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Abstract 

 
Thesis in project management, D-level by Chris Baldebo & Anders Persson spring semester 

2011. Tutor: Lennart Ljung. “Project Manager's Psychosocial Work Environment in the 

Public Sector – A Qualitative Study in the Värmland County Council”. 
 

The purpose of this study is to examine how project managers in the public sector perceive 
their psychosocial work environment in a public organization. Therefore we have formulated 
a hypothesis based on the assumption that there exist differences in how project managers 
perceive their psychosocial work environment, depending on whether they work in public or 
private sector. 
     Based on the objective, one research question has been formulated: How do project 
managers active in the Pegasus program experience their psychosocial work environment? To 
be able to say something characteristic about the project managers psychosocial work 
environment our approach has been to interview five project managers. Further in our 
operationalization and analysis we have used Karasek/Johnsons demand/control/support 
model with amplifications in form of project specific factors taken from theory about project 
management.  
     From the analysis of the empirical data, we conclude that the project managers who are 
active in the Pegasus program in the Värmland county council experience their psychosocial 
work environment in several ways. In this study that means that several of the respondents 
experience high levels of stress in the psychosocial work environment while the degree of 
self-monitoring and social support to the project manager’s work varies between the 
respondents. We can also see that several of the project managers feel that their psychosocial 
work environment is stimulating while others experience it mainly as stressing. Some of the 
project managers could therefore more than others, eventually suffer from psychosomatic 
disorders as long as their work demands mostly not are compensated by a higher degree of 
self-monitoring.   
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Sammanfattning 
 
Examensarbete i projektledning, D-uppsats av Chris Baldebo & Anders Persson vårterminen 

2011. Handledare: Lennart Ljung. ”Projektledares psykosociala arbetsmiljö inom offentlig 

verksamhet – En kvalitativ studie i Värmlands landsting”. 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur projektledare verksamma inom offentlig 
verksamhet upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Utifrån detta har vi formulerat en hypotes 
som bygger på antagandet att det finns skillnader i hur projektledare upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö beroende på om de arbetar inom offentlig eller privat sektor. 
     Utifrån syftet har en preciserad frågeställning formulerats: Hur upplever projektledare 
verksamma inom Pegasusprogrammet i Värmlands landsting sin psykosociala arbetsmiljö? 
För att kunna säga något karakteristiskt om detta har vår ansats varit att intervjua fem 
projektledare. Vidare i vår operationalisering och analys har vi utgått från Karasek/Johnsons 
krav/kontroll/stödmodell samt förstärkt denna med projektspecifika faktorer som hämtats från 
teori om projektledning. 
     Genom analysen av våra empiriska data drar vi slutsatsen att projektledare som är 
verksamma inom Pegasusprogrammet upplever sin psykosociala arbetsmiljö på flera olika 
sätt. Detta innebär i denna studie att flera av respondenterna upplever en hög grad av 
arbetskrav i den psykosociala arbetsmiljön. Samtidigt varierar graden av egenkontroll och 
socialt stöd i arbetet mellan respondenterna. Vi kan också se att flera av projektledarna 
upplever att deras psykosociala arbetsmiljö är stressande medan andra ser den främst som 
stimulerande. Utifrån de olika upplevelserna riskerar därmed vissa av projektledarna i högre 
utsträckning än andra, att på sikt drabbas av psykosomatiska besvär så länge deras arbetskrav 
inte motsvaras av en högre grad av egenkontroll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Projektledare, psykosocial arbetsmiljö, offentlig verksamhet, Värmlands 
landsting, Karasek/Johnsons krav/kontroll/stödmodell. 



 
 

Förord 

 
Vi som är författare av den här uppsatsen har båda en statsvetenskaplig bakgrund från 
Karlstads universitet. Våra ambitioner i den här undersökningen har därför varit att gifta ihop 
detta ämnesområde med projektledningsläran för att möjliggöra en grund för ny kunskap 
kring såväl erfarenheter från projektledning i en offentlig organisation som projektledares 
upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö.  
     Emellertid hade denna undersökning inte varit möjlig om det inte vore för våra 
respondenter. Därför vill vi passa på att tacka er som har varit vänliga att ta er tid att ställa 
upp för intervjuer med både entusiasm och flexibilitet. Det har varit ytterst intressant och 
värdefullt att få ta del av era erfarenheter kring projektledning. Tack! 
      
Karlstad den 25 maj 2011 
Chris Baldebo & Anders Persson
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1. Inledning 

 
I följande kapitel avser vi att presentera uppsatsens huvudsakliga utgångspunkter. Här 

kommer vi inledningsvis att dryfta undersökningens bakgrund och problembild följt av 

formuleringen av vår hypotes. Vidare redogör vi för studiens syfte och frågeställning följt av 

nödvändiga begreppsdefinitioner och bakgrundsfakta om vårt undersökningsobjekt. 

Avslutningsvis åskådliggörs uppsatsens avgränsningar samt fortsatta disposition. 

 
 
1.1 Bakgrund och problembild 

Projektarbetsformen är idag en vanligt förekommande arbetsform som används för att hantera 
en mängd olika uppgifter inom alla typer av organiserad verksamhet. Arbetsformens fördelar 
har tydligt utmärkt sig genom att tillämpandet av projekt har visat sig vara lämplig då 
uppgifter är av temporärt slag, ett specifikt resultat förväntas uppnås, uppgifterna är av 
engångskaraktär och att de i sig dels är av komplex karaktär och dels är så pass viktiga för 
organisationen för att en särskild arbetsform skall vara motiverad.1 Dessa fem karaktärsdrag 
hos projektarbetsformen bidrar till att varje projekt kommer att utgöra en temporär 
organisation i organisationen. Detta kan upplevas problematiskt då projektledaren hamnar på 
en mellannivå där denne skall styra det operativa arbetet men samtidigt är styrd av 
organisationens verksamhetsledning.2 Således är projektledaren i hög grad ansvarig för 
projektet och dess resultat men därmed är det inte säkert att tillräckliga möjligheter och 
formella befogenheter finns i projektledarrollen för att kunna uppfylla ansvaret fullt ut. 
Projektledarrollen får därmed anses vara utsatt för krav och förväntningar från en mängd olika 
håll. Samtidigt förväntas det också ofta att projektledaren ska upprätthålla goda kontakter med 
aktörer både inom och utom det aktuella projektarbetet. Rollen projektledare tycks därför i 
regel vara pressad av flertalet intressenter med olika intentioner och frågan är då vad detta 
innebär för hur projektledare upplever sin arbetssituation i realiteten, det vill säga hur 
upplever de sin psykosociala arbetsmiljö? Här ska vi vidare rikta blicken mot några tidigare 
forskningsbidrag som har kretsat kring projektledares upplevelser från deras arbetsliv för att 
vidga perspektivet ytterligare. 
     Vad det gäller projektforskning ur ett individuellt perspektiv märks en studie av 
Packendorff. Han genomförde en undersökning 2002 i privata företag som bedriver 
projektverksamhet. Utgångspunkten för studien var att allt fler människor i dagens samhälle 
är involverade i olika typer av projektorganisationer samt i någon form av projektverksamhet 
som kompletterar ordinarie arbetsuppgifter. Packendorff kallar detta för en projektifiering 
(”projectisation”) av arbetslivet.3 Denna projektifiering innebär att individen kommer att se 
både det privata livet och arbetslivet som en serie av tillfälliga ansträngningar. Det är något 
som Packendorff också finner kommer att påverka många ställningstaganden, inte minst på ett 
privat plan. Exempelvis blir en konsekvens av de flexibla arbetstider som projektifieringen 
innebär att tiden för familjen också blir flexibel. I och med att extra tid spenderas på arbetet 
blir också det sociala livet flexibelt i en negativ bemärkelse.4 Vad Packendorff slutligen 
kommer fram till är att förekomsten av vad han benämner som projektifiering innebär en 
högre grad av eget ansvar men också en utsatthet för större sociala risker för den enskilde 
individen. Även om det i allt större utsträckning blir flexibiliteten som styr vad som händer 
och sker i samhället är det ändå stabilitet som eftersträvas.  

                                                 
1 Jansson & Ljung 2004, s. 40. 
2 Jansson & Ljung 2004, s. 44. 
3 Packendorff 2002, s. 39.  
4 Packendorff 2002, s. 49. 
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     Det som sammanfattningsvis går att utläsa av studien är att det i allra högsta grad finns ett 
individuellt perspektiv på samtida projektledning. Vad projektarbetsformen i praktiken 
betyder för den enskilda psykosociala arbetsmiljön lämnas dock oberört. Packendorff talar 
inte specifikt om olika arbetsmiljöer utan begränsar sin studie till vad han kallar en typologi 
av fyra olika typer av projektarbetande individer. Sammanfattningsvis framgår det av denna 
studie hur både projektledare och projektdeltagare upplever delar av sin psykosociala 
arbetsmiljö. Exempelvis framgår att några av respondenterna upplever att arbetet är stressigt 
eftersom projekten kontinuerligt avlöser varandra utan att personerna får möjlighet att vila.  
     En undersökning, som däremot uttalat behandlar projektledares psykosociala arbetsmiljö, 
gjordes av Erhardsson och Lindell 2006.5 Med huvudsaklig utgångspunkt i Karasek/Johnsons 
modell för psykosocial arbetsmiljö i termer av arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd 
undersökte de hur projektledare inom ett IT-företag i Karlstad upplevde sin psykosociala 
arbetsmiljö. Detta utifrån hypotesen att projektledarna möjligen stod inför en negativ 
psykosocial arbetsmiljö i sin yrkesroll. Här fann Erhardsson och Lindell bland annat att det 
ställs höga krav på projektledarna genom att kraven på projekten är outtalade eller diffusa. 
Vidare påtalade flera av de intervjuade projektledarna sina känslor av utsatthet och ensamhet, 
där förståelsen för deras uppgift ofta var låg från omgivningen. På så vis fann de att 
projektledare ligger i riskzonen för en negativ psykosocial arbetsmiljö, där det finns risk för 
såväl utbrändhet som för psykosomatiska besvär. Dock är det viktigt att nämna att 
projektledarna även upplevde sitt arbete som stimulerande genom de utmaningar de stod 
inför. Bilden som undersökningen visar är därför dubbeltydig. Å ena sidan visar studien 
projektledarens utsatthet i den psykosociala arbetsmiljön å andra sidan påvisar den 
möjligheter till stimulans i arbetet.    
     En annan studie som behandlat projektledares psykosociala arbetsmiljö gjordes 2008 av 
Bareisyte och Jonsson. Med avstamp i Erhardsson och Lindells undersökning forskade de 
kring hur projektledares placering påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön.6 
Genom att intervjua projektledare som arbetade i konsultverksamhet, undersökte Bareisyte 
och Jonsson skillnader i upplevelserna av hur det är att arbeta som projektledare inom det 
egna konsultföretaget och i beställarföretagen. Även i denna studie utgjorde 
Karaksek/Johnsons modell det främsta underlaget för operationaliseringen och analysen 
utifrån det empiriskt insamlade materialet från konsult- och beställarföretagen. Hos 
konsultföretaget fann Bareisyte och Jonsson att det ställdes höga krav på det resultat som 
projektledarna med tillhörande projekt avser att leverera. Dock upplevde projektledarna att de 
hade en god förmåga att själva styra sitt arbete samtidigt som de kände att de fick det sociala 
stöd av organisationen som krävdes för att genomföra uppgifterna. Projektledarna upplevde 
alltså trots de höga krav som ställdes på projektresultatet, att deras arbete här var såväl 
utvecklande som stimulerande. Vad beträffar lokaliseringen ute på beställarföretagen däremot 
skiljde sig den inte markant från det egna företaget. Även här menade respondenterna att det 
ställs höga krav på projektens resultat. Dock fann Bareisyte och Jonsson en skillnad mellan 
upplevelserna av kontroll över det egna arbetet i det egna företaget och när projektledarna 
arbetade i beställarföretag. Enligt respondenterna var möjligheterna till att själva styra över 
hur de ska arbeta begränsade. Detta menade respondenterna främst beror på att företagen ofta 
själva styr vilka procedurer och arbetssätt projektledarna ska arbeta efter. Utifrån intervjuerna 
kunde Bareisyte och Jonsson i likhet med Erhardsson och Lindell slutligen konstatera att 
projektledarna även här ligger i riskzonen för en negativ psykosocial arbetsmiljö. Samtidigt är 
det emellertid viktigt att framhålla att de flesta av respondenterna i studien trots detta 
upplevde arbetet som såväl positivt som utvecklande.  

                                                 
5 Erhardsson & Lindell 2006, s. 3. 
6 Bareisyte & Jonsson 2008. 
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     Som synes har de tidigare forskningsbidrag som vi presenterat här behandlat olika delar i 
projektledares arbetsmiljöer. Hos Packendorff finner vi delvis perspektiv kring projektledares 
upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö. Dock behandlar denna studie inte specifikt 
projektledares upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö, även om det framkommer 
fragment kring dessa. Studien har inte heller, som vi har noterat, ett huvudsakligt fokus mot 
vilken specifik organisationsstruktur projektledarna arbetar inom.  
     De andra undersökningarna hos Erhardsson och Lindell samt Bareisyte och Jonsson 
däremot, har ett uttalat fokus mot projektledares upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön. Här är bilden av projektledares psykosociala arbetsmiljö dubbeltydig då den 
visat sig innehålla såväl risker som att den rymmer möjligheter till stimulans i arbetet. De två 
senare studierna riktar sig dock som vi har sett mot en privat organisationsmiljö och nämner 
inget om projektledares upplevelser från exempelvis en offentlig verksamhet. Av den 
anledningen menar vi därför att det här finns en kunskapslucka, det vill säga när det gäller 
projektledares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i offentlig verksamhet. Därmed 
finns det underlag för oss att se till individuella upplevelser från projektverksamhet inom en 
specifik offentlig organisatorisk struktur. En sådan studie talar därmed starkt för en 
kumulativitet kring denna form av kunskap kring projektledares arbetsmiljö då den inte har 
undersökts i tidigare studier inom detta ämnesområde. 
     Utifrån ovanstående diskussion blir det följaktligen viktigt att vidga perspektivet och ställa 
frågan varför detta val av undersökningsområde är intressant för projektledningslärans 
område? Självklart är denna studie relevant då projektledaren utgör en central roll inom all 
form av projektledning. Det är projektledaren som ansvarar för projektresultatet och utgör 
därmed en essentiell del i hur effektiva projektorienterade organisationer blir i sitt operativa 
arbete. Om då projektledare ligger i en riskzon för en negativ psykosocial arbetsmiljö torde 
risken för psykosomatiska besvär öka, vilket ur ett organisatoriskt perspektiv riskerar att leda 
till att projektledaren blir mindre effektiv i sitt arbete. Därför är det nödvändigt i ett 
förebyggande syfte att kartlägga hur projektledare upplever sin psykosociala arbetsmiljö inom 
olika typer av organisationsmiljöer. Studien kan därmed ses som ett underlag för 
projektorienterade organisationer att öka konkurrenskraften till andra aktörer genom att arbeta 
proaktivt med dessa aspekter kring projektledares psykososociala arbetsmiljö. Med tanke på 
att allt fler organisationer tillämpar projektarbetsformen blir kunskapen om projektledarens 
sociala och psykologiska aspekter alltså nödvändiga för att förebygga både problem och 
ineffektivitet i projektprocessen. En ökad kunskapsmassa kring projektledares upplevelser av 
den psykosociala arbetsmiljön i en offentlig kontext kan således utgöra ett bra komplement till 
de studier som har gjorts tidigare, där man endast har sett till olika aspekter av arbetsmiljön i 
den privata sektorn.     
     Slutligen vill vi utveckla vårt resonemang ytterligare varför det är av intresse att se till 
projektledares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön utifrån en offentlig kontext 
snarare än en privat. Därför kommer vi följaktligen att formulera en hypotes som underbygger 
vårt ställningstagande.  
 
 
1.2 Formulering av hypotes 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Så lyder 1 § i regeringsformens första kapitel 
kring medborgarnas demokratiska rättigheter. För att uppfylla kraven på en demokratisk stat 
måste särskilda krav riktas mot den offentliga sektorn, statens och medborgarnas förlängda 
arm. En viktig aspekt som uppkommer i diskussionen kring medborgarnas demokratiska 
rättigheter är frågan om legitimitet, det vill säga att offentliga aktörer måste ha stöd hos 
medborgarna som är dess uppdragsgivare i de verksamheter de bedriver. Idag finns emellertid 
en utbredd skepsis mot delar av den offentliga förvaltningen. Denna misstänksamhet bottnar 



4 
 

bland annat i att medborgare i allmänhet ställer högre krav på personlig delaktighet samt har 
stegrande förväntningar på den offentliga servicen.7 Myndigheterna som utför offentlig 
verksamhet ställs sålunda inför krav på en god service, där medborgaren avgör om den är 
tillfredställande eller inte. Med andra ord så måste det finnas ett förtroende från medborgarnas 
sida kring den verksamhet offentliga aktörer utövar. Viktiga krav som därför finns är bland 
annat kraven på förutsägbarhet och transparens. På så vis ska medborgarna få möjlighet att 
kunna delta, få insyn och granska det arbete som myndigheterna genomför. Eftersom den 
offentliga sektorn representerar medborgarna ställs också krav på att verksamheten ska vara 
både effektiv och ekonomiskt återhållsam. Ofta omgärdas offentliga aktörer även av hög 
mediebevakning som gör att tjänstemäns arbete kan blottläggas inför medborgarna. Kraven 
rörande insyn (regleras i offentlighetsprincipen), förutsägbarhet och transparens gäller dock 
inte den privata sektorn i samma utsträckning.  
     Vad det gäller dessa skillnader mellan offentlig och privat verksamhet tar Sundin 
diskussionen ytterligare ett steg längre och menar på att distinktionen mellan privat och 
offentlig sektor är långt ifrån okomplicerad. Den benämns snarare som komplex och kanske 
även förlegad.8 Den svenska offentliga organisationsformen beskrivs som inaktuell i den 
bemärkelsen att uppbyggnaden av den offentliga sektorn under de senaste årtiondena rört sig 
mot en mer decentraliserad modell. Detta har tagit sig uttryck genom att verksamheten har 
förlagts på lokala enheter, genom en förändrad uppdelning mellan politisk och operativ 
funktion samt genom ett marknadsmässigt förfarande där konkurens och andra 
marknadskrafter har skapat en ny terminologi för offentlig verksamhet.9 I korta drag har den 
offentliga sektorn i allt högre grad börjat tillämpa denna organisationsform som kallas för 
New Public Management (NPM). Vad denna skiftning i den offentliga verksamheten leder 
till, är att de särdrag som främst återfinns i den privata sektorn transformeras in i den 
offentliga med ett ökat fokus på en högre grad av kostnadseffektivitet och resultatuppföljning. 
Detta verkställs genom att använda de politiska besluten som en legitimerande funktion. Det 
som i praktiken sker är att en förändring av de drag som sedan tidigare har kännetecknat den 
offentliga sektorn leder till konsekvenser i enskilda människors liv. Dock har det visat sig att 
dessa nya, eller åtminstone spår av nya arbetsformer inom den offentliga verksamheten, 
främst har kommit att påverka de som arbetar här snarare än medborgarna.10 Det som sker i 
och med att det har vuxit fram ett nytt perspektiv på offentlig verksamhet är att nya metoder, 
åtaganden och förväntningar kommer att vila på de individer som också förvaltar offentliga 
uppgifter. Dessa individer innefattar alla typer av tjänstemän samt projektledare. Den 
skiftande synen och struktureringen av offentlig verksamhet medför på så vis nya 
förutsättningar vad det gäller att arbeta i denna föränderliga struktur.            
     Men trots att den offentliga förvaltningens struktur delvis har påverkats av influenser från 
privat verksamhet kvarstår dock ägarstrukturen intakt. Eftersom medborgarna är 
gemensamma ägare av offentliga aktörers verksamhet kan de därigenom ställa annorlunda 
krav än vad de exempelvis skulle kunna göra mot ett privat företag. Offentlig verksamhet 
måste alltså som sagt skapa ett förtroende genom att driva förutsägbart arbete, något som ofta 
står i kontrast till projektformens dynamiska karaktär.11 Dessutom bygger det offentliga 
arbetet på demokratiska grunder vilka vilar på en allmän förekomst av kritik och debatt.12 
Som synes verkar det som om projektarbetsformens skiftande karaktär inte är optimal för att 
fungera inom den offentliga sektorn. Offentlig verksamhet beskylls dessutom ofta för att vara 

