Vi har inte specifikt frågat om hur respondenterna 

själva upplever att deras erfarenhet av projektarbete påverkar deras möjlighet att få 

bekräftelse från omgivningen. Det är sådant som är intressant att reflektera över 

eftersom ovanstående citat kan tolkas som att det är viktigt att få bekräftelse.  
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5 Sammanfattande diskussion 

Detta kapitel består av slutsatser och diskussion. I slutsatserna besvaras 

frågeställningen genom att belysa hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs bland 

projektmedlemmar, och hur projektets karaktärsdrag påverkas upplevelserna. 

Vidare förs en diskussion kring studiens resultat samt Karasek och Theorells (1990) 

krav-kontroll- och stödmodell. Dessutom ges förslag till vidare forskning. 

5.1 Slutsatser 

1. Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön av projektmedlemmar? 

Arbetskrav 

En slutsats vi gör är att arbetskraven är höga bland projektmedlemmarna. 

Respondenterna uttrycker bland annat att det råder höga tidskrav, en stor mängd 

komplicerade arbetsuppgifter samt höga krav på flexibilitet och ansvarstagande, i 

kombination med brist på resurser. De höga tidskraven leder till att 

projektmedlemmarna känner stress över att hinna klart med projekten i tid. Detta 

medför stundtals att projektmedlemmarna tvingas arbeta övertid, vilket skapar 

känslor av frustration. Respondenterna ger uttryck för att de måste anpassa sig till 

moderorganisationens struktur. Moderorganisationen upplevs som ”trög” och har 

långa beslutprocesser, vilket påverkar projektmedlemmarna. Resultatet tyder på att 

det finns stunder då moderorganisationen sätter stopp för arbetet vilket gör att 

respondenterna får ett avbrott, och därmed tvingas anpassa sig, vilket skapar 

frustration. Vidare ger respondenterna uttryck för att deras relation till resursägare 

har stor betydelse för deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. I de fall 

där relationen är bristfällig har det en negativ inverkan på projektmedlemmarna. 

Det finns en hög grad av variation av arbetsuppgifter, då arbetet i projekten utgörs 

av en stor mängd arbetsuppgifter och arbetsområden som kräver en bred 

kompetens. Resultatet visar att projektmedlemmarna uppskattar variationen av 

arbetsuppgifter. De ger uttryck för att variationen upplevs som stimulerande och att 

den i vissa hjälper dem hantera de höga arbetskraven.  

Egenkontroll 

Graden av egenkontroll tycks variera från person till person. Några 

projektmedlemmar ges möjlighet att planera sina dagar och arbetsuppgifter i högre 
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utsträckning, medan andra ges mindre utrymme. Vad gäller projektmedlemmarnas 

möjligheter att fatta beslut, som Karasek och Theorell (1990) beskriver, upplever 

respondenterna möjlighet att påverka beslut i projekt och har därmed inflytande i 

beslutsfattandet. I regel är det dock projektledaren som har sista ordet och fattar 

besluten. 

Resultatet från studien visar att projektmedlemmarna upplever att de har möjlighet 

att utveckla sin kompetens och att lära sig nya saker i projekten. Detta främst på 

grund av att arbetsuppgifterna är nya för dem, men också för att de samarbetar med 

nya människor vilket ger nya intryck. Det tyder på att kvalifikationsgraden är hög, 

som Eriksson och Larsson (2009) menar är medarbetarens möjligheter till lärande 

och kompetensutveckling.  

Socialt stöd 

Vad gäller det sociala stödet tycks det variera i grad. Nedan ges en redogörelse för 

socialt stöd utifrån emotionellt, instrumentellt och värderande stöd. Vad gäller det 

emotionella stödet var vi överens om att respondenterna gav tvetydliga svar. Detta 

gjorde det svårt att avgöra hur pass tillfredsställande det emotionella stödet var. En 

slutsats som kan dras är dock att respondenterna inte bekymrar sig över detta såvida 

de inte blir motarbetade av sin omgivning.  

Det instrumentella stödet varierar bland projektmedlemmarna. Flertalet 

respondenter arbetar i projekt med ett stort antal projektmedlemmar medan en 

respondent arbetar i ett mycket litet projekt med få deltagare. Denna respondent 

upplever större ensamhet än övriga respondenter. Det värderande stödet varierar 

också bland projektmedlemmarna. Samtliga respondenter uttrycker möjligheter till 

feedback, samtidigt som vissa behöver ta initiativ till att få det. 