                                                 
7  Pettersson 2005, s. 102. 
8 Sundin 2002, s. 188. 
9 Sundin 2002, s. 191. 
10 Sundin 2002, s. 204. 
11  Pettersson 2005, s. 8. 
12  Pettersson 2005, s. 18. 
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byråkratisk, invecklad och svårmanövrerad. Detta är i så fall faktorer som talar emot de 
kännetecken som återfinns hos projektarbetsformen, och därigenom indikerar detta att 
offentlig verksamhet inte kan erbjuda idealiska förutsättningar för att bedriva framgångsrika 
projekt. Trots detta är alltjämt projekt en förekommande arbetsform inom offentlig 
verksamhet idag.      
     Med anledning av de olika förutsättningarna som finns hos offentlig respektive privat 
verksamhet tror vi därför att det inom offentliga organisationer kan finnas andra faktorer som 
påverkar projektledares psykosociala arbetsmiljö än i privata företag. Sett till tidigare 
forskning och tillgängligt material vad det gäller upplevelserna av den psykosociala 
arbetsmiljön hos projektledare, kan det konstateras att tidigare undersökningsföremål endast 
har utgjorts av den privata verksamheten. Med tanke på att projektarbetsformens innebörd 
därmed har visat sig ha en potentiell effekt på enskilda projektledares upplevelser inom den 
privata verksamheten förefaller det också intressant att studera vilka upplevda skillnader som 
finns i relation till den offentliga verksamheten. Detta är inte minst intressant med tanke på de 
strukturella skillnaderna mellan de två organisatoriska formerna.   
     För att avslutningsvis återvända till denna strukturella åtskillnad mellan privat och 
offentlig verksamhet kan det konstateras att skillnaderna på många plan är utmärkande. Detta 
gäller i allra högsta grad ägarstruktur och vinstsyfte även om det naturligtvis ställs krav på att 
offentlig verksamhet i likhet med den privata, bland annat ska vara kostnadseffektiv även om 
verksamheten i sig inte är vinstdrivande. Vidare skiljer sig också intressentläget mellan de 
olika organisationsformerna nämnvärt. Inom det offentliga finns utgångspunkten hos 
medborgarna och i den demokratiska aspekten där verksamheten styrs av en ledning som 
utsetts genom allmänna val. Inom privata företag är det ett begränsat antal frivilliga aktieägare 
som ställer krav och styr utvecklingen. Denna ojämna fördelning av intressenter orsakar att 
offentliga organisationer alltid förväntas ta hänsyn till lagar och förordningar, öppenhet, 
offentlighet, förutsägbarhet och kostnadseffektivitet. De offentligt anställda blir därmed 
särskilt utsatta för kritik och granskning från flera olika håll.13 På så vis kan detta möjligen 
leda till ökad press på det offentligas tjänstemän och därför också på projektledare. 
Exempelvis kan höga krav på redovisning, utvärdering samt en granskande omgivning 
medföra konsekvenser för dessas psykosociala arbetsmiljö.  
     Med tanke på dessa särdrag som ur många synvinklar återfinns inom offentlig verksamhet 
kommer vi därmed i denna uppsats att arbeta utifrån hypotesen att det föreligger skillnader i 
upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön mellan projektledare som är verksamma i privat 
respektive offentlig sektor. Detta antagande ligger också till grund för undersökningens syfte 
och frågeställning.          
 
 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande undersökning är att vidga kunskapen kring hur projektledare upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö inom offentlig verksamhet. Detta baseras på hypotesen att det finns 
skillnader i upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön mellan projektledare beroende på 
om de arbetar i privat eller offentlig sektor. Med utgångspunkt i syftet har vi följaktligen 
formulerat en preciserad frågeställning; Hur upplever projektledare verksamma inom 

Pegasusprogrammet i Värmlands landsting sin psykosociala arbetsmiljö? 

 

                                                 
13 Christensen 2005, s. 14. 
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1.4 Landstinget och Pegasusprogrammet  

Landstinget är ett uttryck för offentlig makt på en regional nivå där syftet bygger på 
föreställningen om det lokala och regionala självstyret. Här är det först och främst hälso- och 
sjukvård som utgör kärnan i landstingets verksamhet.14 Organisationens mandat utgår från 
medborgarna i och med att den beslutande makten utgår från den representativa demokratin 
där det högsta beslutande organet landstingsfullmäktige väljs vart fjärde år. Fullmäktige 
tillsätter sedan en landstingsstyrelse som utövar ledning och styrning över landstingets 
förvaltning. Den organisatoriska strukturen kan dock variera mellan olika landsting och det 
blir allt vanligare att det tillsätts särskilda nämnder, utskott och styrelser med specifika 
ansvarsområden. Under varje enhet finns det sedan en förvaltning med anställda tjänstemän. 
Landstinget är i allra högsta grad en politiskt styrd organisation även om beslutandemakten i 
många fall ligger hos tjänstemännen i de lokala förvaltningarna.15 Just landstinget i Värmland 
är länets största arbetsgivare med cirka 7000 medarbetare och den huvudsakliga verksamheten 
bedrivs på sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby samt på ett trettiotal vårdcentraler.  
     Vad det gäller programmet Pegasus är det ett internt förändringsprojekt som syftar till att 
införa ett för landstingets hälso- och sjukvårdsavdelningar gemensamt IT-system av typen 
Cambio Cosmic. Med hjälp av Cambio Cosmic ska det bli möjligt att skapa en likartad 
hantering av remisshantering, receptföreskrivning och journalhantering. Pegasusprogrammet 
bygger på att konfigurera en sådan patientadministrativ del som saknas i dess grundutförande 
och allt som har med driftsättningen av systemet att göra.16 Pegasus var från början ett enskilt 
projekt som efter hand blev så pass omfattande att det omstrukturerades till ett helt program 
med flera mindre projekt under ett och samma tak. Programmet styrs i dag av en gemensam 
programledning som styr de övriga projektledarna som ansvarar för specifika aktiviteter inom 
programmet så som systemutveckling, systemavveckling, systemutbildning, införande i 
samtliga vårdenheter med mera. 
 

 
Figur 1: Projektorganisation för Pegasusprogrammet 

 
 
1.5 Begreppsdefinitioner 

Interna förändringsprojekt – kan förstås som de projekt som syftar till att förändra den interna 
arbetsstrukturen i en verksamhet. Målet här är att förbättra organisationen genom att påverka 
arbetsstrukturen. Exempel på interna förändringsprojekt kan vara att organisationen inför nya 
arbetssätt, nya IT-system eller utbildar den egna personalen.17 
Offentlig organisation – avser de organisationer som är offentligt inrättade för att tillvarata 
speciella (allmänna) intressen och uppgifter.18 Här innefattas statliga, regionala, kommunala 
och internationella organisationer.19 

                                                 
14 Pettersson 2005, s. 73. 
15 Pettersson 2005, s. 74. 
16 Peterson 2009, s. 3.  
17 Jansson & Ljung 2004, s. 48. 
18 Christensen m.fl. 2005, s. 19. 
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Projektledare – Projektledaren är den person som är ansvarig för att planera, leda och 
koordinera projektarbetet så att uppsatta mål nås.20 
Psykosocial arbetsmiljö – Kan delas in i två begrepp: Psykosociala faktorer och psykosociala 
effekter. Med psykosociala faktorer avses de faktorer som genom arbetets innehåll, 
organisering och sociala relationer påverkar individens upplevelse av arbetet. De psykosociala 
effekterna däremot handlar om de psykologiska och sociala konsekvenser arbetsmiljön får på 
individen.21    
Projektifieringsfaktorer – skall förstås som specifika karaktärsdrag kopplade till utmärkande 
arbetsvillkor i projektarbetsformen. För utförligare diskussion, se avsnitt 2.4.  
 
 
1.6 Avgränsningar 

I vår undersökning krävs emellertid ett flertal avgränsningar. En sådan avgränsning som 
tidigare framgått i syftet och forskningsfrågan är att vi väljer att smalna av undersökningen 
genom att se till en specifik organisationsmiljö, det vill säga offentlig sådan. Här kommer vi 
inte heller specifikt att undersöka vilken projektarbetsform projektledarna är verksamma i. 
Alltså undersöker vi inte i huvudsak hur upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön 
påverkas beroende på om projektledare är verksamma i marknadsförings-, kundorder-, 
produktutvecklings-, interna förändrings- eller evenemangsprojekt.22 Som vi redogör för 
under avsnitt 2.4.2 kommer vi att ta hänsyn till projekttypen i vår studie med tanke på att 
Pegasusprogrammet är ett internt förändringsprojekt.  
     En annan avsmalning är att vi väljer att bortse från de olika projektens omfattning och 
syften. Med andra ord kommer vi alltså inte att titta på hur långa projekten är, hur mycket de 
kostar eller vilket resultat de syftar till att åstadkomma (tid, kostnad och resultat – även kallat 
för projekttriaden inom projektläran).23 Förutom avgränsningen där vi främst ser till projektets 
karaktär är det vidare viktigt att diskutera projektledares inställning till arbete genom de 
arbetsvillkor som omgärdar projektarbetsformen. Eftersom inställningen kan formas av ett 
flertal faktorer och kan antas ha en inverkan av upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, 
är det alltså viktigt att avgränsa de delar som kan ha en påverkan på upplevelserna.  
     Enligt Eriksson finns det inte en enhetlig bild över hur människors inställning till arbete 
generellt ser ut. Det är heller inte klarlagt hur inställningen kan påverkas eller varför 
inställningarna ser ut som de gör. Dock finns det vissa faktorer som forskningen har funnit 
som kan påverka inställningen till arbete. Dessa består av individuella faktorer utanför 

arbetet, samhälleliga faktorer och arbetsvillkor.24 Inställningen kan alltså påverkas av ett 
flertal olika saker och det torde vara omöjligt att en gång för alla identifiera exakt vilka som 
påverkar. Vi har valt att förtydliga två av de tre huvudfaktorerna, nämligen individuella 
faktorer utanför arbetet och samhälleliga faktorer. Till att börja med kan faktorer som ligger 
utanför arbetsmiljön påverka projektledarens inställning till sitt arbete. Exempel på 
individuella faktorer utanför arbetet som påverkar en persons inställning till arbete kan bland 
annat relateras till personens familjesituation, dennes ålder eller kön. Andra påverkansfaktorer 
till arbetets inställning kan vi som sagt även finna genom att se till ett större 
samhällsperspektiv. Här kan olika aspekter som urbanisering och välstånd påverka. Som sagt 
är dessa två huvudfaktorer som kan påverka projektledares inställning men som vi avgränsar 

                                                                                                                                                         
19 Pettersson 2005, s. 5. 
20 Engwall 1999, s. 66. 
21 Eriksson 1991, s. 167. 
22 Se Jansson & Ljung 2004 för utförligare diskussion kring projektarketyper. 
23 Berggren & Lindkvist 2001, s. 17. 
24 Eriksson 1998, s. 31. 
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oss ifrån. Den tredje påverkansfaktorn, arbetsvillkor, kan enligt Eriksson däremot härledas 
från förhållandena på arbetsplatsen,25 och det är den faktor vi kommer att fokusera på här. 
     Vad gäller arbetets villkor, så kan även här i likhet med de två andra faktorerna, en mängd 
olika saker identifieras och läggas in i begreppet. Några saker som kan inkluderas här kan vi 
främst finna genom att relatera till den lagstiftning som omgärdar anställningsförhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Förutom i arbetsmiljölagen (AML) där arbetsgivaren är 
skyldig att skapa en god arbetsmiljö för den anställde så regleras förhållandet mellan dessa 
även av en rad lagar och förordningar, där bland annat anställningstrygghet, arbetstider, 
arbetsskador och semester berörs.26 Av den anledningen kommer vi därför att göra en 
avgränsning även här genom att endast se till arbetsmiljön för projektledarna utifrån deras 
arbetsvillkor. Arbetsmiljön kan i sin tur delas in i en fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi 
kommer i denna studie, i likhet med Erhardsson och Lindell samt Bareisyte och Jonsson, dock 
endast se till projektledares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga 
projektledarens förhållanden på arbetsplatsen. Den fysiska arbetsmiljön (som också kan 
påverka upplevelsen av arbetet och därmed inställningen) av arbetet lämnas därmed utanför 
denna uppsats ramar. Istället kommer vi att se till de sociala och psykologiska förhållandena 
kring projektledares arbete.     
     Denna avgränsning kan vidare härledas till Erikssons definition av psykosocial arbetsmiljö 
som presenterades under avsnitt 1.5, då vi endast fokuserar på de psykosociala faktorerna och 
inte de psykosociala effekterna. Bland de psykosociala faktorerna kommer vi vidare att se till 
de tre variablerna som presenteras i Johnsons vidareutveckling av Karaseks 
krav/kontrollmodell, nämligen arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd samt 
projektifieringsfaktorer som vi har valt att förstärka dessa variabler med. De senare nämnda 
skall alltså förstås som projektspecifika förstärkningsfaktorer till variablerna i 
krav/kontroll/stödmodellen. Variablerna samt projektifieringsfaktorerna kommer att 
presenteras mer utförligt under vårt teorikapitel (kapitel två). För tydlighetens skull har vi valt 
att sammanfatta vår avgränsning genom en översiktlig modell över vad vi tänker undersöka. 
Modellen ska läsas genom att följa de fetmarkerade boxarna.  

                                                 
25 Eriksson 1998, s. 31. 
26 Eriksson 1998, s. 32. 
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Figur 2: Faktorer som kan påverka projektledarens inställning till arbete 

 
 
1.7 Uppsatsens disposition 

I det inledande kapitlet har vi hittills framställt uppsatsens bakgrund, tidigare forskning kring 
projektledares yrkesroll, studiens problembild och hypotes, dess syfte och frågeställning, 
bakgrundsfakta till vårt undersökningsobjekt, studiens begreppsdefinitioner samt 
avgränsningar.  
     I kapitel två fortsätter vi vidare med att dyka ner i arbetsmiljölagens utveckling för att 
åskådliggöra hur lagen har vidgat sitt fokus från att endast omfatta den fysiska arbetsmiljön 
till att även innefatta den psykosociala arbetsmiljön. Vidare introduceras läsaren för den 
teoretiska referensram som ligger till grund för vår operationalisering och analys. Här utgör 
Karasek/Johnsons krav/kontroll/stödmodell samt ett antal projektifieringsfaktorer grunden för 
vår mätning.  
     I det tredje kapitlet redogör vi för de metodologiska vägval som har gjorts i 
undersökningen. Här återfinns studiens vetenskapliga ansats, val av metod, vårt 
genomförande samt en presentation över vårt tillvägagångssätt i tolknings och analysstadiet. 
Kapitlet avslutas sedan i en diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet.  
     I uppsatsens fjärde kapitel presenteras de resultat som framkommit vid intervjuer med 
projektledare verksamma inom Pegasusprogrammet i Värmlands landsting. Här följer sedan 
en analys av det empiriska materialet utifrån den teoretiska ramen, vilket sedan sammanfattas 
i en datamatris för att följaktligen positioneras ut i Karasek/Johnsons modell. 
     I det femte och avslutande kapitlet knyter vi an till uppsatsen inledning, där vi ämnar 
återkoppla till vårt syfte och vår frågeställning för att sedan dra slutsatser utifrån vår 
empiriska data. Här kommer vi också att ställa studien i relation till tidigare forskning, 
problembild och den uppställda hypotesen. Vi kommer också att diskutera utvecklingsförslag 
för projektverksamheten i Värmlands landsting. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare 
forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna för vår studie. 

Här avser vi att introducera begreppet arbetsmiljö där vi först gör en kort genomgång av 

arbetsmiljölagens historik följt av dess utveckling från ett fokus på en fysisk till en psykosocial 

arbetsmiljö. Vidare kommer vi att presentera vårt analysverktyg i form av 

krav/kontroll/stödmodellen kompletterat med vad vi benämner som projektifieringsfaktorer. 

Detta för att på så vis kunna skapa ett ändamålsenligt teoretiskt raster som specifikt syftar till 

att analysera projektledares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i en projektifierad 

verksamhet.  

 
 
2.1 Arbetsmiljö 

I den nuvarande arbetsmiljölagen (2010:457) regleras bland annat de skyldigheter 
arbetsgivare har att förebygga både ohälsa och olycksfall i arbetet för arbetstagare.27 I Sverige 
har skydd för arbetstagarna under lång tid varit viktiga delar i välfärdsbygget och har därmed 
inkorporerats i den svenska lagstiftningen. Den svenska arbetsmiljölagens rötter sträcker sig 
bak till den industriella revolutionen, närmare bestämt till slutet av 1800-talet. Emellertid 
utvecklades den moderna arbetarskyddslagstiftningen som vi delvis känner den idag mellan 
1912-1949. Initialt avsåg lagen främst att skydda arbetstagare från fysiska riskfaktorer i 
arbetsmiljön som kunde orsaka skador och olycksfall för den anställde. Det skulle emellertid 
dröja tills 1960-talet innan diskussionen kring andra riskfaktorer så som bland annat de 
psykiska arbetsförhållandena fick ökad uppmärksamhet i de rättsliga utredningarna. Dock 
skulle det även här dröja tills dessa faktorer kunde implementeras i den svenska 
lagstiftningen.28 Först genom 1978 års arbetsmiljölag övergavs det tidigare begreppet 
arbetarskydd till förmån för begreppet arbetsmiljö. Genom begreppsbytet kom lagstiftningen 
istället att omfatta det mesta av arbetslivets villkor och inte enbart de fysiska.29 
 
2.1.1 Mot en psykosocial arbetsmiljö 
En markant övergång i vad som är viktigt i en god arbetsmiljö kunde alltså utskiljas genom 
1978 års arbetsmiljölagstiftning. Det enkelriktade fokuset som tidigare varit aktuellt då endast 
de fysiska aspekterna av arbetslivet uppmärksammades, riktades numera mot andra viktiga 
områden som bland annat människors sociala och psykiska arbetsförhållanden. (Viktigt att 
poängtera är att arbetsmiljö är ett omfattande begrepp. Förutom den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön kan även medicinska arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljö i ett organisations- och 
ledningsperspektiv tilläggas.) Här krävs emellertid ett förtydligande. Det tidigare synsättet där 
lagstiftaren främst såg till de ”objektiva” aspekterna av arbetet, alltså de fysiska aspekterna av 
arbetsmiljön, förändrades genom att perspektivet kring vad som utgör en god arbetsmiljö 
förändrades. Den största förändringen låg med andra ord i att 1978 års arbetsmiljölag även 
inkluderar de subjektiva upplevelserna av arbetet. Här görs alltså en distinktion mellan den 
yttre och objektiva och den inre och subjektiva upplevelsen av arbetsmiljön.30 Detta 
annorlunda fokus menar Eriksson, torde bero på det faktum att de psykiska kraven har ökat 
allt mer då den fysiska arbetsmiljön överlag har förbättrats inom många arbetsområden. 
Eriksson förklarar att de ”dåliga” (fysiska) arbetsplatserna har minskat samtidigt som nya 
former av fysiska besvär dessvärre har ökat, exempelvis i form av olika belastningsskador. 

                                                 
27 Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljölagen. 
28 Zanderin 2007, s. 14 f. 
29 Eriksson 1991, s. 152. 
30 Håkansson 2007, s. 139. 
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Genom att de sociala och psykologiska perspektiven uppmärksammats allt mer, såväl i 
lagstiftning, forskning och organisationer, så ställs det numera högre krav på en 
tillfredställande psykosocial arbetsmiljö för att bidra till och upprätthålla en god psykisk hälsa 
hos arbetstagaren. Men att upprätthålla en god psykosocial miljö har även blivit viktigare ur 
ett konkurrensperspektiv. Håkansson påpekar att den ökande konkurrensen mellan olika 
företag och organisationer har bidragit till att synen på anställda har förändrats, där 
arbetstagare under den industriella epoken främst sågs som utbytbara komponenter i 
produktionen till att i det postindustriella tjänstesamhället se arbetstagares värde i form av 
kunskap och kompetens. Det postindustriella samhället kräver sålunda att företag och 
organisationer tar hand om sina anställda för att kunna behålla och utveckla den kunskap som 
finns i en värld av allt hårdare konkurrens och rörliga anställningar. Samtidigt är det viktigt att 
betona att en arbetsplats med en ”god” arbetsmiljö tenderar att skapa mindre sjukskrivningar 
bland de anställda, vilket utgör ett ekonomiskt incitament för arbetsgivarna att ta hand om 
sina anställda.31  
     Hittills har vi talat om psykosocial arbetsmiljö som ett enhetligt begrepp men detta är dock 
mångfasetterat. Men vilka komponenter innehåller då begreppet? Eriksson uttrycker följande; 
”Psykosocial arbetsmiljö inkluderar sociala relationer samt arbetets innehåll och dess 
organisering och handlar alltså om samspelet mellan individen och den omgivande 
arbetsmiljön.”32 Eriksson delar därmed upp begreppet psykosocial arbetsmiljö i psykosociala 
faktorer och psykosociala effekter. De förstnämnda, de psykosociala faktorerna, utgörs av de 
saker som påverkar individens upplevelse av arbetsmiljön. Dessa handlar främst om vilket 
innehåll som finns i arbetet, hur det är organiserat och hur de sociala relationerna ser ut. De 
psykosociala effekterna däremot, avser de sociala och psykologiska konsekvenser som 
individen möter genom arbetsmiljön.  
     Samtidigt är det viktigt att betona att det kan finnas andra faktorer som påverkar de 
individuella upplevelserna av arbetet. Håkansson menar bland annat att upplevelsen av den 
psykosociala miljön i viss mån är beroende av den fysiska miljön, och dessa går därför inte att 
skilja helt åt. Medvetet eller omedvetet påverkas arbetstagare därför av den objektiva miljön. 
Här kan exempelvis olika ljus eller ljud påverka upplevelsen av omgivningen. Dock är det 
svårt att en gång för alla säga vad som påverkar vem hur och när. Som tidigare nämnts 
reagerar alla personer subjektivt. Upplevelsen av den egna arbetsmiljön kan av den 
anledningen därmed härledas från andra faktorer, fysiska och psykosociala, som ligger utanför 
arbetets ramar exempelvis i form av privatliv eller andra samhällsfaktorer.33  
  
 
2.2 Krav/kontrollmodellen 

Det psykosociala arbetsmiljöområdet och tillhörande studier har främst kommit att avse två 
perspektiv på tidigare forskning, för det första ett kvalifikationsperspektiv och för det andra 
ett stressperspektiv. Dessa perspektiv kom sedan att förenas av Robert Karasek och 
resulterade i krav/kontrollmodellen som syftar till att beskriva olika typer av arbete. Modellen 
bygger på två variabler för att definiera arbetsförhållanden. Den första variabeln är arbetskrav 
som syftar till den ansträngning och den prestation som krävs för att fullfölja en uppgift eller 
en målsättning. Den andra variabeln utgörs av egenkontroll som avser den grad av inflytande i 
form av handlingsfriheter och möjligheter till självständigt beslutsfattande som kan 
förknippas med ett specifikt arbete.34  

                                                 
31 Håkansson 2007, s 142. 
32 Eriksson 1991, s. 156. 
33 Håkansson 2007, s. 156. 
34 Eriksson 1991, s. 157. 
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     I modellen kan sedan dessa variabler anta antingen ett lågt eller högt värde. I tolkandet av 
Karaseks modell kan därför fyra olika typer av arbete definieras: aktiva och passiva arbeten 
samt högstress- och lågstressarbeten. Modellen inkluderar även två diagonala led som avser 
aktivitetsfaktor samt stressfaktor.35 Vad det gäller aktivitetsdiagonalen förmedlar denna att ett 
aktivt arbete skapar förutsättningar för att arbetet kommer att upplevas som stimulerande 
förutsatt att det kombineras med en hög grad av egenkontroll. Generellt sett är det de aktiva 
arbetena som också presterar bäst resultat medan individerna i den andra änden av 
aktivitetsdiagonalen, i de passiva arbetena, riskerar att hamna i ett hjälplöst tillstånd utan att 
kunna påverka eller utvecklas.36 Stressfaktorn, som i modellen också framträder som en 
diagonal, där ett högre stressvärde tyder på en större risk för upplevd ohälsa om de ökade 
kraven inte kan vägas upp av en ökande grad av egenkontroll. För att det skall vara möjligt för 
individen att hantera ett varaktigt stresstillstånd måste det således också förekomma en hög 
grad av egenkontroll för att lindra upplevelserna från den aktuella stressituationen.37   
   

 
Figur 3: Krav/kontrollmodellen 

 
2.2.1 Stressperspektivet på krav och kontroll 
Just stressbegreppet är ytterst centralt i Karaseks modell. Definitionen av begreppet stress 
skall vidare förstås som en konflikt mellan de krav som ställs på individen från dess 
omgivning och den förmåga som individen har att uppfylla dessa krav. När kraven sedan 
överskrider individens upplevda förmåga uppstår stress.38 Värt att notera är att det i detta fall 
inte handlar om faktisk förmåga att hantera krav utan att det huvudsakligen handlar om hur 
individen själv upplever sin förmåga. Ur ett individuellt perspektiv betyder detta att en rimlig 
uppskattning av den egna förmågan bidrar till ett stressförebyggande förhållningsätt gentemot 
arbetet. Stress är i huvudsak en individuell erfarenhet och förutom de individuella 
upplevelserna rörande den egna förmågan så spelar även den individuella upplevelsen av krav 
in. Att förstora upp omgivningens krav till allt för stora proportioner kan därför innebära en 
upplevd stress. På samma sätt medför en avspänd inställning till omgivningens krav att den 
upplevda stressituationen inte får samma genomslag hos den enskilda individen. 
Stresståligheten, det vill säga hur en person reagerar på stress och huruvida han eller hon 
utvecklar stressymptom, kan därmed skilja sig från en individ till en annan.39  
     Ytterligare en stressfaktor som är vanligt förekommande är förekomsten av diffusa krav. 
Som regel gäller att ju otydligare ett krav är desto större är risken att olika individer upplever 

                                                 
35 Eriksson & Larsson 2002, s. 134. 
36 Eriksson 1991, s. 158. 
37 Eriksson 1991, s. 158. 
38 Håkansson 2007, s. 147. 
39 Håkansson 2007, s. 152. 
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det faktiska, men diffusa, kravet på olika sätt. Därmed riskerar diffusa krav att medföra stress 
hos personer vilka ställer höga krav på sig själv och egna förmågan.40 I grund och botten beror 
som sagt stressfaktorn dels på individuella upplevelser av omgivningens krav, och dels på att 
omgivningens krav inte stämmer överens med den egna upplevda förmågan och 
ambitionsnivån. Som synes är därför stressbegreppet ytterst individuellt då det främst bygger 
på individuella upplevelser, ett faktum som i sin tur innebär att det är viktigt att även behålla 
det individuella perspektivet i tillämpandet av Karaseks modell.  
     Här är det dock viktigt att göra en distinktion mellan akut stress och kronisk eller utdragen 
stress. Att en individ upplever stress tillfälligt där aktiveringsnivån höjs både fysiskt och 
mentalt för att sedan snabbt återgå till en normal nivå efter det att en utmanande eller hotfull 
situation eliminerats, förefaller inte ha en större negativ effekt på den psykiska och fysiska 
hälsan. Dock när individen utsätt för kronisk eller utdragen stress kan den förhöjda 
aktiveringsnivån leda till en rad hälsofarliga konsekvenser.41 Stress på det individuella planet 
kan därför leda till såväl psykologiska som fysiologiska konsekvenser. Det resulterar 
exempelvis i kognitiva begränsningar och ensidiga tankemönster hos individen men ligger 
även till grund för att individen på sikt kan bli utbränd. De fysiska konsekvenserna av stress 
kan leda till att spänningar lagras i kroppen vilket kan märkas hos individen bland annat i 
form av värk i olika delar av kroppen eller sömnproblem.42 För att bemästra en sådan 
stressituation finns generellt tre förhållningssätt, så kallade copingstrategier. För det första 
tillämpas förträngning av krav och förväntningar, för det andra upprättas kognitiva strategier i 
form av sökande efter alternativa möjligheter. För det tredje och sista utvecklas instrumentella 
strategier där individen söker avlastning genom exempelvis en paus i arbetet eller socialt stöd 
hos arbetskamrater.43                                 
 
 
2.3 Krav/kontroll/stödmodellen 

Utifrån Karaseks ursprungliga krav/kontrollmodell har en vidareutveckling gjorts där socialt 
stöd i arbetet också har lagts till som en tredje dimension. Förenklat går det att påstå att om 
det finns socialt stöd i arbetet är arbetet av kollektiv karaktär och om det endast är frågan om 
en låg grad av socialt stöd är arbetet isolerat. Det Johnson åstadkommit i och med 
vidareutvecklingen av krav/kontrollmodellen är att stress och aktivitetsdiagonalerna har 
kompletterats med dimensioner för kollektivt stöd respektive isolation.44 I och med 
uppdelningen i dessa två nya dimensioner skapas således åtta olika kategorier för arbete 
istället för de ursprungliga fyra eftersom varje arbete numera kan förknippas med antingen ett 
högt eller lågt socialt stöd. Det sociala stödet som sådant är tänkt att fungera på samma sätt 
som egenkontrollen inverkar på individen när denne utsätts för höga krav.45 Socialt stöd skall 
på så vis medverka till att individen klarar av att hantera sin arbetssituation på ett, ur 
psykosocialt perspektiv, hälsosamt sätt trots att kraven som föreligger upplevs som höga. 
 

                                                 
40 Håkansson 2007, s. 148. 
41 Håkansson 2007, s. 152 f. 
42 Håkansson  2007, s. 154. 
43 Eriksson 1991, s. 162. 
44 Aronsson 1987, s. 28.  
45 Eriksson 1991, s. 166. 
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Figur 4: Krav/kontroll/stödmodellen 

 
Vad det gäller det sociala stödet i sig kan det härstamma från den operativa verksamheten på 
arbetsplatsen i form av stöd från arbetskamrater och den verksamhetsledande sidan då stöd 
från chefer också utgör socialt stöd.46 Det sociala stödet kan sedan också vara av olika 
karaktär. Åtskillnad görs mellan emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt stöd. 
Emotionellt stöd bygger på känslomässiga band mellan individer i form av exempelvis 
omtanke och tillit. I slutändan framkallar det emotionella stödet känslor av umgänge och 
grupptillhörighet. Det värderande stödet medför att den enskilde ges möjlighet att jämföra sitt 
arbete med andra och därigenom bekräfta den egna prestationen. Informativt stöd medför ett 
frekvent informationsflöde med chefer och medarbetare där råd och förslag förekommer. 
Dessutom får den enskilda ta del av feedback och därigenom uppstår en god kommunikation 
mellan intressenter och då upplevs också det informativa stödet som tillräckligt. Slutligen 
innebär det instrumentella stödet konkret avlastning och samarbete i den dagliga 
verksamheten.47 Även om det sociala stödet i huvudsak kommer ifrån parter som ligger nära 
den egna arbetsmiljön i form av chefer och arbetskamrater, syftar Johnson med 
krav/kontroll/stödmodellen ändå på att socialt stöd också kan komma från kunder, klienter 
och andra externa intressenter.48 
 
2.3.1 Variablerna i krav/kontroll/stödmodellen 
Begreppet arbetskrav innefattar de formella, tekniska eller diffusa krav som i arbetet ställs på 
individen i dess arbete. De formella kraven är de enklaste att hantera då de är identifierbara 
och mätbara. Tekniska krav kan vara mer problematiska eftersom de sannolikt kräver någon 
form av specialistkompetens eller tekniskt kunnande. De diffusa kraven är antagligen de 
svåraste att bemästra då de är outtalade och underförstådda.49 Dessa tre typer av krav skall 
förstås som mängdkrav som innefattar kvalitets- och kvantitetskrav på det utförda arbetet. På 
ett individuellt plan återfinns också emotionella och kognitiva krav som individen själv ställer 

                                                 
46 Eriksson 1998, s. 166. 
47 Eriksson 1991, s. 165. 
48 Eriksson & Larsson 2002, s. 136. 
49 Erhardsson & Lindell 2009, s. 43. 
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på det egna uppträdandet och på den egna prestationen.50 Kravaspekten skall förstås som en 
konflikt gentemot kontrollvariabeln där krav teoretiskt sett endast blir en belastning då 
individen upplever att tillräcklig kontroll för att uppfylla de identifierade kraven saknas.       
     Variabeln egenkontroll avser i vilken utsträckning som individen har möjlighet till 
handlingsfriheter inom ramen av yrkesutövandet. Dessa friheter bygger på eget 
beslutsfattande och yrkesutövning baserat på egna initiativ. En hos individen uppfattad känsla 
av kontroll tar sig uttryck genom att denna upplever sig kunna ändra på kritiska förhållanden i 
arbetet.51 Begreppet kontroll är, som ovan beskrivna modell påvisar, nära relaterat till 
kravbilden. Då individen upplever en känsla av att kraven är hanterbara, antar också 
kontrollvariabeln ett högt värde.  
     Vad det gäller stödaspekten definieras detta som socialt stöd och delas som sagt upp i fyra 
olika kategorier; emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt. Hur individen 
upplever det sociala stödet är en individuell definition där mottagaren tolkar vilken form av 
stöd som förmedlas och vem som är avsändare. Viktigt att ha i åtanke är att antalet potentiella 
stödfunktioner eller antalet medarbetare i den enskildes närhet inte styr graden av socialt stöd 
utan detta är helt och hållet grundat på den enskildes upplevelse. Generellt sett gäller därför 
att för variabeln stöd att socialt stöd fungerar som en buffert mellan variablerna krav och 
kontroll.52 Ett upplevt socialt stöd blir därigenom en påverkan som i kombination med 
kontrollvariabeln reglerar den upplevda känslan av krav hos den enskilde individen. 
     Dessa tre variabler som finns representerade i Karasek/Johnsons krav/kontroll/stödmodell 
bildar i kombination olika kategorier av arbetsmiljöer varav en del ha positiv inverkan och en 
del kan ha negativ inverkan på de individer som arbetar inom de olika kategorierna. I och med 
att kombinera variablerna arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd går det som sagt att utläsa 
åtta olika arbetsmiljökategorier enligt modellen där varje variabel kan anta två olika 
variabelvärden vardera, det vill säga högt eller lågt. Genom att kombinera variablerna går det 
sedan också att utläsa om arbetet är isolerat eller kollektivt, lågstress eller högstress samt 
aktivt eller passivt.53     
 
 
2.4 Projektifieringsfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön 

Vidare kommer ett antal kompletterande påverkansfaktorer till projektledarens upplevelser av 
den psykosociala arbetsmiljön att presenteras. Dessa kommer att definieras som 
projektifieringsfaktorer och skall förstås som projektspecifika förstärkningsfaktorer till 
Karasek/Johnsons krav/kontroll/stödmodell i operationaliseringen och analysen. 
Projektifieringsfaktorerna representerar var för sig enskilda särdrag i en projektmiljö och 
påvisar särskilda omständigheter som kan påverka den individuella upplevelsen av just 
projektledares psykosociala arbetsmiljö. Genom att tillämpa en sådan teoretisk förstärkning 
kompletteras modellens variabler med faktorer som får anses vara mer eller mindre 
karaktäristiska för en projektmiljö. Därigenom kommer den ursprungliga teorin från Karasek 
och Johnson att kompletteras med en projektifierad dimension som är lämplig då det handlar 
om att undersöka psykosocial arbetsmiljö i en projektifierad omgivning.   
 
2.4.1 Projektledarskapets särdrag 
Ofta ställs krav på att en projektledare måste ha en god förmåga att skapa goda relationer till 
projektets intressenter och detta under en kort tidsrymd. Projektverksamheten är som bekant 
en temporär sammansättning och därför är tidsutrymmet begränsat. Projektledarskapet medför 
                                                 
50 Theorell 2004, s. 265 f. 
51 Erhardsson & Lindell 2009, s. 33. 
52 Erhardsson & Lindell 2009, s. 61. 
53 Karlsson & Eriksson 2000, s. 79. 
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därmed att projektledaren bör upprätta kontakter och relationer med omgivningen snabbt. Av 
den orsaken att projekt också förväntas lyckas vid första försöket så krävs det därför att 
projektledaren lägger stor vikt vid de relationella aspekterna. Utan de tillitsfulla relationerna 
riskerar annars projektet att hindras då deltagarna och andra intressenter inte känner sig 
hängivna till att projektet skall lyckas. För att kunna genomföra ett lyckat projekt förutsätts 
det alltså att projektledaren skall etablera öppna, tillitsfulla relationer med andra aktörer i och 
kring projektet.54 Därigenom uppstår också en svår balansgång mellan relationsorientering 

och uppgiftsorientering. Detta uppstår i enlighet med tanke på tidsperspektivet och på den 
specifika kravbild som finns på verksamhet bedriven i projektarbetsformen. För 
projektledaren uppstår därför en svår avvägningsfråga och ett paradoxalt ställningstagande då 
det gäller att finna en balans mellan uppgift och relationer. Paradoxen innebär att 
arbetsformen kräver att hänsyn tas till båda aspekterna men också att tid och utrymme för 
detta sällan finns. 
     Den potentiella problematiken för projektledaren i och med att upprätthålla goda relationer 
med projektets intressenter är också nära besläktad med faktumet att projektledaren i och med 
projektet ställs inför en ny organisation. Projektledaren förväntas där att styra och leda en 
grupp människor som eventuellt aldrig tidigare har arbetat tillsammans.  Vid inrättande av ett 
projekt skapas en ny organisation i organisationen där förutsättningarna är nya vad det gäller 
målsättningar, förväntningar, arbetsformer samt nya arbetskamrater. Dessutom är det inte ofta 
som projektledaren själv ges möjlighet att påverka vilka individer som denne skall arbeta 
tillsammans med under projektets gång.55  
     Med projektledarskapet följer även ett stort ansvar utåt och en förväntan på att företräda 
organisationen som helhet gentemot andra aktörer. Som ambassadör för projektet och för 
verksamheten i stort vill det till att ledarskapet bygger på legitimitet, förtroende och 
förankring hos dessa aktörer. Denna aspekt har att göra med att projektledarskapet i stor 
utsträckning går ut på att leda och fördela arbetet med fullt förtroende hos samtliga 
intressenter.56 Ytterligare en försvårande omständighet som förknippas med 
projektledarskapet återfinns i att projektledaren är utsatt för ständig bevakning. Detta åtföljer 
definieringen av projektarbete som särskilt viktigt. Då projektets verksamhet är av en annan 
betydelse än linjeverksamheten57 medför detta ännu ett särdrag som projektledarrollen är 
utsatt för och som kan inverka på projektledarens upplevelser rörande den psykosociala 
arbetsmiljön.  
     Den balansgång som projektledaren därmed ställs inför mellan att fokusera på uppgifter 
och relationer kommer vi därför att använda för att förstärka variabeln arbetskrav. Här 
kommer vi med andra ord att se till hur projektledarna ser på dessa krav, vilket kan antas 
påverka upplevelserna av kravbilden i den bemärkelsen att de betraktas som höga eller låga. 
     Vidare är en klassisk problematik för projektledarskapet förhållandet mellan ansvar och 
befogenheter. Projektledaren är ofta ansvarig för ett projekt, det vill säga att denne formellt 
har ansvaret för projektets fortgång men inte har möjlighet till att styra projektet på grund av 
den kontextuella osäkerhet som finns.58 Det yttersta ansvaret för att ett projekts mål uppnås 
inom de definierade tids- och kostnadsramarna vilar således på projektledaren trots att denne 
ofta saknar de formella befogenheter som behövs för att genomdriva det på ett önskat vis.59 
Problematiken bottnar därför i att projektledare oftare tilldelas ansvar än befogenheter. En 
omständighet som försvårar projektledares verksamhet där denne ofta saknar tillräckliga 

                                                 
54 Jansson & Ljung 2004, s. 17. 
55 Wenell 2001, s. 142. 
56 Erhardsson & Lindell 2009, s. 16. 
57 Wenell 2001, s. 142. 
58 Christensen & Kreiner 1997, s. 114. 
59 Bruzelius & Skärvad 2004, s. 219 f. 
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mandat för att optimera projektets utveckling. Dessa särdrag hos projektledarskapet står mer 
eller mindre i kontrast till den ordinarie linjeverksamhetens förutsättningar för ledarskap. 
Därför kommer teorin om förhållandet mellan projektledarens ansvar och befogenheter att 
förstärka variabeln egenkontroll. Detta för att göra det möjligt att se till vilken kontroll 
projektledarna känner att de har för att styra projektverksamheten inom landstinget, det vill 
säga om de upplever att denna form av kontroll är hög eller låg. 
 