5.1.1 Projektmedlemmarnas placeringar i krav-kontroll- och stödmodellen 

För att återkoppla till Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll- och stödmodell 

vill vi föra ett resonemang kring var projektmedlemmarna eventuellt befinner sig i 

de åtta rutorna. Arbetskraven bland respondenter är i samtliga fall höga medan 

graden av egenkontroll varierar, beroende på hur pass mycket de behöver anpassa 

sig till omgivningen, och hur stort utrymme de har att påverka sitt arbete. Vad gäller 
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socialt stöd varierar även detta. Stödet upplevs som tillfredsställande inom den 

interna projektgruppen medan stödet från resterande omgivning är bristfällig.  

Vid placering av respondenterna i modellen tillämpar vi uteslutningsmetoden för 

att utesluta de kombinationer som inte tycks förekomma. Dessa är passivt arbete 

och lågstressarbete, då dessa arbeten präglas av låg grad av arbetskrav vilket inte 

stämmer in på projektmedlemmarna. De kombinationer som kvarstår är då 

högstressarbeten och aktiva arbeten. Den avgörande faktorn för var 

projektmedlemmarna hamnar mellan dessa två typer av arbeten är deras grad av 

egenkontroll. Bland projektmedlemmarna varierar graden av socialt stöd, men ett 

större antal upplever att de får ett tillfredsställande stöd från projektteamet, vilket 

tycks vara avgörande för deras övergripande upplevelser av stöd. I de fallen är 

arbetet kollektivt. I de fall respondenterna inte upplever stöd inom projektteamet 

blir arbetet isolerat, bland annat på grund av bristande instrumentellt stöd, det vill 

säga mycket ensamarbete. De placeringar som resultatet från studien visar vara 

förkommande är således kollektivt högstressarbete, kollektivt aktivt arbete, samt 

isolerat högstressarbete och isolerat aktivt arbete. Nedan i figur 5 illustreras 

projektmedlemmarnas placeringar. Figuren visar de kombinationer som inte 

förekommer, med hjälp av röda kryss. 

 

Figur 5: Krav-kontroll- och stödmodell, ifylld version. Inspirerad av Karasek och Theorell (1990). 
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2.   Vilken påverkan har karaktärsdrag i projekt på projektmedlemmars 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön? 

Resultatet visar att karaktärsdragen för projekt, bland annat engångskaraktär och 

skapande, har positiv påverkan på upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön 

bland projektmedlemmar. Främst för att projektmedlemmarna ges möjlighet till att 

göra arbetsuppgifter som är nya och skapande vilket påverkar deras inställning till 

både arbetsuppgifter och miljö. Projektmedlemmarna ger uttryck för att de höga 

arbetskraven lättare kan hanteras när arbetet präglas av karaktärsdragen. 

Exempelvis visar resultatet att karaktärsdraget temporär gör projektmedlemmarna 

medvetna om att deras arbete i projektet är temporärt, vilket gör att de kan stå ut 

med tillfälligt höga arbetskrav. Karaktärsdraget viktigt gör att projektmedlemmarna 

känner att deras arbete har extra stor betydelse för deras moderorganisation, vilket 

påverkar deras drivkraft i arbetet. Slutligen framkommer det att karaktärsdraget 

omfattande innebär arbetsuppgifter som kräver problemlösning och kreativitet, 

vilket kan upplevas stimulerande och utmanande. Komplexa arbetsuppgifter ger 

projektmedlemmarna möjligheten till att ha tillräckligt kvalificerat arbete i 

förhållande till deras kompetens.  

Sammanfattningsvis har karaktärsdrag i projekt en positiv inverkan i 

projektmedlemmarnas arbetssituation och kan ibland även vara anledningen till att 

de tagit beslutet att delta i projekten. Karaktärsdragens inverkan på drivkraft och 

inställning till arbete är i vissa fall avgörande för projektmedlemmarnas tolerans för 

höga arbetskrav. 