2.4.2 Internt förändringsmotstånd 
Fortsättningsvis vill vi också påvisa en medvetenhet om att projekt som bedrivs i form av 
interna förändringsprojekt som Pegasusprojektet kan ha en viss påverkan på projektledares 
upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Därmed behöver dessa aspekter tas i beaktande 
även i studiens operationalisering och analys. Vi menar att det finns substantiella skillnader 
mellan olika projekttyper som organisationer tillämpar. De projekt där en organisation strävar 
efter att förändra den inre arbetsstrukturen skiljer sig denna projektform från 
kundorderprojekt. Eftersom Pegasusprogrammet är ett internt förändringsprojekt som främst 
syftar till att omorganisera, effektivisera, förbättra och ta fram nya rutiner för den egna 
verksamheten,60 innebär det också att ett flertal individer inom den egna organisationen direkt 
berörs av projektresultatet. På så vis står delar av deras arbetsmiljö delvis inför en förändring. 
Karaktären hos ett kundorderprojekt är emellertid utformad på ett annorlunda sätt. Här är 
processen nära besläktad med sälj- och leveransfunktioner och projekttypens verksamhet 
påminner i hög grad om operativt arbete som sker i linjen.61 I relationen mellan 
kundorderprojekt och interna förändringsprojekt förhåller det sig därför som att 
kundorderprojekt, i alla fall generellt sett, är mer snarlika den traditionella och linjestyrda 
verksamheten än vad interna förändringsprojekt är.   
     En teoretisk och potentiell följd av denna åtskillnad mellan olika projekttyper blir således 
att interna förändringsprojekt kan skapa motstånd mot förändringar och då också mot 
projektet i sig samt mot projektledaren. Denna potentiella problematik i interna 
förändringsprojekt finner även stöd hos Bruzelius och Skärvad som menar att förändringar 
inom en organisation ofta väcker motstånd. Protesterna kan emellertid se olika ut beroende på 
vilka förändringar som ska göras.62 En form av motstånd är aktivt motstånd från olika 
personer i organisationen. Enligt Bruzelius & Skärvad präglas även många organisationer av 
en tröghet att förändra sig som inte grundar sig i denna form av motstånd. En sådan tröghet 
som kan uppstå och riskerar att försvåra implementeringen är så kallad insiktströghet. 
Insiktströgheten innebär att en organisations medlemmar har svårigheter att förstå behovet av 
förändringar. Detta kan bland annat bero på att de ofta inte har tillräcklig kunskap och 
utbildning.63  
     Dessa typer av motstånd tror vi kan ha en stor betydelse för hur projektledare upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö. Med andra ord kan dessa former av motstånd påverka upplevelserna 
i negativ bemärkelse eftersom det kan antas leda till ökad psykosocial press. Därför kommer 
också Pegasusprogrammets projekttyp att betraktas som en potentiell påverkansfaktor på 
projektledarens upplevelser i stödvariabeln. Vi menar alltså att motstånd i 
projektverksamheten därmed kan ligga till grund för upplevelser av ett lågt stöd i 
projektledningsarbetet. Detta kan även betraktas från det andra hållet där avsaknad av 
motstånd kan betraktas som högt stöd för projektledaren, både vad gäller brist på aktivt 
motstånd och insiktströghet i organisationen. 

                                                 
60 Jansson & Ljung 2004, s. 48. 
61 Jansson & Ljung 2004, s. 48. 
62 Bruzelius & Skärvad 2004, s. 418 f. 
63 Se Sjöstrand i Bruzelius & Skärvad 2004, s. 421. 
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3. Metod 

 
I uppsatsens tredje kapitel ämnar vi redogöra för de metodologiska val som ligger till grund 

för vår undersökning. Inledningsvis presenteras studiens vetenskapliga positionering. Vidare 

redogör vi för vår datainsamlingsmetod följt av en beskrivning av tillvägagångssätt, samt hur 

vi tolkat och analyserat det empiriska materialet i vår studie. Avslutningsvis förs en 

diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

 
 
3.1 Vetenskaplig ansats 

I denna studie anser vi det av största vikt att redovisa de vetenskapliga perspektiven som 
ligger till grund för våra ontologiska och epistemologiska antaganden, det vill säga hur vi 
uppfattar att världen är beskaffad och hur vi som forskare anser att man på bästa möjliga sätt 
skaffar kunskap om den. 
     Till att börja med utgår denna studie från ett deskriptivt forskningsintresse där vi avser att 
ta fram projektledares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i offentlig verksamhet. 
Här kommer vi alltså att beskriva upplevelserna då vi inte strävar efter att hitta olika 
förklaringsfaktorer till vad som ligger bakom dessa. Vi ansluter oss även till den 
hermeneutiska forskningstraditionen som framhåller vikten av tolkning och förståelse. För att 
nå kunskap om en projektledares upplevelser (här avses språkliga yttranden) behöver vi 
sålunda sträva efter att sätta oss in i dennes ställe för att känna och förstå dennes 
uppfattning.64 En stor skillnad här, mellan den hermeneutiska och den positivistiska 
traditionen, är alltså att vi ser till det specifika snarare än det generella65 när vi undersöker 
projektledares upplevelser. Vi är med andra ord av den uppfattningen att dessa upplevelser 
inte helt enkelt kan generaliseras eftersom de befinner sig i en specifik kontext.  
      Eftersom vi utgår från den hermeneutiska traditionen faller valet också naturligt på ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Valet av ett kvalitativt förfarande motiveras främst genom att det 
är projektledarnas subjektiva upplevelser som ligger till grund för undersökningen, det vill 
säga upplevelser som skulle bli svåra att mäta med en kvantitativ ansats. Till den kvalitativa 
metodens positiva sida hör enligt Wallén att kvalitativa studier med fördel kan bedrivas när 
upplevelser undersöks eftersom de kan vara svåra att mäta med andra metoder.66  
     Dock är det viktigt att framhålla att det finns ett flertal påtalade brister med kvalitativa 
undersökningar. Inte allt för sällan kritiseras kvalitativa metoder i förhållande till de 
kvantitativa för att vara godtyckliga. Vanligt förekommande kritik är att kvalitativa studier 
varken är vetenskapliga, stringenta eller objektiva.67 Därför betraktas de ofta som mindre 
värda inom positivistiskt inspirerade delar av forskarsamhället.68 Likaså påtalar emellertid de 
kvalitativa förespråkarna bristerna med de kvantitativa metoderna, som ofta beskylls för 
”överkvantifiering” där sociala fenomen tappar sin ”verkliga” innebörd.69  
     Självfallet vänder vi oss emot kritiken från de positivistiska förespråkarna då vi strävar 
efter att se till meningar och innebörder i projektledares utsagor. Vi är med andra ord av den 
uppfattningen att sociala fenomen inte kan mätas enligt samma principer som de fysiska, som 
snarare är ”meningslösa”.70 Risken med ett sådant synsätt är annars att vi som forskare tappar 

                                                 
64 Rosengren & Arvidson 2002, s. 323. 
65 Rosengren & Arvidson 2002, s. 320. 
66 Wallén 1996, s. 73. 
67 Wallén 1996, s. 73. 
68 Trost 2010, s. 26. 
69 Rosengren & Arvidsson 2002, s. 332. 
70 Rosengren & Arvidson 2002, s. 320 f. 
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sammanhanget och helheten i det som studeras.71 En annan fördel med detta synsätt finner vi 
bland annat i det faktum att den hermeneutiska traditionen till skillnad från positivismen inte 
begränsar sig till att endast betrakta det objektivt observerbara, utan istället strävar efter en 
vidaretolkning av det sociala fenomen som undersöks. Alltså försöker hermeneutiskt 
inspirerade forskare som vi själva, gå bortom det direkt observerbara för att utvinna kunskap 
ur subjektiva upplevelser.72 Vår ontologiska ståndpunkt är sålunda att vi betraktar 
verkligheten genom de subjektiva och meningsfulla yttringar som projektledares utsagor 
utgör.73 Detta innebär i klartext att framtagen kunskap är subjektiv och relativ beroende på 
vad eller vem som undersöks. Varje undersökningsobjekt måste därmed ställas i relation till 
den kontext den befinner sig i.  
     Vidare blir vår epistemologiska positionering att vi ämnar skapa kunskap genom att direkt 
ställa frågor till projektledare om deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Med ett 
hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt är vi av den åsikten att det går att finna förståelse 
för projektledarnas arbetsmiljö genom att se till deras yttranden som meningsbärande 
strukturer.74 Här blir texten i de transkriberade intervjuerna studieobjekten som kommer att 
analyseras. Till grund för vår hermeneutiska positionering ligger även det faktum att vi har en 
viss förförståelse inom det område som ska undersökas redan innan operationaliseringen. Den 
teoretiska utgångspunkten gör sålunda att vi inte helt kan skjuta vår förkunskap åt sidan som 
fenomenologiskt inspirerade forskare gör.  
     Metodiken som vi utgår ifrån är också hypotetiskt-deduktiv.75 Med andra ord menar vi att 
den hypotes som formulerades, ligger till grund för att kunna dra deduktiva slutledningar 
utifrån det empiriska materialet. Vi har alltså ställt upp en teoretisk hypotes som vi sedan 
använder för att undersöka om den har något stöd eller inte i verkligheten, det vill säga 
huruvida den är verifierbar eller falsifierbar.76 Dock är det viktigt att understryka att 
hypotesen skiljs från operationaliseringen.  
 
 
3.2 Metod för datainsamling 

Som metod har vi valt att använda den kvalitativa forskningsintervjun för insamling av 
empirisk data. Med intervju som metod strävar vi som sagt efter att nå ett större djup i de data 
som samlas in än vad en kvantitativ metod exempelvis i form av en enkätundersökning skulle 
kunna bidra till. För oss är det med andra ord relevant att leta efter och mäta förekomsten av 
kvalitativa aspekter snarare än att undersöka hur frekvent vissa saker förekommer. Viktigt att 
betona är även att intervjumetoden inte mäter objektiva förhållanden i upplevelser utan istället 
subjektiva, vilket även finner stöd i det hermeneutiska vetenskapsfältet som diskuterats ovan, 
där kunskap betraktas som relativ beroende på kontexten.77     
     Denna metod för att mäta och samla in data för att forska kring projektledares upplevelser 
av den psykosociala arbetsmiljön finner även stöd hos Theorell. Han menar att många av de 
undersökningar som har gjorts utifrån krav/kontroll/stödmodellen främst grundats i 
standardiserade frågeformulär.78 Utifrån detta framhåller Theorell att det kan vara fruktbart att 
tillämpa andra typer av undersökningsmetoder som exempelvis intervju med nyckelpersoner 

                                                 
71 Wallén 1996, s. 28. 
72 Wallén 1996, s. 75. 
73 Andersen 1994, s. 191. 
74 Allwood & Erikson 2010, s. 97. 
75 Thurén 2003, s. 25. 
76 Rosengren & Arvidson 2002, s. 120.  
77 Wallén 1996, s. 34. 
78 Se bland annat Karlsson & Eriksson 2000. 
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ur en viss yrkesgrupp för att utvinna nya former av kunskap.79 I denna studie tillämpar således 
vi den kvalitativa forskningsintervjun i form av en semistrukturerad intervjuguide.80 Denna 
typ av forskningsintervju ter sig särskilt lämplig då studien i sig är av deskriptiv karaktär och 
syftar till att undersöka respondentens upplevelser rörande kvaliteter associerade till studiens 
intresseområde. Tillvägagångssättet i den semistrukturerade intervjun bygger på en metodik 
där tillämpning sker av både frågor med bundna svar och öppna frågor.81  
     Det underliggande syftet med en semistrukturerad intervjuform är att med en beskrivande 
avsikt försöka förstå teman i den föreställda verkligheten hos intervjupersonens upplevelser. 
Det deskriptiva syftet i denna studie återspeglas därmed i den semistrukturerade 
intervjuformen då det metodiska tillvägagångssättet söker beskrivningar utifrån respondentens 
perspektiv på verkligheten.82  Eftersom studien grundas på en hypotetiskt-deduktiv ansats har 
vi under frågeformuleringsarbetet varit noggranna med att bygga frågorna utifrån vår 
teoretiska ram och lägga våra egna antaganden enligt den ställda hypotesen åt sidan. Själva 
utformningen av frågorna har för vår del baserats på ett tematiserande förfarande där studiens 
syfte och det teoretiska perspektivet har styrt vad vi vill ta reda på och därmed också vilka 
frågor vi ställer för att nå dit.83 Rent konkret tillämpas tematiseringen genom att frågorna för 
den semistrukturerade intervjumetodiken utformats efter variablerna arbetskrav, egenkontroll 
och socialt stöd vilka förstärks med frågor utformade efter projektifieringsfaktorerna som 
presenterades under avsnitt 2.4. Genom detta förfarande menar vi att vi kan uppnå en 
systematik i operationaliseringen av de teoretiska begreppen då vi utformat de operationella 
indikatorerna i form av intervjufrågor.             
     Även om studien i fråga är av kvalitativ karaktär kommer vi ändå att betrakta vissa 
mängdkrav i vår metodologiska tillämpning vad beträffar respondenterna. Dessa mängdkrav 
kan först och främst härledas till att vi i datainsamlingsprocessen kommer att ta hänsyn till att 
den insamlade datamängden inhämtas från tillräckligt många individer för att uppnå vad vi 
benämner som en teoretisk mättnad, det vill säga då ytterligare nyanser i det empiriska 
materialet endast ger en marginell eller ingen avvikelse från tidigare insamlat datamaterial.84 
Detta är viktigt för att över huvud taget kunna presentera ett representativt resultat med ett 
vetenskapligt intresse. För denna studie förmodas den teoretiska mättnaden ha uppstått i och 
med att fem intervjuer genomförs. Kvale framhåller att när syftet handlar om att undersöka 
respondenters upplevelser, behöver antalet intervjupersoner generellt sett inte nödvändigtvis 
omfatta många respondenter.85 Eftersom våra frågor är relativt många och har en öppen 
karaktär, tror vi att det är en rimlig gräns att intervjua fem projektledare för att få en teoretisk 
mättnad och samtidigt skapa en hanterbarhet i det empiriska materialet. 
     Givetvis är det rimligt att ifrågasätta detta antagande i fråga om antalet projektledare vi har 
valt att intervjua i denna studie. Fler respondenter än de fem vi har valt här skulle exempelvis 
kunna leda till att materialet som samlas in kompletteras ytterligare. Dock är vi av den 
uppfattningen att datamaterialets kvalitet delvis är beroende på hur de intervjuade 
projektledarna svarar utifrån våra frågeställningar. Det vi menar är att vi inte helt kan styra 
över hur fruktbara svaren vi samlar in är oavsett antal respondenter. Eftersom upplevelsen av 
den psykosociala arbetsmiljön kan antas vara en känslig fråga att besvara för vissa 
respondenter kan det således påverka hur de svarar eller hur mycket de väljer att berätta för 
oss under intervjun. Därför skulle det i teorin gå att både få ett omfångsrikt och fruktbart 
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material på färre eller fler personer än de vi avser att intervjua här. Det är alltså svårt att på 
förhand veta hur många projektledare som är ”tillräckligt” att intervjua för att uppnå en 
teoretisk mättnad. Men som sagt menar vi att fem projektledare är rimligt att intervjua i 
förhållande till undersökningens storlek, Pegasusprogrammets storlek samt möjligheterna för 
att större skiftningar i det empiriska materialet inte framkommer. 
       
     
3.3 Genomförande 

I denna undersökning har vi valt att utgå från ett icke-slumpmässigt urval för att finna 
respondenter för intervjuer. Vi har strategiskt valt ut projektledare som är representativa för 
den population vi avser att undersöka, nämligen projektledare som är verksamma inom 
Pegasusprogrammet i Värmlands landsting. Här har vi efter hänvisningar från landstingets 
projektkoordinator kontaktat fem projektledare för intervjuer. Anledningen till valet av 
projektledare aktiva inom Pegasusprogrammet är att det finns tillräckligt med respondenter 
här som arbetar inom en liknande organisationsmiljö eftersom den är offentlig, vilket vi tror är 
bland annat viktigt ur en representativitets- och generaliseringssynpunkt. Om vi istället skulle 
valt projektledare som arbetat inom olika delar av landstinget skulle det bli svårare att uttala 
sig om dessa som population än om samtliga befinner sig inom en och samma organisatoriska 
ram. Därmed framstår Pegasusprogrammet som en lämplig enhet att undersöka. 
     Innan vi påbörjade intervjuundersökningen med våra respondenter genomförde vi en 
pilotintervju med en verksam projektledare vid Karlstads universitet. Tanken var att få 
möjlighet att testa våra intervjufrågor innan vi gjorde mätningen. På så vis fick vi chansen att 
se hur frågorna uppfattades och vilka svar de frambringade. Därmed har vi också kunnat 
definiera våra frågeställningar tydligare inför intervjuerna med projektledarna i landstinget. Vi 
har även fått möjlighet att se hur lång tid en intervju kan ta utifrån våra frågeställningar. Detta 
tror vi är en viktig aspekt att ha i åtanke kring intervjuerna med respondenterna i landstinget 
då de sannolikt inte skulle haft möjlighet eller intresse att avsätta för stort tidsutrymme för vår 
studie. Valet av en projektledare för pilotintervjun vid Karlstads universitet motiveras främst 
genom att vi avser att intervjua respondenter som arbetar inom en offentlig 
organisationsmiljö. Vi ville sålunda försöka hålla miljön så lika som möjligt genom att se till 
en projektledare som arbetar inom offentlig verksamhet.  
    Intervjuerna med projektledarna i Pegasusprogrammet spelades in med deras tillåtelse, 
vilket var nödvändigt för att möjliggöra en tillförlitlig framställning av resultatet och 
analysen. Intervjuernas tidsintervall varierade mellan 60-90 minuter. Innan vi påbörjade 
inspelningen informerades respondenterna om vilka vi var, vilket syfte vi har med uppsatsen, 
hur intervjuguiden var strukturerad, att de när som helst fick avbryta inspelningen samt att de 
kommer få ta del av uppsatsen när den är färdig. Vi informerade också respondenterna om att 
de kommer att vara anonyma i undersökningen då vi kommer att ta bort personliga markörer i 
framställningen av det empiriska materialet. Att svaren är konfidentiella menar vi är viktigt 
eftersom frågorna och svaren kan upplevas som känsliga eller utpekande av projektledarna, 
speciellt då de arbetar inom samma program.  
      
 
3.4 Tolkning och analys 

Fortsättningsvis vad beträffar tolknings- och analysstadiet av det empiriska materialet som 
samlats in, har det kodats genom en kategorisering86 som ligger nära undersökningens 
operationalisering. Här har det empiriska materialet för varje intervju strukturerats efter 
variablerna arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd som återfinns som teman i 
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intervjuguiden. Vi har sedan utifrån de tre variablerna konstruerat en datamatris. I matrisen 
återfinns de olika variabellägena i krav/kontroll/stödmodellen. Efter ifyllandet av empirisk 
data för varje projektledare, summeras slutligen de observerade variabelvärdena till en 
arbetsmiljökategori som uttolkas ur analysmodellen. Viktigt att framhålla är att varje 
projektledares svar först analyserades enskilt och kategoriserades sedan i delmatriser. 
Avslutningsvis sammanställdes dessa i en fullständig datamatris. I den fullständiga matrisen 
benämns projektledarna som ”Pl. I-V” och i delmatriserna ”Projektledare I-V”. 
 

Variabler Variabelvärden Pl. I Pl. II Pl. III Pl. IV Pl. V 

Arbetskrav Höga arbetskrav      

 Låga arbetskrav      

       

Egenkontroll Hög egenkontroll      

 Låg egenkontroll      

       

Socialt stöd Högt socialt stöd      

 Lågt socialt stöd      

Resultat       

Arbetsmiljö-
kategori 

      

Figur 5: Datamatris 

 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 

Slutligen vill vi också påvisa en medvetenhet om att ingen forskningsmetod är fullkomlig, 
utan dess relevans och tillämpbarhet bör granskas och diskuteras i syfte att uppnå goda och 
tillförlitliga forskningsresultat. Med tanke på detta kommer även ett validitets- och 
reliabilitetsperspektiv att presenteras i syfte att underbygga vårt val av analysmodell och 
mätinstrument ytterligare. 
     En av de viktigaste frågorna att ställa i vår undersökning är om den uppvisar hög grad av 
validitet. Det vill säga något förenklat, om vi mäter det vi avser att mäta? Här vill vi 
inledningsvis argumentera för de fördelar som finns med vår valda teoretiska referensram. 
Eftersom krav/kontroll/stödmodellen i ett flertal olika studier har visat sig vara 
operationaliserbar och fruktbar där både enkät- och intervjumetoden har använts för att 
undersöka psykosocial arbetsmiljö,87 torde detta faktum tala för en hög grad av validitet i vår 
studie. Vår operationalisering blir sålunda kumulativ och möjliggör jämförelser med tidigare 
studier, även om de inte behandlar just projektledares psykosociala arbetsmiljö.88  
     Emellertid är det viktigt att understryka att det har riktats kritik mot modellen. Den har 
bland att kritiserats för att vara för enkel då arbetsmiljö egentligen är komplex till sin natur 
och kan innehålla fler dimensioner än de som återfinns i Karasek/Johnsons modell. Modellen 
kan därför enligt kritiker med fördel kompletteras med dimensionen grundtrygghet för att ge 
en mer nyanserad bild av den psykosociala arbetsmiljön. Detta beroende på att olika individer 
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påverkas även av andra faktorer i arbetsmiljön än de som återfinns i modellen. Den fjärde 
dimensionen inkluderar allstå det faktum att arbetstagarens upplevelser kan påverkas av vilka 
former av tryggheter som finns i arbetet. Här finner vi bland annat den fysiska och den 
emotionella säkerheten som kan påverkas av arbetstagarens arbetsförhållanden, lön och 
arbetstider samt arbetsmiljöns inverkan på hälsan.89 Dock finns det ingen teoretisk modell 
som inkluderar grundtrygghet, utan dimensionen får snarare användas som ett komplement. 
Vi har därför valt att inte använda detta begrepp eftersom det inte lika lätt kan 
operationaliseras som den befintliga modellen. Detta skulle därmed riskera att försämra 
studiens validitet. 
     Ytterligare en potentiell begränsning med vårt val av analysmodell finner vi också i de 
teoretiska begrepp som innefattas i den. Eftersom dessa inte kan rangordnas efter en tydlig 
intervallskala där man tydligt kan urskilja vilket begrepp som kan rangordnas högst, kan detta 
försvåra analysen av det empiriska materialet och även minska studiens validitet och 
reliabilitet. Vi menar med andra ord att det inte finns en fullgod metodik för att exempelvis 
rangordna vilket av begreppen formella krav respektive diffusa krav som väger tyngst när vi 
ska avgöra huruvida arbetskraven är höga eller låga. För att förtydliga resonemanget: Om det 
exempelvis förekommer få formella krav samtidigt som det finns ett flertal otydliga krav, är 
då arbetskraven att betrakta som höga eller låga? Hur många krav måste riktas mot 
projektledarna för att de ska kunna betraktas som många respektive få? Vi menar således att 
detta är en avvägningsfråga som vi måste ta hänsyn till för att upprätthålla graden av giltighet 
och tillförlitlighet i studien.  
     Vidare i diskussionen kring kritik i förhållande till krav/kontrollstödmodellen vill vi också 
påtala en annan potentiell begränsning i de olika variabellägen som finns. Här utgår vi ifrån 
att en låg eller hög grad av arbetskrav, egenkontroll eller socialt stöd riskerar att missa 
eventuella mellanliggande variabellägen. Dessa skulle i sin tur kunna komplettera modellen 
och därmed nyansera projektledares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön ytterligare. 
I vissa fall tror vi att det kan vara svårt att kategorisera empirisk data endast utifrån dessa 
variabelvärden och därmed skulle modellen förmodligen bli mer fruktbar med ett mellanläge 
som också skulle innebära ett tillägg av fler arbetsmiljökategorier än de åtta som finns. Detta 
blir sålunda en potentiell begränsning med modellen beroende av att den är konstruerad 
utifrån kvalitativa variabler. Eftersom det inte går att rangordna data enligt exempelvis ett 
numeriskt intervall når precisionsskalan på variablerna endast upp till ordinalskalenivå där 
sensitiviteten90 (känsligheten) är begränsad till två lägen på varje variabel, högt eller lågt. 
Eftersom vi inte har tillgång till en modell som rymmer ett större antal variabelvärden finns 
risken att vårt mätinstrument kan ”missa” dessa eventuella mellanlägen. Det måste dock 
framhållas att det finns en vinst genom att ha uteslutande kategorier. Dessa potentiella 
begränsningar är en viktig aspekt att ha i åtanke i validitetsdiskussionen eftersom avsaknaden 
av ett mellanläge tyvärr blir en nödvändig inskränkning i och med vårt val av analysmodell 
och operationalisering då vi inte vet hur detta mellanläge kan se ut.  
     Men även om det som sagt finns kritik som potentiella begränsningar med 
krav/kontroll/stödmodellen så menar vi att den utgör en god grund för vår operationalisering. 
Eller som Karlsson och Eriksson uttrycker krav/kontroll/stödmodellens gångbarhet när det 
gäller att undersöka begreppet arbetsmiljö; ”[…] existerar […] ingen annan modell, som 
skulle vara Karaseks[/Johnsons] överlägsen i fruktbarhet när det gäller att undersöka 
arbetsmiljö […].91 Modellens styrka finns alltså i att de teoretiska begreppen som innefattas i 
den är operationaliserbara samtidigt som de möjliggör en tydlig kategorisering i hur 
projektledare upplever sin psykosociala arbetsmiljö. En annan aspekt som talar till modellens 
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fördel är att den är så pass flexibel att den kan förstärkas med projektspecifika faktorer för att 
bättre mäta projektledares upplevelser. 
     Fortsättningsvis i validitetsdiskussionen är det kritiskt att diskutera den så kallade 
begreppsvaliditeten. Det vill säga huruvida det råder en överensstämmelse mellan våra 
teoretiska definitioner och operationella indikatorer i vårt mätinstrument samt att det inte 
föreligger några systematiska mätfel i vår studie.92 Då begreppet psykosocial arbetsmiljö är 
tydligt definierat där vi endast ser till de psykosociala faktorerna, underlättas en mätning i vår 
undersökning. Här tror vi att vår avgränsning till de tre variablerna med förstärkning av 
projektifieringsfaktorer, skapar möjlighet för en god operationalisering då vi som sagt 
medvetet bortser från andra påverkansfaktorer som kan påverka upplevelserna av den 
psykosociala arbetsmiljön. Genom tillämpandet av en operationalisering utifrån 
krav/kontroll/stödmodellen kan vi enklare upprätthålla kontroll över variablerna.  
     När vi ser till analysenheterna i studien torde valet av att studera projektledare verksamma 
inom Pegasusprogrammet föranleda en acceptabel grad av validitet i vår studie. Speciellt då 
dessa arbetar inom samma kontext. Vad det gäller den externa validiteten, som handlar om 
huruvida det går att generalisera slutsatser från det empiriska materialet till större delar av den 
undersökta populationen eller till andra sammanhang,93 går det att ifrågasätta möjligheterna 
med generalisering av resultat i denna undersökning. När det gäller den kontext som 
projektledarna är verksamma i går det inte med säkerhet att utesluta att projektledare inom 
andra typer av offentliga verksamheter upplever sin psykosociala arbetsmiljö annorlunda. 
Detta eftersom det finns en mängd olika påverkansfaktorer som kan spela in i hur 
projektledarna upplever sin omgivning. Därför är det svårt att hävda att de svar vi får fram 
gäller för större delar eller hela populationen av projektledare i andra offentliga och privata 
organisationssammanhang.  
     Ännu ett problem som vi stöter på med tanke på generaliseringen av resultatet är också att 
vi med säkerhet inte kan avgöra hur stor populationen är, varken inom offentlig eller privat 
sektor. Detta beror främst på att de som arbetar som projektledare nödvändigtvis inte har den 
befattningen inom organisationer, utan säkerligen i många fall är tagna ur linjen för att lösa en 
temporär uppgift.94 Förmodligen finns det många informella projektledare och därmed skulle 
det bli svårt att veta hur stort vårt stickprov blir i förhållande till hela populationen. Emellertid 
bör denna studie vara valid i förhållande till hur projektledare inom Pegasusprogrammet 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  
     I diskussionen kring studiens tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, är det viktigt att 
undvika slumpmässiga mätfel som kan leda till bias.95 Här kan exempelvis själva 
intervjuandet av respondenterna leda till snedvridenhet i svaren på frågorna. Ett faktum som 
måste beaktas och hanteras inom den kvalitativa intervjumetodiken är därmed den så kallade 
intervjuareffekten, vilken i många fall kan ge en oönskad effekt av det samspel som kommer 
till stånd i relationen mellan oss och projektledarna. I grund och botten handlar det om en 
omedveten påverkan eller styrning från oss som intervjuare då vi genom uttal, mimik och 
selektivt lyssnande omedvetet kan påverka intervjuns fortgång.96 I vår undersökning kan vi 
därför inte med säkerhet säga att vi inte påverkade våra respondenter att svara på ett speciellt 
sätt när vi ställde frågor till dem. Vid intervjun strävade vi emellertid efter att minimera 
påverkan från oss genom att tillämpa tre olika strategier. 
     En sådan strategi, som tidigare presenterades under avsnitt 3.3, var att vi gjorde en 
pilotintervju med en projektledare inför mätningen i Pegasusprogrammet. Detta gjordes 

                                                 
92 Esaiasson m.fl. 2007, s. 63. 
93 Esaiasson m. fl. 2007, s. 64. 
94 Gustavsson 2007, s. 83. 
95 Rosengren & Arvidsson 2002, s. 198 f. 
96 Esaiasson m. fl. 2007, s. 265 f. 
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främst utifrån två skäl. För det första ville vi pröva frågorna för att se hur de fungerade i 
praktiken och om de behövde formuleras om inför kommande intervjuer. För det andra ville 
träna vår förmåga att intervjua med så minimal påverkan som möjligt på våra respondenter. 
Genom att vi fick återkoppling på hur frågorna uppfattades kunde vi därmed utforma bättre 
frågor för att sålunda få en högre grad av giltighet och tillförlitlighet i undersökningen.  
     Den andra strategin var att vi i kontakten med intervjupersonerna valde att inte skicka 
intervjuguiden i förväg. Istället informerade vi dem endast om de teman som frågorna utgår 
ifrån; projektledarens arbetskrav, egenkontroll och sociala stöd. Detta grundar sig främst i att 
vi tror att frågor kring upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön kan vara känsliga och 
svaren riskerar därmed att bli begränsade om projektledarna skulle fått ta del av dessa innan 
intervjun. Anledningen till detta är att vi tror att det fanns risk för att de skulle kunnat 
påverkas utifrån de förväntningar som de upplever att vi har på dem och intervjuerna. Något 
som därför kunde föranlett snedvridenhet i svaren. Vi försökte med andra ord att minimera 
risken för intervjuareffekt genom att inte tillhandahålla intervjuguiden. Dock måste vi medge 
att konsekvensen av att inte lämna ut frågorna innan intervjun samtidigt var en risk för studien 
i den mån att vi möjligen fick mindre fruktbara svar eftersom tillgång till frågorna också 
skulle kunna leda till att respondenterna kunde förberett sina svar. Men eftersom frågorna är 
av respondentkaraktär snarare än informantkaraktär, där projektledarnas svar utgår från dem 
själva och inte från objektiv information, menar vi ändå att det var bättre att de informerades 
på plats.   
     En tredje strategi var att projektledarna intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Detta 
kan motiveras av flera skäl. Ett sådant var att intervjutillfällena underlättades av att vi besökte 
projektledarna snarare än tvärtom då de är knutna till sina arbetsplatser. Vi hoppas dessutom 
att deras val av intervjumiljö bidragit till att de känt sig mer avslappnade i en miljö de normalt 
sett vistas i, speciellt med tanke på att vi var två som höll i intervjuerna. Under intervjun var 
vidare en av oss huvudintervjuare som ställde de uppsatta frågorna i intervjuguiden medan 
den andra fyllde i när det gällde vissa följdfrågor eller förtydliganden. Detta gjordes för att 
minimera vår påverkan på respondenterna.  
     Avslutningsvis vill vi påpeka att vi är av den uppfattningen att det är viktigt att öppet 
redovisa forskningsprocessen. Ett transparent förfarande blir i vår mening en avgörande faktor 
som kan bidra till att andra forskare kan replikera vårt förfarande för att komma fram till 
samma resultat som vi, så kallad intersubjektivitet.97 Men förfarandet är inte minst viktigt i 
diskussionen kring kumulativitet, det vill säga att vårt förfarande ska kunna replikeras för att 
förhoppningsvis kunna skapa ytterligare kunskap om projektledares psykosociala arbetsmiljö. 
Därför har vi skrivit ner intervjuerna så detaljerat som möjligt i hanteringen av 
transkriberingen samt i presentationen av det empiriska materialet. På så vis har vi strävat 
efter att klargöra vilka data vi har tolkat utifrån vårt teoretiska raster. Detta för att kunna dra 
tillförlitliga slutsatser och besvara studiens frågeställning.  

                                                 
97 Rosengren & Arvidson 2002, s. 203. 
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4. Resultat och analys 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera det empiriska material som har 

samlats in genom intervjuer med projektledare verksamma inom Pegasusprogrammet i 

Värmlands landsting. Här presenteras först projektledarnas svar utifrån variablerna 

arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd för att därefter analyseras och placeras in i 

delmatriser. Avslutningsvis för vi ett sammanfattande resonemang kring projektledarnas 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön för att slutligen sammanställa delmatriserna i 

en fullständig datamatris samt positionera in dem i Karasek/Johnsons modell. 

 
 
4.1 Respondenterna 

Som tidigare har framgått har vi intervjuat fem projektledare som arbetar inom 
Pegasusprogrammet i Värmlands landsting. Ett flertal av dessa har tidigare arbetat med 
projektverksamhet inom den privata sektorn med olika uppdrag. Andra har en bakgrund från 
landstinget i Värmland där de arbetar eller tidigare har arbetat i linjeorganisationen.    
     Uppdragstiden som projektledare inom Pegasus varierar mellan respondenterna där några 
har varit med sedan programmet startade och andra har kommit in senare i tidbegränsade 
uppdrag. Eftersom flera av projektledarna inom Pegasus tidigare arbetat med 
projektarbetsformen har de också vana från denna form av arbetssätt medan några endast har 
begränsad erfarenhet inom projektledning. Även utbildningsmässigt skiljer sig projektledarnas 
erfarenhet åt. Av de som har tidigare erfarenhet av projektledning, har flera respondenter 
endast deltagit i enstaka kurser medan andra har formella projektledningsutbildningar.  
     Av de intervjuade projektledarna är tre män och två kvinnor. För att upprätthålla 
anonymiteten gentemot våra respondenter har vi därför valt att fritt blanda benämningen av 
”han” och ”hon” i framställningen av det empiriska materialet. Samtidigt har vi valt att inte 
presentera personliga markörer, det vill säga en redovisning av personliga fakta hos de 
intervjuade. Detta därför att dylikt kan bidra till att peka ut respektive respondent när vi 
presenterar och analyserar utsagorna. 
 
 
4.2 Projektledare I 

4.2.1 Resultat 

� Arbetskrav 

Den första projektledaren berättar att det ofta ställs väldigt lite formella krav i skriftlig form 
på honom själv och på de projekt han arbetar med. Dock finns det oftast en dokumenterad 
projektplan som han ska följa men som flera gånger har varit öppen för tolkningar. Detta har 
således lett till oklarheter över vilket resultat projekten ska leverera då landstinget inte arbetar 
strukturerat med kravlistan. Samtidigt kommer kraven även från ett flertal intressenter i det 
projekt respondenten är verksam i för närvarande. Kraven som uppstår är många och det är 
flera som vill vara med och tycka till, vilket ibland kan ställa till problem i 
projektverksamheten.  
 

[…] vissa projekt kör fast för att det finns olika intressenter som bara kan slänga in mer och mer 
funktioner i ett redan ganska stort projekt: ”att vi ska ha med det här och det här och det här ska 
fungera”… Till slut så tappar du styrfarten helt då.  
 

Men kraven är bara inte många utan kommer även från olika håll. Respondenten berättar att 
kraven kommer från ett flertal olika aktörer utanför projektorganisationen. Dessa har främst 



27 
 

anknytning till olika delar av den vårdverksamhet som landstinget bedriver. Här återfinns 
bland annat underleverantörer och slutanvändare av projektresultatet som kravställare. 
Emellertid menar projektledaren att dessa krav ofta är diffusa och outtalade. Otydligheten i 
kravställningen karaktäriserar även de interna kraven, som ofta preciseras alltefter projektet 
fortlöper. Projektledaren menar att det därmed uppstår en oklarhet i vad projektet ska resultera 
i, både inom projektet och bland de som beställer det. Otydligheten har till och med i vissa fall 
legat till grund för konflikter mellan olika intressenter.  
     Vidare menar respondenten att det ställs flera absoluta krav i projektverksamheten. Dessa 
har i flera fall uppstått informellt från interna intressenter där man har vid flera tillfällen velat 
frysa kravlistan i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna veta vad projekten ska leverera.  
 

Det ställs mycket absoluta krav: ”vi måste ha det här annars kan vi inte […] gå igång med 
projektet. Men […] det är väldigt informellt då så man jobbar inte strukturerat med att ha en riktig 
kravlista. Jag tycker nästan alltid, generellt sett, att den ett problem med den här kravlistan är att 
man ofta vill man ju frysa den tidigt så att man vet att ”det här är vad vi ska leverera och sen kunna 
jobba vidare då” men det där är nästan alltid en omöjlighet. 

 
Respondenten uppger att han upplever att det är svårt att säga nej till de absoluta krav som 
ställs informellt, speciellt då de kommer från personer som befinner sig högt upp inom 
organisationen eller har särskild dignitet för projektets slutresultat. Hur absolut kravet blir 
menar han därför beror på vem som ställer kravet. I de fall han känner att projektet inte kan ta 
på sig de krav som ställs så försöker han hantera detta genom att förhandla bort dem, där de 
exempelvis kan uppfyllas senare i eller efter projektet som en form av restbeställning. 
Projektledaren berättar också att kraven som ställs på både honom och projektet många 
gånger ligger utanför hans kompetensområde.    
     För att skapa struktur i kravhanteringen använder respondenten en beslutslogg i 
projektarbetet. Projektledaren berättar att loggen används i möten med intressenter där frågor 
och krav som kommer upp diskuteras och dokumenteras så att han sedan kan gå tillbaka för 
att se vilket underlag dessa beslut fattades på. Han uppger även att beslutsloggen blir ett 
hjälpmedel för att visa de olika intressenterna var i och på vilka grunder beslut fattades i 
projektprocessen. Detta menar han är viktigt med tanke på att ytterligare krav i regel 
framkommer successivt allteftersom projektet fortskrider och intressenterna får mer förståelse 
för det framtida projektresultatet. Ett annat sätt att hantera kraven är att respondenten 
använder sig av så kallade användarfall, det vill säga att han försöker identifiera eventuella 
krav genom att beskriva hur en slutanvändare exempelvis ska använda ett IT-system.  
     I många projekt som han har bedrivit har kraven initialt varit få. Han menar att projektets 
ramar snarare har beskrivits genom mål och visioner än i form av skriftliga 
kravspecifikationer. I flera fall har projekten initierats genom informella förfaranden inom 
organisationen. Dock förekommer även motsatsen i de fall landstinget gör en offentlig 
upphandling, vilket ställer höga krav på en tydlig specifikation över vad som ska levereras, då 
det ofta förekommer många krav. På grund av detta menar respondenten att det ställs krav på 
hög grad av öppenhet i projektprocessen gentemot leverantörer i projektet. Dessutom ställs 
också krav på öppenhet gentemot privata aktörer som har intresse i projektresultaten. Ett 
exempel är när det ska bedrivas en pilotdrift av ett IT-system inom landstinget. Då måste även 
privata vårdaktörer som vårdcentraler som drivs i privat regi, få möjligheten ta del av detta 
och inte endast de interna intressenterna.   
     Det största kravet som respondenten riktar mot sig själv och sitt projektledarskap är att 
lyckas med projektet utifrån de tids-, kostnads-, och resultatmässiga ramar som finns. Ett 
annat egenriktat krav är att ha koll på hur projektet fortlöper och att tillfredställa kraven hos 
intressenter i och runt projekten, vilket han upplever ibland är svårt då dessa har motstridiga 
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intressen. Ett exempel finner vi i de fall då intressen i styrgruppen för hans projekt krockar 
med de som kommer från den operativa nivån.  
     Respondenten menar att rollerna inom organisationen i förhållande till de projekt som 
drivs mestadels är otydliga eftersom landstinget har en låg grad av projektmognad. Detta 
upplevs försvåra möjligheten till att driva projekt effektivt. Han menar därför att 
organisationen måste få bättre översikt över beläggningsnivån i projekten, speciellt med tanke 
på att Pegasusprogrammet är så pass omfattande då det sträcker sig över flera enheter. För att 
upprätthålla goda relationer i projektverksamheten strävar projektledaren efter att försöka 
skapa samförstånd, även om han samtidigt tror att det ibland skulle vara mer effektivt att 
”köra på”. 
 