5.2 Diskussion 

Vad gäller karaktärsdrag i projekt hade vi en föraning om att de skulle ha både 

positiv och negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visade att 

karaktärsdragen mestadels har en positiv inverkan, framför allt på 

projektmedlemmarnas inställning och drivkraft till arbetet. I synnerhet tycks 

karaktärsdragen skapande och engångskaraktär göra arbetet utmanande och 

stimulerande, vilket hjälper dem hantera de höga arbetskraven. Enligt Karasek och 

Theorell (1990) innebär höga arbetskrav i kombination med hög grad av 

egenkontroll att man har stimulerande och aktiva arbeten. Det var en förkunskap vi 

hade med oss när vi började arbetet med studien. Dock märkte vi att det 
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nödvändigtvis inte behöver vara så, eftersom resultatet visade att även 

projektmedlemmar med mindre grad av kontroll uttryckte känslor av att arbetet var 

stimulerande och aktivt. Det som avgör om arbetet är stimulerande och aktivt tycks 

istället ha sin grund i karaktärsdragen för projekt och dess påverkan, snarare än om 

medlemmarna upplever låg eller hög grad av kontroll.  

Vi vill framhäva att krav-kontroll- och stödmodellen har varit användbar för oss i 

arbetet med denna undersökning. Modellen har hjälpt oss att förstå 

projektmedlemmarnas upplevelser då vi använt arbetskrav, egenkontroll och socialt 

stöd, vilket är grunden för modellen. Utifrån de tre aspekterna har vi även kunnat 

utforma en intervjuguide. Dock finns det en viss svaghet med krav-kontroll- och 

stödmodellen, då den i vissa fall kan upplevas som föråldrad. Från början utformade 

Karasek (1979) modellen för att undersöka industrisamhället som präglades av 

monotont arbete, och som skedde på löpande band. Modellens ursprungliga 

funktion riktar sig således inte mot det moderna tjänstesamhället, även om den 

fortfarande kan implementeras där. Se exempelvis Weman och Josefssons (2013). 

Vi har beaktat detta och använt modellen på ett sätt som vi anser är funktionellt med 

tanke på att studien genomförts på tjänstemän. Därmed har vi i vissa fall visat vad 

resultatet ger uttryck för enligt teorin, men också poängterat att det i vissa fall kan 

vara missvisande. Detta kan utläsas av avsnitt 4.2.1 där resultatet visar att 

möjligheten till lärande och utveckling höjer graden av egenkontroll. Vår reflektion 

är att nya arbetsuppgifter inte per automatik behöver innebära något positivt då det 

också kan leda till känslor av osäkerhet, och att man “känner sig grön” som en 

respondent uttrycker sig. Det kan också bli svårare att planera arbetet när 

arbetsuppgifterna är nya och man inte har kontroll över dem. Därmed kan modellen 

i vissa fall vara bristfällig och vi förstår vad Weman och Josefsson (2013) har i 

åtanke när de framhäver att modellen känns föråldrad och lämpar sig bättre vid 

studier av förslagsvis industriarbetare. Faktum kvarstår dock att modellen hjälpt oss 

genomföra undersökningen på önskat sätt, med krav, kontroll och stöd som 

utgångspunkt, och med utplacering i modellen. 

Något som resultatet visade som vi inte hade väntat oss var den stora betydelsen av 

projektmedlemmarnas relation till resursägare och moderorganisation. Detta var 

något som kom fram vid intervjutillfällena vilket vi finner intressant då vi hade en 

föraning om att relation till projektteamet är det primära. Resultatet visade således 
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att relationen till resursägare och moderorganisation i vissa fall kan ha ännu större 

inverkan på projektmedlemmarnas psykosociala arbetsmiljö än det övriga 

projektteamet. Vår reflektion kring detta är att det finns ett stort behov av stöd och 

bekräftelse från människor utanför projektets ramar, då det kan kännas som att man 

motarbetas när det stödet inte finns. Några av projektmedlemmarna uttrycker att de 

måste hävda sig och bevisa sitt projekts betydelse för resursägare och 

moderorganisation, vilket kan upplevas frustrerande. Det är intressant att diskutera 

vilka faktorer som bidrar till att projektmedlemmarna upplever ett yttre motstånd 

då de arbetar i projekt. Vi tror att det i vissa fall kan handla om rädsla och osäkerhet. 

Exempelvis kan resursägarna känna rädsla för att tappa kontrollen över sina 

medarbetare när de arbetar i projekt, vilket gör att de visar motstånd gentemot dem. 