� Egenkontroll 

Vad gäller den egna kontrollen i projektarbetet påtalar respondenten att det är svårt att 
kontrollera de resurser som står tillgängliga för verksamheten. Detta är svårt eftersom 
linjeorganisationen har slimmats där det numera finns såväl lite av både tid och resurser. Av 
den anledningen blir det i flera fall svårt att få loss de resurser som skulle behövas. En annan 
osäkerhetsfaktor är att de resurser som finns i projektet kan försvinna under förloppet. Därför 
menar respondenten att han ständigt måste säkra sina resurser. 
 

Ett stort krav då […] det är att säkra sina resurser hela tiden. Se till att dels få dem överhuvudtaget 
och sen dessutom behålla dem under hela projekttiden så att det inte dyker upp ett nytt projekt som 
rycker i de här resurserna innan man själv har hunnit bli färdig. 

 
När det gäller de ekonomiska ramarna menar respondenten dock att det skiljer sig ur ett 
kontrollperspektiv. Här är det istället en bra kontroll. Speciellt i de fall konsulter eller 
underleverantörer kommer in i projektet är tiden och budgetramarna tydligt specificerade. 
Projektledaren menar att i de fall som konsulter hyrs in i projektet minskar osäkerheten i 
resurstillgången eftersom dessa är anställda på bestämd tid. När det dock gäller de interna 
resurserna i form av personal menar han emellertid att det svårare att ha kontroll. 
Respondenten uppger att det ofta görs så kallade ”glädjekalkyler” där personal från linjen 
sätts in i projektet men i själva verket inte har tid att arbeta. Detta blir därmed en risk eftersom 
personalen ifråga kan ryckas ur projektet när de ska ägna sig åt andra uppgifter.  
     Trots de problem respondenten uppger över att kontrollera resurserna i 
projektverksamheten känner han ändå att han har en hyfsad möjlighet att styra projektarbetet. 
Detta beror främst på att arbetet i vissa fall går att styra på grund av de gråzoner som bland 
annat finns i kravhanteringen, det vill säga att respondenten delvis kan påverka vilka krav som 
ska tas med eller inte.  
     Vidare berättar projektledaren att han saknar en formell projektledarutbildning och har 
endast gått en kurs i hur man som projektledare ska styra projekt. Han känner på sätt och vis 
att han ibland saknar viss metodik för att öka kontrollen. Detta gäller bland annat för att få en 
tydligare kravspecificering. Samtidigt framhåller han att andra verktyg skulle kunna vara 
behjälpliga, bland annat sådana som kan användas i ledarrollen för att hantera relationerna 
bättre till intressenter i och kring projektverksamheten. Respondenten menar att det är nyttigt 
att veta hur man förhandlar med intressenter samt hur man motiverar sina projektmedlemmar, 
vilket skulle kunna vara en god hjälp för att effektivisera projektarbetet.  
     Vår projektledare berättar att det främsta styrningsproblemet är att olika intressenter vill ha 
inflytande i projektet. Ett annat problem är att projekten som initieras ofta saknar tydlighet i 
de resultat som skapas i projektet och då kan det bli svårt att styra det eftersom ”projektet 
hamnade snett från början”. Speciellt blir det problematiskt då resurstillgången inte alltid är 
säkrad innan projekt startar. Detta menar han även ofta fördyrar projektprocessen och 
försvårar resurstillgången. Projektledaren upplever att detta händer ofta från den politiska 
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nivån i landstinget då det ibland förekommer politiska initiativ som resulterar i att projekt 
startas även fast det inte finns resurser på den operativa nivån. För att hantera problem som 
uppstår lyfter projektledaren dessa till styrgruppen för projekten, eftersom han själv inte har 
befogenheter att lösa dem. Han säger att han tycker det är ”ganska okej” att inte besluta över 
dessa själv, även om han samtidigt påtalar att det ofta kan ta lång tid innan han får hjälp att 
lösa problemen. Det är först när problemen blir stora och riskerar att påverka projektets 
slutresultat som styrgruppen agerar.  
 

Har man problem i projekten så får man oftast lyfta det till styrgruppen men… jag vet inte om det 
är en landstingssjuka då men där kan det ta väldigt lång tid innan någon verkligen agerar på det 
här. Det måste liksom bli uppenbart att projektet inte kommer att kunna leverera… 
 

Därför eftersöker respondenten en snabbare beslutsprocess så att projektet inte stannar upp för 
mycket. Att arbetet stannar upp menar han också kan leda till en stressad och frustrerad 
situation. Speciellt problematiskt menar han att det blir i de situationer då han inte är helt 
säker på vilka intressenter som han måste förankra beslut med för att komma vidare. 
 
� Socialt stöd 

Vad beträffar det sociala stödet som projektledare upplever respondenten att han har ett bra 
stöd från ledningsgruppen men att detta varierar beroende på vilket projekt som drivs. Om ett 
projekt exempelvis dras med problem ökar också stödet. Dock gör projektledaren en 
åtskillnad mellan stöd som medarbetare och i sin roll som projektledare, där han upplever att 
han inte har något större stöd i den senare. Av den anledningen upplever han att stödet överlag 
är ganska lågt. Utifrån detta faktum efterfrågar han ett projektkontor eller projektledarforum 
där projektledare kan arbeta tillsammans och stödja varandra. 
 

[…] du har ju egentligen inget speciellt stöd som projektledare, det finns inget sådant 
projektledarforum här. Inte heller någon grupp eller enhet som projektkontor eller team […]. Jag 
menar att större organisationer kanske har en avdelning där många projektledare sitter och jobbar 
tillsammans och kan diskutera projektmetoder och stödja varandra på olika sätt liksom. Så finns 
det ju inte alls här men däremot finns det något slags socialt stöd bland kollegor så men inte 
specifikt i projektledarrollen. 

 
Dock uppger respondenten att det finns möjlighet att ta del av andra pågående projekt där han 
har vissa referenspersoner som han kan diskutera med kring projektverksamheten. Han påtalar 
att detta inte är något formellt samarbete och absolut skulle kunna förbättras. En annan aspekt 
som han menar kan förbättras är granskningsrutiner kring projekten som både pågår eller har 
bedrivits tidigare för att man på så vis skulle kunna lära av dem och försöka skapa bättre 
projekt i framtiden. För att förbättra projektverksamheten tycker han att landstinget bör 
införskaffa ett projektkontor. Här bör en ansvarig person vars uppgift är att stödja 
projektledare samt att lära ut och förvalta en metod för projektledning arbeta. Dessutom 
påtalar projektledaren vikten av att ha en extern mentor som inte befinner sig i den operativa 
kärnan som kan stötta projektledare genom att fungera som ett bollplank.   
     När det gäller förtroendet upplever respondenten att det är bra både från ledningsgruppen 
och från projektmedlemmarna. Detta har medfört en friare roll än då han började arbeta som 
projektledare inom Pegasus. Förtroendet skapar också möjlighet för diskussion i de fall då han 
kan känna att han behöver avlastning eller omfördelning av arbetsuppgifter. Dock är detta 
utrymme är begränsat. Från beställare och chefer upplever han vidare att han får en feedback i 
sitt projektarbete, vilket oftast handlar om levererade resultat och huruvida projektarbetet 
värderas som lyckat eller inte. Däremot är feedbacken från projektteamet begränsad, inte 
minst med tanke på att det inte förekommer muntlig återkoppling.  
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     I frågan vad gäller huruvida respondenten upplever motstånd i projektverksamheten säger 
han att det förekommer i hög grad. Ett stort sådant identifierar han i linjeorganisationen, vilket 
skapar ett starkt motstånd mot projektarbetsformen eftersom man i landstinget inte är van vid 
att arbeta i tillfälliga arbetsformer. Detta kan därmed påverka projektens framgång. Enligt 
respondenten råder det en passiv kultur där man inte är så drivande i linjeverksamheten. 
Ytterligare en problematik som projektledaren lyfter är att han upplever att det finns ett 
motstånd mot projekt på grund av resursproblemet vad gäller personal, tid och pengar. Han 
framhåller här att det är viktigt varifrån projektet kommer. Projekten måste därmed initieras 
av landstinget och inte utifrån för att inte skapa motvilja. Vem som genomför projekten 
bottnar även i en legitimitetsfråga, det vill säga att det är viktigt att rätt personer 
kommunicerar med de inblandade i projektverksamheten för att inte stöta på motstånd.  
 

Exempel om man har ett projekt som ska förändra verksamheten mycket, exempelvis ett 
vårdsystem, då är det viktigt att det är vårdpersonal som förklarar det här för den övriga 
vårdpersonalen för annars blir det… om det dyker upp en ekonom eller IT-nisse då lyssnar man 
inte liksom […]  

 
En annan form av motstånd återfinns ibland hos projektmedlemmarna. Här menar vår 
respondent att han inte alltid har informeras direkt då det uppstår problem i den operativa 
verksamheten. Det har istället i flera fall varit så att personer har gått till linjechefen och 
klagat på resultatet vilka i sin tur har kontaktat projektledaren. 
 
4.2.2 Analys 

� Arbetskrav 

Som det har framgått från respondentens utsaga förekommer det oftast få formella krav inom 
projektverksamheten, utan de karaktäriseras snarare av mål och visioner. Bristen på 
identifierbara och mätbara krav blir därmed problematisk för respondenten då det skapar en 
oklar bild över vad som ska levereras från projektet. Otydligheten i kravbilden försvårar 
således för projektledaren att avgöra vilken ansträngning och prestation som krävs för att 
fullfölja uppgifterna i projektverksamheten. Förekomsten av diffusa krav, som i flera fall varit 
outtalade och underförstådda samt att det inte är helt tydligt vem i organisationen som får 
ställa krav, kan därför bidra till att öka stressupplevelsen av arbetet. 
     Dock menar projektledaren att det vid offentliga upphandlingar kan förekomma tydliga 
kravspecifikationer, där kraven ofta är många men tyvärr inte alltid synkade till 
organisationens tillgång på resurser. Kraven att uppfylla önskemålen kan av den anledningen 
antas vara svåra att tillgodose i de fall kravställarna inte har insyn i det operativa arbetet. 
Denna problematik torde därmed bli svår att hantera för vår respondent i de fall intressenter 
även önskar att frysa kravlistan. Mängden krav torde därmed öka den psykiska belastningen 
på projektledaren. Mängdkraven kan alltså antas öka stressen, något som ytterligare kan antas 
öka då kraven kommer från ett flertal intressenter i organisationen. Speciellt svårt torde det 
därför bli för projektledaren i de fall som kraven är absoluta. Att det tillkommer ytterligare 
krav allteftersom projektet fortlöper kan utgöra en stressfaktor i projektledarskapet.  
     Ett annat problem är också att kraven som ställs i projekten i flera fall har gått utanför 
projektledarens tekniska kompetens. Dessutom framgår det av respondentens utsaga att det 
krävs att han finner en balansgång mellan uppgifter och relationer, då de båda aspekterna är 
viktiga att tillgodose för att få projekten att löpa effektivt. Vad gäller de emotionella och 
kognitiva kraven hos projektledaren, består dessa främst i önskningar om att lyckas med 
projekt han arbetar i. Dessa krav är viktiga för respondenten både för att få uppskattning från 
organisationen men också för att han själv känner att han kan leva upp till dessa krav. För att 
hantera den diskuterade kravbilden tillämpar respondenten därför olika typer av 
copingstrategier. En sådan är att han försöker förhandla bort krav genom diverse 
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restbeställningar, att använda en beslutslogg för att få en översikt på beslutade krav men också 
genom att försöka proaktivt identifiera krav genom att tillämpa användningsfall.  
     Sammantaget utifrån ovanstående resonemang består respondentens arbetsmiljö av höga 

arbetskrav. Detta med tanke på de mängdkrav på projektverksamheten som ofta förekommer, 
de diffusa krav som finns i och kring projekten samt att kraven som ställs ofta är utanför 
respondentens tekniska kompetens. Vidare kan denna kategorisering i höga arbetskrav 
motiveras genom att projektledaren påtalar att det ställs krav på att tillgodose relationer för att 
få projektet att fortlöpa. Samtidigt ställer han krav på sig själv vad det gäller både sitt 
uppträdande och sin prestation vilket ökar kravbildens omfattning. 
 
� Egenkontroll 

När vi vidare ser till projektledarens egenkontroll i projektarbetet, kan vi till att börja med att 
se till dennes kompetens. Som bekant saknar vår respondent en formell projektledarutbildning 
vilken han menar skulle kunna öka kontrollen i projektarbetet i flera olika aspekter. Bland 
annat nämner respondenten att han önskar sig mer utbildning i projektmetod, i hur man 
förhandlar, samt hur man motiverar sina projektmedlemmar. Denna önskan kan tolkas som att 
projektledaren inte betraktar kontrollen över dessa aspekter som optimal. Alltså menar han att 
hans kvalifikationsgrad och kompetens skulle kunna förbättras, vilket således innebär att detta 
kan ge upphov till stress för respondenten då denne möjligen inte känner att den har tillräcklig 
egenkontroll över de krav som ställs i projektarbetet. 
     Respondenten påtalar även svårigheten att både få och behålla resurser, bland annat i form 
av personal i projektverksamheten. Här kan han själv inte besluta över resurserna vilket 
skapar en stor osäkerhet i projekten och kan därmed föranleda stressupplevelser. 
Beslutsutrymmet och handlingsutrymmet är därmed begränsat då detta snarare ligger hos 
chefer som arbetar i linjeorganisationen. Projektledaren blir därför beroende av att andra än 
han själv tar beslut i olika frågor som rör projekten då han inte har några större befogenheter 

att fatta egna beslut. Detta trots att ansvaret för projektresultatet kvarstår. Ett stort problem 
här är också att han dock inte alltid vet vem han ska förankra besluten med, vilket skapar 
osäkerhet samtidigt som det torde bli svårare att ändra kritiska förhållanden i arbetet. 
     Emellertid framgår det att det finns ett visst handlingsutrymme när det gäller den kravbild 
som riktas mot projekten. Här menar vår respondent att han delvis kan påverka vilka krav som 
framkommer genom att exempelvis bedriva användningsfall. Utifrån dessa presenterar han ett 
förslag till kravbild för styrgruppen. Det framkommer på så vis att projektledaren har en viss 
frihet att arbeta på eget initiativ, vilket är viktigt för att känna kontroll över sin situation. 
Användningsfallen kan också tolkas som en strategi för respondenten att skapa hanterbara 
krav med tanke på att de krav som framställs i flera fall har varit otydliga. Användningsfallen 
är förmodligen en anledning till varför han upplever en hyfsad möjlighet till styrning av 
projektverksamheten. Men dock är detta utrymme som sagt begränsat eftersom han även 
påtalar att det är vanligt förekommande att projektet belastas av nya krav under projektets 
gång. Då han upplever att han inte alltid kan säga nej till dessa då de ibland är absoluta, kan 
de således ligga till grund för stress. Därför kan det påstås att kontrollen över kraven är 
begränsad i kombination med att styrningen i projektverksamheten försvåras genom att nya 
och absoluta krav framkommer. 
     Utifrån att vår respondent upplever att han saknar viss kompetens i arbetet som 
projektledare, samt då besluts- och handlingsutrymmet kring resurstillgången är begränsad, 
torde det därmed vara rimligt att tillskriva honom en låg egenkontroll. Även om det dock 
framgår att han har en ”hyfsad” möjlighet att påverka kravbilden ter sig kontrollen över 
arbetet bristfällig. Detta med tanke på de absoluta och många krav som kommer från 
intressenter i projekten och som inte alltid kan mötas på grund av knappa resurstillgångar. 
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� Socialt stöd 

Fortsättningsvis är det även viktigt att se till det stöd som finns i respondentens 
projektverksamhet. När det kommer till ledningsgruppen upplever respondenten som bekant 
att han har ett gott socialt stöd, men detta är främst som kollega och inte projektledare. Det 
sociala stödet från ledningsgruppen kan sålunda ses som relativt högt även om det inte riktas 
mot honom som projektledare utan som medarbetare. Här finner vi även det emotionella 

stödet som verkar vara relativt högt då respondenten uppger att han känner att det finns ett 
förtroende för honom i organisationen. Samtidigt framgår som sagt att det finns en viss 
problematik kring legitimiteten för projektledare inom landstinget. Det vill säga att 
förtroendet karaktäriseras starkt av vilken yrkesbakgrund man har, vilket enligt uppgift också 
ibland kan skapa internt motstånd. Det aktiva motståndet som förekommer genom exempelvis 
att folk inte lyssnar på projektledaren innebär alltså att förtroendet är begränsat och stödet här 
kan betraktas som lågt. Ett annat aktivt motstånd som kan tolkas som att graden av förtroende 
och emotionellt stöd bland underställda i projektgruppen ibland är lågt, finner vi i de fall då 
projektmedlemmar har underlåtit att informera projektledaren om problem som har uppstått 
och istället vidarebefordrat detta till linjechefen. Detta kan även härledas till att det 
informativa stödet som respondenten får i form av feedback från projektorganisationen är 
begränsat då han menar att det främst kommer från beställare och leverantörer. Därmed får 
han endast feedback på det resultat som projektet har lyckats leverera men inte exempelvis på 
hur han är som projektledare gentemot projektmedlemmarna.    
     Att projektledaren kan ta del av andra projekt torde uppfylla kravet på att ha ett 
värderande stöd. Men detta är inte heller helt invändningsfritt. Som också framgår av 
respondentens utsaga får han inte detta stöd från den egna organisationen då det inte finns 
formella beslut på att ha en kommunikation mellan olika pågående projekt. Det största 
problemet som respondenten upplever beträffande stödet i sin projektledarroll kan främst 
härledas till bristen av instrumentellt stöd då han menar att landstinget är en organisation som 
har låg grad av projektmognad. Här finns med andra ord ett motstånd som beror på en 
insiktströghet inom linjeorganisationen. Detta torde därmed leda till att projektledaren i fråga 
också isoleras i verksamheten med tanke på att möjligheterna till att söka omfördelning eller 
avlastning verkar vara begränsad.   
     Det stöd som finns i projektledarens omgivning kan utifrån denna diskussion rimligtvis 
klassificeras som lågt eftersom det emotionella stödet är begränsat ur ett flertal aspekter. 
Dessutom förekommer motstånd av både aktivt och passivt slag. Här är det värderande och 
informativa stödet lågt. Även det instrumentella stödet från linjeorganisationen förefaller vara 
relativt lågt beroende på den projektomognad som respondenten talar om. I matrisen nedan 
har vi gjort en sammanställning över hur respondenten har kategoriserats utifrån de tre 
variablerna och i vilken arbetsmiljökategori han har placerats i krav/kontroll/stödmodellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Variabler Variabelvärden Projektledare 
I 

Arbetskrav Höga arbetskrav X 

 Låga arbetskrav  

   

Egenkontroll Hög egenkontroll  

 Låg egenkontroll X 

   

Socialt stöd Högt socialt stöd  

 Lågt socialt stöd X 

Resultat   

Arbetsmiljökategori  Isolerat arbete, 
högt stressarbete 

         Figur 6: Delmatris projektledare I 

 
Som vi kan se utifrån respondentens placering i de olika variabellägena så hamnar 
respondenten i arbetsmiljökategorin isolerat arbete och högt stressarbete till följd av höga 
arbetskrav, låg egenkontroll och lågt socialt stöd. Detta innebär därmed att projektledarens 
arbetsmiljö på sikt riskerar ohälsa genom psykosomatiska besvär på grund av den höga 
stressnivå denna form av arbete innebär. Detta gäller så länge inte graden av egenkontroll och 
socialt stöd ökar.   
 
 
4.3 Projektledare II 

4.3.1 Resultat 

� Arbetskrav 

Den andra projektledaren uppger att den tydligaste kravbilden som återfinns i 
projektverksamheten bottnar i traditionella krav rörande budgetramar, tidsramar och liknande 
parametrar. Kravställarna finns först och främst uppåt i organisationen där styrgruppen och 
projektägaren, som sitter inne med pengarna, är de allra främsta. I det stora hela handlar det 
om vanliga projektstyrningskrav och en indirekt förväntan på att projektledaren ska följa 
gällande lagar och förordningar som berör verksamhetsområdet.  
     Vad det gäller Pegasusprogrammet upplever respondenten kravbilden emellertid som 
diffus där enskilda krav har utfärdats på en ”hög nivå”. Resultatet av detta blir en väldigt 
informell kravhantering i och med att organisationen, enligt projektledaren, inte är van att 
prata om krav och kravuppfyllelse. Följden blir att kraven formar sig muntligt under 
projektets gång. Visserligen skrivs ett projektdirektiv av projektägaren men där görs ingen 
djupare beskrivning av vad produkten ska klara. Därigenom upplevs kravbilden ligga på en 
”hög nivå”. Vad projektledaren således upplever vara konsekvensen av detta förfarande är att 
det blir ett arbete för projektägaren i kombination med styrgruppen och projektledningen att 
forma kraven under projektets gång.  
     På ett mer personligt plan upplever projektledaren att kravbilden som finns just inom 
Pegasusprogrammet ställer en mängd krav som ligger utanför hennes kompetensområde. 
Detta beror på att verksamheten som bedrivs dels ställer krav på verksamhetskunskap från 



34 
 

vårdområdet och dels på projektledningskunskaper. Hon upplever vidare att det medför en 
problematik med det arbetssätt som tillämpas idag. Detta eftersom projektledningen delas av 
ett flertal personer och det inte går att förstå vad alla håller på med och hänga med i alla 
diskussioner med tanke på att alla i projektledningen inte har samma sakkunskaper. 
Ytterligare problematik i kravbilden kan av projektledaren identifieras i att det finns outtalade 
krav på att projektledningen också måste ansvara för projektadministration.  
 

Jag upplever det som att här i landstinget så lägger man ganska stort projektdrivningsarbete på 
projektledningen. […] Därför kan det bli en tom process många gånger för man driver många 
projekt men man är inte jätteduktiga på att driva ordentliga projekt efter läroboken egentligen. Så 
det kan nog märkas många gånger att man inte är så van men samtidigt får man lägga 
ambitionsnivån på en ganska låg nivå då om man vill driva projekt.  

    
När det kommer till kravhantering menar respondenten att det finns en flexibel skala som 
tillämpas där det är svårt att avgöra om ett krav är uppfyllt eller inte. Detta ses som en följd av 
det diffusa kravläget och projektledaren uppger att hon ofta måste anpassa kravuppfyllningen 
till tillgängliga resurser. Blir det då problem bygger kravhanteringen på att vända sig uppåt i 
hierarkin för att tillföra något eller någon som inte projektet har idag. I och med att 
intressentsituationen är omfattande med 3000 slutanvändare i kombination med att landstinget 
inte är formell i sin kravhantering, upplevs de informella kraven vara särskilt omfattande i 
både antal och omfattning. Respondenten menar vidare att denna informella kravbild bottnar i 
just den omfattande intressentsituationen med vad som hon benämner som; ”direkta och 
indirekta krav”. Även om det visserligen finns en stor grupp slutanvändare och politiker som 
ställer mer direkta krav, finns det även en dimension till i alla medborgare som ska nyttja 
vården och det nya tillhörande systemet. De kan också upplevas som kravställare på ett mer 
indirekt plan eftersom de ska få ut något av systemet i förlängningen.  
     Till följd av att kravbilden varit flytande under projektets gång har den växande 
gemensamma förståelsen för kravens innebörd under projektets gång också bidragit till att det 
upplevda trycket på projektledaren själv har avtagit. Hon menar dock att ett krav på henne 
själv är att hon ska jobba tillsammans med andra inom programmet för att på så vis kunna 
komplettera den egna verksamheten med ytterligare sakkunskaper. Detta rörande samarbetet 
ses som ett nyckelkrav för att verksamheten ska fungera. Projektledaren benämner detta som 
en balansgång där hon ska nå projektresultat och alla ska känna att de har gjort ett bra jobb. 
Men samtidigt menar hon att det måste vara lite slitigt med ansträngningar för att kunna nå 
fram till önskvärda resultat.        
 
� Egenkontroll 

Vad det gäller egenkontrollen i arbetsmiljön framhåller projektledaren att hon har upplevt 
projektet som ganska rörigt och svårkontrollerat i och med att det har varit en otydlig kravbild 
och det har varit oklarheter i resurstillgången. För närvarande uppskattar respondenten att hon 
lägger hälften av arbetstiden på att lösa akuta problem och att det är alldeles för mycket för att 
vara sunt och kontrollerbart i projektet. En understödjande funktion för att hantera det osäkra 
kontrolläget menar projektledaren finns i den personliga tryggheten i verksamheten, tidigare 
erfarenheter och att hon kan förmedla detta vidare till omgivningen inom programmet. 
Projektledaren menar att hon i arbetet måste ta hänsyn till den omfattning som 
Pegasusprogrammet har. 

 
I och med att det är ett långt projekt som pågår i flera år måste man också ta mer hänsyn. Har man 
ett projekt som varar i tio veckor så kan man köra ganska hårt, man kan köra övertid osv. Det kan 
man inte i ett projekt som är så länge.     
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Även om kontrollen som synes verkar vara aningen otillräcklig upplever respondenten att 
handlingsutrymmet är relativt stort då det gäller att driva projektet inom de angivna 
begränsningarna. Upplevelsen är att det finns en förståelse och välvilja från ledningshåll och 
att det främst är begränsningar i ekonomi och kompetens inom organisationen som begränsar 
egenkontrollen i arbetet. Internt inom just det enskilda området och den dagliga driften av 
projektet är kontrollen acceptabel men rör hon sig utanför denna gränsdragning blir det mer 
problematiskt. Även här bidrar det delade ledarskapet inom programmet till att skapa en 
fullständig kontroll över kravbilden. I och med att det finns olika kompetenser i 
projektledningen blir det mer en gemensam kontroll över projektet än en upplevd 
egenkontroll hos projektledare II. 
     Respondenten beskriver att det till och från har inneburit en stressituation då det inte alltid 
gått att kontrollera projektets förlopp. Arbete har emellertid lagts ned på att försöka skapa en 
struktur på denna problematik genom en öppen kommunikation mellan projekten för att på så 
vis kunna undvika överraskningar och potentiella stressituationer till följd av bristande 
kontroll.      
 
� Socialt stöd 

Projektledaren menar att hon generellt sett har ett bra socialt stöd i sin projektledarroll. 
Framför allt kommer detta från ledningen som tar presenterade problem på allvar, 
upprätthåller bra dialog och visar en förståelse för att det har varit ett svårt projekt som till och 
från har brottats med problem som ligger utanför programmets gränser. 
     Sett till socialt stöd inom den specifika projektgruppen är läget lite mer oklart och tvådelat 
då läget beskrivs som att det både finns de som vill jobba med denna verksamhet och de som 
inte vill.  

 
Det är ett stort projekt så det är många människor men alltså det är slående hur många personer 
som inte vill. Det tror jag också har att göra med att landstinget inte är så vana att driva projekt, 
man är med i ett projekt men man är inte hängiven i det. Man jobbar i det men man har samtidigt 
massa annan verksamhet. Så där är det både och, sådana personer får man inte jättestöd av i 
projektet. […] Så finns det andra som stöttar en till 100 % och brinner för det.    
 

Återigen upplevs det delade projektledarskapet inom programmet bidra till att 
projektledningen som en enhet har stöd och förtroende även om just respondenten inte alltid 
upplever stöd och legitimitet i enskilda frågor.  
     Respondenten menar vidare att det inte förkommer något aktivt arbete med socialt stöd 
eller feedback. Dock blir följden av att driva så här långa projekt att det automatiskt skapas en 
relation där stöd inte alltid måste uttalas för att det ska nå fram. Projektledaren eftersöker en 
mer formell hantering av detta, framför allt i relationen mellan projektledare och 
projektmedlem. En öppen dialog här skulle uppskattas för att lyfta fram 
förbättringspotentialen hos individerna. Rent konkret vad det gäller socialt stöd upplever hon 
att det alltid finns möjlighet till dialog och att det inte uppstår några problem eller 
motsättningar när projektledaren söker stöd till följd av exempelvis en allt för stor 
arbetsbörda. Hon anser att det är lättare att förebygga en sådan situation genom att söka stöd i 
förväg än att få höra i efterhand att prestationen är otillräcklig.  
 

Som projektledare sitter du inte ensam och ror utan det är många som har satsat pengar i det här, 
de vill ju att det ska gå bra. Det ju inte så att de är intresserade att peka på en person det beror på 
utan alla sitter i samma båt.     
     

Om man däremot börjar dölja problematik utan att säga ifrån upplever projektledaren att det 
är en farlig väg. Stödet grundas i en tidig och öppen dialog som för närvarande finns. Sett till 
ett önskat stöd i verksamheten som den ser ut idag hade detta kunnat grundas i en trygghet 
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inom gruppen att arbeta i projekt. En tydlig projektmodell och en bredare kunskap i gruppen 
om vad ett projekt är hade understött och underlättat arbetet.  
     När det kommer till avsaknad av stöd i form av motstånd mot verksamheten upplever 
projektledaren att det finns och har funnits ett individberoende motstånd mot verksamheten. 
Respondenten önskar bättre relationer med enskilda personer inom projektet och menar att det 
är lite tröttsamt att sträva efter ett resultat som inte blir så bra som det kan bli i och med att 
hon inte har med personalen till 100 %. Resultatet blir att väldigt få inom projektet ser, eller 
rättare sagt vill se, nyttan med resultatet. Detta handlar i grund och botten om en bristande 
förståelse för det förändringsarbete som Pegasus innebär. Det finns ett uttalat motstånd mot 
det nya system som införs och detta är i vissa avseenden, för vissa användare, en försämring 
gentemot hur de jobbar idag. Dessutom är det alltid enligt respondenten ett visst motstånd när 
arbetsformer ändras på det här viset. Ett stort arbete ligger i att söka stöd för projektet genom 
att sälja in det hos intressenterna.  
     Sammanfattningsvis upplever projektledaren att finns brister i stödet från 
projektmedlemmarna i och med att alla inte tycker att det är ett jätteroligt projekt. Hon påtalar 
också en förståelse för detta genom att det har varit en del strul inom denna del av 
organisationen sedan tidigare och att det är naturligt att detta smittar av sig på 
projektverksamheten. Sett till det sociala stödet från de överordnade är istället upplevelsen 
enbart positiv. Ledningen har visat en uttalad förståelse för svårigheterna i just den här 
verksamheten och för att det finns en ovana i tillämpningen av själva projektarbetsformen. 
Trots detta anser ledningen att projektet fyller en funktion och detta tolkar projektledaren som 
stöd.            
 
4.3.2 Analys  

� Arbetskrav 

Utifrån den andra projektledarens svar går det att utläsa att det i grund och botten förekommer 
en grundläggande kravstruktur i de traditionella projektkraven i form av budgetramar och 
tidsbegränsningar. Dessa går att tolka som formella krav. Under processens och projektets 
gång har sedan kravbilden kommit att mer och mer övergå i ett mer informellt utförande och 
detta har i sin tur resulterat i att projektledarens upplevelser av diffusa krav har ökat.    
     I och med att Pegasusprogrammet är verksamt inom det vårdtekniska området ställs det 
som synes krav på en viss förståelse för vårdarbete i kombination med det övriga 
projektledningsarbetet. Denna vårdkännedom som respondenten saknar kan därför identifieras 
som tekniska krav som är svåra för respondenten att uppfylla. Enligt hennes utsaga är vidare 
den tekniska kravbilden ett särskilt stort problem i programmets arbetssätt då det förekommer 
krav på att projektledningen ska ha kompetens inom flera olika områden. Denna något 
spretiga kravbild beror enligt respondenten på att organisationen i sig och de tillhörande 
kravställarna inte vet exakt vilka krav de ska ställa eftersom det även där saknas erfarenheter 
och sakkunskaper.   
     Den samlade beskrivningen av projektledarens kravbild talar om en bred samling av 
kravställare där det finns många direkta och indirekta krav på samtliga nivåer från 
medborgare till beslutande politiker. Detta medför att själva kravuppfyllandet blir en svår 
process. Delvis kanske för att landstinget som organisation är ovana att arbeta med 
kravställning och kravuppfyllning och delvis för att denna kravbild för projektledaren innebär 
en mer ansträngd arbetssituation i och med de mängdkrav och tillhörande förväntningar som 
finns på projektledarskapet.  
     Ett genomgående arbetssätt som respondenten talar om är det gemensamma arbetet inom 
programmet. Hon påtalar att det finns krav på att de olika individerna inom programmet 
arbetar tillsammans och kombinerar sina olika kompetenser för att kunna nå önskvärda 
resultat. Detta beskrivs som en balansgång mellan relationer och resultat där ingen aspekt kan 
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ignoreras. Tillämpandet av detta arbetssätt kan därför förstås som emotionella och kognitiva 

krav då projektledaren själv känner att samarbetet inom gruppen är en framgångsfaktor för att 
hon i sin projektledarroll ska kunna leverera det resultat som hon eftersträvar. Till följd av att 
samarbetet och kombinerandet av de olika kompetenserna i programmet ses som ett 
nyckelkrav för framgång, blir detta arbetssätt också ett tillvägagångssätt för att hantera den 
oklara kravbild som finns från verksamheten och den flexibla skala som arbetet utvärderas 
från. På så vis kan samarbetet identifieras som en copingstrategi av instrumentell karaktär 

som respondenten söker i form av att detta förenklar och tydliggör den kravbild som 
projektledaren ställs inför.           
     Sammanfattningsvis får det konstateras att det utifrån projektledarens egen beskrivning av 
hennes arbetsmiljö bör betraktas som ett arbete med höga arbetskrav. Detta grundas på att det 
onekligen finns en genomgående upplevelse av diffusa krav, svårhanterliga tekniska 
kompetensbrister och krav på ett särskilt gemensamt arbetssätt för att kunna driva arbetet 
framåt. I och med att det har visat sig vara upp till projektledningen själv att forma och 
förankra kraven för programmet finns det en svår avvägning i vilken ansträngning och vilken 

prestation som krävs för att nå godtagbara resultat. Projektledaren upplever att det har varit 
slitigt och ansträngande hittills och detta förstärker bilden av ett stressande arbete baserat på 
just höga krav. 

 
� Egenkontroll 

Med respondentens egna ord har projektet beskrivits som rörigt och svårkontrollerat, främst 
med tanke på att det som synes funnits oklarheter vad det gäller krav och 
resurstillgängligheten. En faktor som dock inte förstärker bilden av det svårkontrollerade läget 
är respondentens kvalifikationsgrad och kompetens. Hon upplever själv en stor trygghet i den 
grundläggande verksamheten och även om viss sakkunskap saknas är kompetensläget en 
understödjande faktor för hennes egenkontroll. Respondenten påtalar dock att hon inte har 
fullkomlig kompetens med tanke på Pegasusprogrammets omfattning men att 
kvalifikationsgraden för just hennes delområde är tillräcklig.  
     Vad som går att utläsa är således att det inte finns några tecken på att projektledaren 
upplever projektet som svårkontrollerat till följd av brister i den egna kompetensen. Det är 
snarare den övergripande strukturen för Pegasusprogrammet som ligger till grund för 
upplevelserna av en rörig miljö. Detta ska förstås som att handlingsutrymmet begränsas som 
ett resultat av att hennes projektledarskap måste ta hänsyn till de särskilda omständigheter 
som Pegasusprogrammet medför. En sådan omständighet är i allra högsta grad att programmet 
är omfattande och pågår under lång tid. Därför går det enligt respondenten inte att driva 
arbetet framåt i ett högt tempo utan det krävs ett mer långsiktigt synsätt för att projektet ska 
hålla ihop till slutet. Dessutom går det att uttolka att denna återhållsamhet i projektledningen 
och det tillhörande handlingsutrymmet regleras av det som respondenten beskriver som en 
ovana i landstinget att arbeta i projektform. Eftersom då inte alla projektintressenter är 
medvetna och helt införstådda med innebörden av projektarbetsformen går det inte att driva 
projektet på samma sätt som i en mer projektmogen organisation.          
     När det kommer till beslutsutrymmet rörande den dagliga driften av verksamheten upplevs 
dock kontrollnivån som acceptabel, att arbeta inom de angivna begränsningarna fungerar bra. 
Det är först när beslutsutrymmet kommer att handla om att tillföra något i form av pengar eller 
andra resurser som respondenten känner sig begränsad och problematik till följd av bristande 
kontroll över arbetet uppstår. 
     Avslutningsvis upplever projektledaren att det finns en godtagbar balans mellan ansvar 

och befogenheter i och med det delade ledarskapet som tillämpas där ett flertal individer är 
ansvariga för projektledningen i stort. På det individuella planet framkommer det dock att 
respondenten har en svårkontrollerad arbetssituation där det inte alltid går att kontrollera 
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förloppet med tanke på den något oklara strukturen i programmet. Även om den öppna 
kommunikationen inom programmet ska förstås som en aktivt tillämpad kognitiv strategi, 
tyder situationen att projektledaren lägger halva sin arbetstid på akut problemhantering på att 
arbetet klassas som låg egenkontroll.     
 