Vi tror också att det kan röra sig om avundsjuka, att resursägarna och andra 

medarbetare i moderorganisationen rentav känner missnöje och frustration över 

projektmedlemmarnas deltagande i projekt. Inte minst då projektmedlemmarna ofta 

blivit utvalda att arbeta i projekten, och därmed uppfattas ha en särskild kompetens,  

5.2.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna studie valt att inte fokusera på vilka konsekvenser en god respektive 

bristande psykosocial arbetsmiljö kan leda till bland projektmedlemmar, det vill 

säga hälsa eller ohälsa. Detta är något man skulle kunna inrikta sig på i vidare 

forskning. Vi har fokuserat på att belysa hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs 

för att skapa förståelse och sätta projektmedlemmar i centrum, snarare än undersöka 

konsekvenserna av den. Vid forskning inriktad på konsekvenser vore det även 

intressant att fokusera på hur resursägare och projektledare kan ta itu med problem 

inom psykosociala arbetsmiljön. Det är rimligt att tro att projektledare och 

resursägare inte är medvetna om projektmedlemmarnas arbetssituation, och ännu 

mindre hur den påverkar dem. Och det är först när vetskapen finns, som även viljan 

och intresset att påverka infinner sig. 

Ytterligare ämne som vi inte behandlat i denna studie är hur den psykosociala 

arbetsmiljön påverkar projektmedlemmars prestation, vilket man också kan 

fördjupa sig i efter att vi belyst upplevelser. I sådant fall kan undersökningen 

genomföras med fokus på hur det instrumentella resultatet i yrkesutövandet 

påverkas, utöver upplevelser och känslor.  
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Vi har gått in på hur projektmedlemmar hanterar den psykosociala arbetsmiljön, 

vilket ytterligare går att fördjupa sig i. Höga arbetskrav tycks vara gemensamt för 

projektmedlemmar men frågan är hur de hanterar kraven. I detta hänseende vore 

det intressant att undersöka vilka copingstrategier som projektmedlemmarna 

använder sig av. Vi har diskuterat vad som driver dem och inspirerar dem i arbetet, 

men copingstrategier har vi lämnat utanför vår teori, vilket skulle kunna vara en 

inriktning. 
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7 Bilagor 

Intervjuguide  

Information 

 Presentation av studie. 

 Etisk översikt 

 Frivilligt att delta 

 Möjlighet att avbryta/ta en paus 

 Anonymitet 

 Personuppgifter 

 Användning av resultat, ändamål. 

 Överenskommelse, förfrågan om inspelning. 

Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetskrav 

 Kan du berätta om din arbetssituation just nu… 

 Berätta om de krav som ställs på dig i projektet... 

o Känner du att du kan leva upp till dem? 

o Berätta lite om de ramar som finns för projektet. (I form av tid, 

övertid kostnad, resultat) 

 Berätta lite om hur variationen av dina arbetsuppgifter ser ut... 

Egenkontroll 

 Skulle du kunna berätta om dina möjligheter att planera dina 

arbetsuppgifter i projektet? (på vilket sätt..?) oförståelse mellan linje och 

projekt 

 Hur ser du på dina möjligheter att fatta beslut rörande projektet? 

 Berätta om dina möjligheter att utnyttja/använda din fulla kompetens i 

projektet… 

 Hur upplever du dina möjligheter att utvecklas och lära dig mer i arbetet? 

Socialt stöd 

 Kan du beskriva den gruppsammansättning som du är en del av i arbetet?  

 Hur ser du på dina möjligheter att känna dig omtyckt och tillfreds bland 

personer i din omgivning just nu? 
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 Hur ser du på dina möjligheter till att få återkoppling på ditt arbete i 

projektet?  

 

Karaktärsdrag i projekt 

Temporär 

 Upplever du att det arbetar med är tillfälligt? 

o Hur upplever du det? 

Skapande 

 Upplever du att arbetet i projektet bidrar med något nytt för 

organisationen? Något som inte funnits tidigare? 

 Vad vill ni uppnå för mål med projektet? (Skapande/förändring/införande 

av något nytt?)  

o Hur påverkar skapandet/förändringen dig? 

Engångskaraktär 

 Är arbetsuppgifterna nya för dig i det här projektet?  

o Hur påverkar det dig/ditt arbete/projektteamet?  

Omfattande/komplext 

 Upplever du att det finns osäkerheter i projektet?  

o Hur påverkar det dig? 

 Är det flera aktörer inblandade i projektet? 

o Hur upplever du det? 

Viktigt 

 Är projektet av särskild betydelse för verksamheten? 

o Hur påverkar det dig/projektteamet? 

 

  

 

 

 