� Socialt stöd 

Sett till det sociala stödet som återfinns i projektledarens yrkesroll kan det först och främst 
konstateras att det i grund och botten finns ett bra stöd för projektledarskapet. Detta kommer 
då först och främst upp till ytan genom att respondenten talar om en bred förståelse i 
ledningen där problem tas på allvar och vilja till dialog och samarbete finns. För att tala i 
termer av emotionellt stöd kan detta identifieras då respondenten känner ett förtroende i 
yrkesrollen för det kompetensområde som hon är ansvarig för. Detta förtroende gäller i 
dubbla led, det vill säga både från underordnade och överordnade i organisationen. Vad det 
gäller socialt stöd i informativ form förekommer inte detta i någon strukturerad form men med 
tanke på att det är ett långt projekt, skapas särskilda relationer inom gruppen där 
projektledaren ändå upplever att det går att utläsa att det informativa stödet ökar med tiden.  
     Enligt respondentens upplevda situation rörande socialt stöd är det dock det instrumentella 

stödet som är mest framträdande och kanske också högst värderat av respondenten själv. Det 
är framför allt möjligheten att vända sig till ledningen och dess förståelse vid eventuella 
problem som underbygger upplevelsen av instrumentellt stöd. Här märks även projektledarens 
egen värdering av det instrumentella stödet genom att hon uppger att hon aktivt arbetar med 
att lyfta oklarheter och svårigheter till ledningen i syfte att få till någon form av 
omstrukturering eller förståelse.               
     Om vi ser till eventuell avsaknad av stöd märks detta i det som respondenten beskriver 
som ett individberoende motstånd mot projektverksamheten. Projektledaren talar om att det 
inom landstinget finns ett uttalat motstånd mot systemet som införs. Detta tyder på att arbetet 
är verksamt i en miljö där det förekommer internt förändringsmotstånd. Enligt vad som går 
att uttyda av respondentens svar är hennes uppfattning att detta främst beror på att vissa 
slutanvändare av systemet faktiskt kommer att få ett sämre system att arbeta med än vad de 
har idag. Vad det handlar om är i grund och botten en bristande förståelse för programmet 
Pegasus inom organisationen och att detta tyder på en insiktströghet i omgivningen då 
individer har svårt att se de gemensamma värden som eftersträvas i det nya systemet. 
Projektledaren tolkar emellertid inte dessa omständigheter som att det finns ett personligt 
motstånd mot hennes projektledarskap utan som motstånd mot själva förändringsarbetet. 
Motståndet tycks också kunna grundas i själva projektarbetsformen då det framkommit att 
alla projektmedlemmar inte är helt hängivna att arbeta i projekt utan hellre sysslar med 
ordinarie linjeverksamhet.  
     Det sociala stöd som finns i projektledarens omgivning kan utifrån denna sammanställning 
betraktas som högt eftersom det framkommer en upplevelse av att framför allt det emotionella 

och det instrumentella stödet från ledningshåll är att klassa som högt. Visserligen finns det två 
dimensioner i denna fråga rörande socialt stöd där det kan betraktas som högt från 
ledningshåll och lite lägre från underställda medlemmar i gruppen. Med tanke på 
organisationens ovana att driva projekt finns det en förståelse från ledningen för 
projektledarens arbete och detta tolkar hon som ett mer betydelsefullt stöd än det som 
kommer från gruppens medlemmar. Som synes finns det motstånd mot verksamheten men 
detta är ingenting som påverkar respondenten i allt för hög utsträckning då hon inte tycks 
befinna sig i en isolerad arbetsmiljö. Till följd av att respondenten upplever förståelsen och 
stödet från ledningen som så pass starkt får hennes arbetsmiljö därför anses inkludera högt 

socialt stöd.  
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 Variabler Variabelvärden Projektledare 
II 

Arbetskrav Höga arbetskrav X 

 Låga arbetskrav  

   

Egenkontroll Hög egenkontroll  

 Låg egenkontroll X 

   

Socialt stöd Högt socialt stöd X 

 Lågt socialt stöd  

Resultat   

Arbetsmiljökategori  Kollektivt arbete, 
högt stressarbete 

         Figur 7: Delmatris projektledare II 

 
Utifrån de observerade variabelvärdena i den andra projektledarens upplevelser av den 
psykosociala arbetsmiljön kan vi utläsa att denne har ett kollektivt arbete. Men det är ett 
arbete som också innebär hög stress på grund av att hon har höga arbetskrav, låg egenkontroll 
och ett högt socialt stöd. Denna form av arbete innebär att det finns en risk för upplevd ohälsa 
så länge kraven inte vägs upp av en ökad egenkontroll. På sikt kan denna form av arbete 
därför leda till kognitiva begränsningar i form av ensidiga tankemönster och andra 
psykosomatiska besvär hos respondenten. 
 

 

4.4 Projektledare III 

4.4.1 Resultat 

� Arbetskrav 

När vi kommer till den tredje projektledaren, upplever han att kraven i projektverksamheten 
ofta är otydliga. Framförallt har det varit en stor osäkerhet kring vad hans projektteam ska 
leverera för resultat. Något som enligt uppgift har varit problematiskt eftersom det aktuella 
området som projektet arbetar i är stort och är i behov av precisering. På grund av detta har 
han själv valt att avgränsa kraven genom att inom projektgruppen och tillsammans med 
ledningen för Pegasus diskutera fram vad som ska levereras. 
 

[…] kraven har inte varit jättetydliga så min största uppgift gentemot teamet har ju varit att 
avgränsa och att vara tydlig med att; ”vi har uppfattat att göra det här” och förmedlat det. Eftersom 
kraven inte har varit tydliga så har jag fått tagit ett stort ansvar och tala om att; ”det här tänker vi 
göra” och då får någon säga emot för annars blir scoopet för stort.   

 
Enligt projektledaren har det därför inte heller ställts många formella och dokumenterade krav 
förutom de som avser projektets tids- och kostnadsramar. Detta tror han främst beror på att 
landstinget inte är vana vid att ställa krav och inte heller vet vilka krav de kan ställa på 
projektet. De krav som har riktats mot projektet har därmed varit vida och dokumentationen 
av dessa har som sagt varit bristfällig. Något som respondenten uttrycker; ”ja, jag såg väl 
egentligen inte mer än ett par rader när vi skulle börja. […] det är inte mycket som är 
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nedskrivet skulle jag vilja påstå”. Därför har projektledarens arbete främst bestått av att 
strukturera upp jobbet för sitt projektteam genom att bistå dem med att fördela 
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna har sedan dokumenterats för att möjliggöra för 
Pegasusprogrammet att ta del av vad hans delprojektet har åstadkommit. 
     De krav som han upplever ställs på honom som projektledare består främst i att leverera ett 
resultat inom de uppsatta tids- och kostnadsramarna för Pegasusprogrammet. Dock framgår 
också att det är viktigt att sträva efter att hålla goda relationer till projektmedlemmarna så att 
de känner sig nöjda med det arbete de gör. Dessa krav stämmer även väl överens med de krav 
vår respondent ställer på sig själv i sin projektledarroll. Men som sagt är det resultatet som 
värderas högst, vilket respondenten uttrycker som följande; ”jag kan ju inte komma till 
projektledningen och säga att vi har ett jättebra team men kan inte leverera i tid, det håller 
inte.” 
     Även om projektledaren tillsammans med sina projektmedlemmar och ledningen i Pegasus 
har försökt att avgränsa och definiera vilka krav som ställs i projektet, så upplever han att det 
ändå ställs andra outtalade krav och förväntningar från flertalet intressenter inom landstinget. 
Detta är krav som ofta sträcker sig utanför hans kompetensområde då de främst kommer från 
intressenter som arbetar inom vårdrelaterade delar av landstinget. Dessa förväntningar menar 
respondenten ofta är orealistiska eftersom de flera gånger sträcker sig utanför projektteamets 
kapacitet att leverera eller inte alltid tillhör deras arbetsområde. Sådana förväntningar kan 
bland annat vara att projektteamet ska leverera lösningar på diverse problem som finns 
utanför projektets ramar. Detta beror förmodligen enligt respondenten på att 
linjeorganisationens verksamhet blandas ihop med projektets och att det därför skapar 
förväntningar som inte ligger i linje med projektarbetet. Förväntningarna har emellertid inte 
riktats direkt mot projektet eller projektledaren utan snarare framkommit genom interna 
diskussioner utanför projektet. I flera fall har projektmedlemmar vittnat om förväntningar som 
framkommit av olika intressenter så som; ”ja men det där [gör] ju ni, det där ska ni väl också 
[göra]?” Av den här anledningen finns det fler krav på projektet än vad som är formellt 
nedskrivet och sannolikheten att alla uppfylls är liten.    
 

[…] alltså vi har avgränsat oss men ändå är uppfattningen från väldigt många håll i organisationen 
att… alla har olika bild av vad […] vi ska ha utfört. Även om vi avgränsade oss i början så finns 
förväntningar att vi ska ha testat mycket mer, […] så visst det är en salig blandning av 
förväntningar. Men eftersom de inte är nedskrivna och alla har olika [bild] så är sannolikheten att 
vi träffar dem alla inte stor. 
 

För att få kontroll över kravbilden uppger respondenten att han i början av projektet i ett 
flertal rapporter försökte att påtala bristen på krav för styrgruppen i projektet. Eftersom det 
inte fanns några krav försökte han ”provocera” fram dem men detta blev utan gensvar. Istället 
fortlöpte projektet och flera krav ställdes sedan längre fram i processen. 
  

Ja i början så försökte jag ju få fram kraven genom att markera i mina rapporter att det finns inga 
krav - vi har inga krav att utgå ifrån och jag fick försöka provocera fram dem… att någon måste ju 
då se att det finns inga krav men det kom inga krav. Men i efterhand kan [styrgruppen] komma på 
ett möte och säga till exempel; ”ja men vi förväntar oss att ni gör det här och det här, att ni ska 
överlämna det”, men de kommer ju långtifrån början när vi startade utan snarare har de kommit nu 
i slutet av projektet. Så kravhanteringen i stort där finns det ju lite att jobba på.  
 

� Egenkontroll 

Vidare berättar vår respondent att han har en formell projektledarutbildning. Denna finner han 
användbar i det dagliga arbetet, även om han framhåller att kunskaperna skulle behöva 
uppdateras genom att han som projektledare med jämna mellanrum får gå på projektspecifika 
utbildningar. Främst har projektledaren haft nytta av utbildningen genom att arbeta efter 
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synsättet att det är viktigt att hela tiden ha mätbara arbetsuppgifter att jobba utifrån för att 
kunna se att projektet går framåt. Eller som respondenten själv uttrycker det; ”för att se om vi 
är på plan eller inte plan […]”. Men det är också viktigt att visa för gruppen att arbetet går 
framåt och att de skapar ett resultat för att de ska kunna känna att de har gjort något bra 
berättar han.  
     När vi ställer frågan huruvida respondenten upplever kontroll över sitt projektarbete 
berättar han att han har haft väldigt fria händer och därför agerat självständigt. På så vis har 
det också funnits möjligheter att styra om projektet då förutsättningarna har ändrat sig. Det 
enda kravet menar han har varit att han ska rapportera till styrgruppen hur projektet fortlöper. 
 

Ja alltså i mitt [projekt] har jag ju kunnat styra och ändrat riktning några gånger också, och i det 
här projektet har jag ju haft väldigt fria händer och varit självständig. Jag har ju rapporterat uppåt 
vad som händer men annars har jag haft helt fria händer att styra om… och vi har ändrat riktning 
några gånger utefter leverans om vad som är möjligt och att förutsättningarna har ändrat sig lite. 

 
Dock påtalar vår respondent att det är flera beslut som han själv inte har befogenhet att ta när 
det uppstår vissa problem. Det mandatet ligger ofta utanför projektet och även ibland också 
utanför Pegasusprogrammet och därmed måste beslutet tas på en högre nivå inom 
linjeorganisationen. Detta gäller även i de fall han och gruppen har en idé om vad som borde 
göras. Sålunda förekommer det att gruppen måste vänta in beslut innan projektarbetet kan 
fortsätta. Projektledaren menar att han delvis kan känna sig stressad i dessa situationer 
eftersom leveransdatumet inte ändras av att projektteamet väntar in ett beslut och att samtidigt 
något annat projekt väntar på att startas direkt efter det aktuella momentet är klart.  
 

Det kan absolut bli en stress men samtidigt så har man ju rapporterat att man har hittat [problemet] 
och då vet alla om att vi inte kan göra något förrän vi har fått en rättning eller fått ett beslut […]. 
Så då kan vi inte göra något däremellan när alla vet att vi har rapporterat och väntar. Då ligger det 
ju inte på oss men samtidigt så vet man ju att det är någon som ska göra någonting efter oss… att 
vi ska vara färdiga här för att någon annan ska fortsätta så då kan det ju bli en stress men så länge 
det inte beror på oss så är det lugnt. 
 

Möjligheten till kontroll av arbetet inkluderar även gruppens styrning uppger respondenten. 
För att möjliggöra en uppföljning på projektmedlemmarnas arbete och för att se hur projektet 
ligger till har projektledaren skapat ett dokument som dessa får fylla i angående vad som är 
gjort och vad som återstår. Genom detta arbetssätt har han kunnat styra hur mycket gruppen 
har arbetat beroende på den aktuella arbetsbelastningen. Här berättar respondenten att i de fall 
arbetsbelastningen är hög levererar han olika scenarion till projektgruppen över hur de måste 
arbeta för att uppfylla kraven i projektet. Dock har han inte själv haft möjlighet att beordra 
projektmedlemmarna att arbeta mer i projektet än de 50 % som de arbetar nu utöver sina 
ordinarie arbetsuppgifter i linjen. Lösningen blir istället att kontakta respektive linjechef men i 
flera fall har vår respondent varit tvungen att först kontakta personer i Pegasusprogrammets 
ledningsgrupp så att de i sin tur har kunnat förhandla med linjechefer för att medlemmar i 
projektteamet ska kunna jobba enligt projektledarens önskemål. Här berättar dock 
projektledaren att han i dessa situationer alltid kontaktar sina projektmedlemmar personligen 
innan han tillfrågar respektive linjechef; ”så jag har informerat först och sen har vi gått den 
formella vägen”. Respondenten väljer att jämföra tillvägagångssättet i personalhanteringen i 
projektverksamheten mellan landstinget och tidigare då han varit verksam i den privata 
sektorn, där organisationen var mer van vid att tillämpa projektarbetsformen. Där var 
proceduren mer informell menar respondenten och det räckte att han som projektledare direkt 
kontaktade respektive chef för att få ett godkännande, medan det i landstinget är mer formellt 
där projektmedlemmarna måste ha ett samtal med sin chef och få arbetsuppgifterna 
bekräftade.    
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� Socialt stöd 

När det kommer till projektledarens sociala stöd upplever han det som högt, både från 
programledningen och från projektgruppen. Här har personer ur programledningen stöttat 
projektet med att ta fram nödvändiga resurser. Dock upplever projektledaren att stödet 
härifrån varierar i olika situationer. Han berättar att det i vissa situationer har varit olika syn 
på vilket stöd och information man som projektledare behöver ta del av. Därför önskar vår 
respondent att han i vissa fall hade förberetts bättre inför olika möten med styrgruppen för att 
kunna förbereda sig mentalt och ha en framförhållning för vilka eventuella krav och 
förväntningar som kan dyka upp; ”för det är ju inte alltid man kan fråga eller be om hjälp om 
man inte vet vad man ska ställas inför.” Men överlag tycker projektledaren som sagt att stödet 
har varit bra. Detta gäller dock inte sett till den övriga organisationen inom 
Pegasusprogrammet. Här har han som projektledare endast fått den hjälp han frågat efter men 
inte mer. Respondenten menar att detta är problematiskt eftersom han inte alltid vet vad han 
ska fråga efter och att problem i flera fall har upptäckts för sent för att de ska kunna rättas till. 
     Stödet från projektgruppen har bestått av information om projektets status då vår 
respondent inte var med från dess start. Om projektmedlemmarna berättar han att; ”de liksom 
hjälpte mig för att de är erfarna och hade den personligheten och drivet”. I gruppen får vår 
respondent även återkommande feedback på hans insatser från ett flertal personer. 
Feedbacken förekommer likaså från styrgruppen i anslutning till leveranser även om den inte 
varit lika tydligt uttalad som i projektgruppen. En annan form av feedback som vår respondent 
upplever kopplar han samman med de olika outtalade förväntningar som riktas mot 
projektverksamheten, det vill säga att respons kan komma på saker som inte levererats. Något 
som han tycker är ett problem eftersom denna feedback borde ha kommit tidigare.   
     Kring frågan om upplevelsen av förtroendet för projektledaren i verksamheten upplever 
han att det är högt, men att det är då främst knutet till hans yrkesbakgrund. Därmed känner 
han att han har ett gott förtroende både hos programledning och från projektgruppen men att 
han samtidigt inte är säker på hur det ser ut inom andra delar av Pegasus. Inom projektteamet 
tror han att förtroendet för honom har byggts upp genom att han har försökt ta ”stötarna” för 
gruppen.    
     Eftersom projektledaren delvis är anställd tack vare sin tidigare yrkesbakgrund som inte 
bottnar i projektledning har det inte heller funnits någon annan som har kunnat ta över 
arbetsuppgifterna då de blir betungande. Det har inte heller funnits några interna projekt inom 
Värmlands landsting som projektledaren har tagit del av. Det menar han beror på att denna 
form av arbete har varit begränsat i organisationen. Istället har han tagit del av hur andra 
landsting har gått tillväga för att själv få stöd i hur han ska lägga upp arbetet. 
     I frågan kring upplevelsen av motstånd uppger vår respondent att han absolut tycker att det 
förekommer motstånd mot projektverksamheten, vilket han knyter an till den otydliga 
kravbilden från flera intressenter med inkommande krav under projektprocessen. 
 

Ja det är återigen det här med den otydliga kravbilden. Att det har ifrågasatts syftet med det 
scoopet vi hade från början och att det borde ha varit ett annat… förväntningarna… sen en hel del 
mellan raderna som inte är helt uttalat men som man kan känna. […] kraven kommer på sittande 
möte, muntligt inget skriftligt, men väldigt tydligt att ”de här förväntningarna har vi” och de är inte 
tydligt satta och det kan jag väl egentligen tycka är ett ganska stort motstånd.  

 
Andra problem som respondenten upplever är att det finns en brist på struktur i 
projektverksamheten inom Pegasus. Han väljer att återigen jämföra med den privata sektorn 
där han tidigare jobbat. Där menar han att organisationen i förväg var förberedd för de projekt 
som skulle drivas i kontrast till hur det ser ut inom landstinget. Även beslutshierarkin är 
annorlunda där den som tidigare nämnts har en mer informell karaktär i den privata sektorn 
där det oftast är lättare att få tag på nyckelintressenter i organisationen som behövs i 
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projekten. Upplevelsen av det mer formella sättet att arbeta i landstinget beskriver 
respondenten som att; ”[…] här känns det som att man ska gå rätt väg annars trampar man 
någon på tårna. Det är ett regelverk som inte syns.” 
     Vidare påtalar projektledaren att det var enklare att identifiera respektive projektroller 
inom den privata sektorn. Han påtalar bland annat bristen i att inte ha en person inom 
linjeorganisationen som han kan vända sig till eftersom denne har anställt honom. 
Förklaringen finner han som sagt i att landstinget inte är vana vid projektarbetsformen och 
därför inte har en organisationsstruktur som stöttar projekten optimalt. Här framgår det även 
att informationsspridningen är begränsad i och kring projektverksamheten, där det har hänt att 
vår respondent har känt sig isolerad från andra delar av Pegasus och från linjeorganisationen. 
Därför efterfrågar han en bättre kommunikation både inom Pegasusprogrammet och till 
linjeorganisationen så att de strävar efter samma målbild för att kunna lyckas i projektarbetet. 
 
4.4.2 Analys  

� Arbetskrav 

Som vår respondent tidigare har påtalat finns det ett flertal formella krav som ställs i 
projektverksamheten. Dock framstår kraven som otydliga genom bristfällig dokumentation 
och en oklarhet över vad projektet ska leverera. Detta beror som sagt på att kravställarna 
enligt respondenten inte vet exakt vilka krav de kan ställa på projektet och hur de ska 
preciseras. Därmed framstår kraven som diffusa både för projektledaren och för 
projektteamet. För att möjliggöra en hantering av kraven uppger respondenten att han har 
strävat efter att avgränsa dessa tillsammans med den egna gruppen och med 
programledningen. Det vill säga att de gemensamt har tagit fram kravbilden genom att 
precisera vad projektet ska resultera i och därmed har kraven blivit formella. Den tydliga 
avgränsningen kan sålunda tolkas som en copingstrategi från projektledarens sida för att 
kunna skapa en hanterbarhet och tydlighet i kravbilden. Avgränsningen har skapats både för 
egen del och för projektteamet men också för programledningen beroende på de diffusa krav 
som framkommit innan och under projektens gång. Arbetssättet som projektledaren tillämpar 
inom sitt projektteam kan också ses som en copingstrategi. Här dokumenteras arbetsuppgifter 
för att skapa en tydlighet för projektledaren, projektteamet samt för ledningen i 
Pegasusprogrammet. Detta kan ses som ytterligare ett tillvägagångssätt för att skapa en 
tydlighet i projektarbetet samt för att öka kommunikationen inom projektverksamheten. 
Förmodligen utgör dessa två strategier en möjlighet för projektledaren att avgöra vilken 
ansträngning och prestation som krävs för att projektresultatet ska motsvara de krav som 
ställs. Men de hänger troligtvis också ihop med de krav som respondenten ställer på sig själv i 
sin projektledarroll. 
     Förutom de formella, och diffusa kraven ställer projektledaren såväl kognitiva som 
emotionella krav på det egna beteendet och den egna prestationen i projektverksamheten. Här 
återfinns till att börja med kravet på att lyckas skapa det slutresultat som vår respondent har 
lovat genom avgränsningen. Dessutom ställer han kravet på sig själv att skapa en god 
arbetsmiljö för sina projektmedlemmar genom att bland annat ta ”stötarna” i och kring 
projektet. Därmed innebär detta att projektledaren ställer egna krav på att finna en balans 

mellan arbetsuppgifterna och relationerna i sin projektledarroll. 
     Fortsättningsvis i diskussionen kring oklara krav uppger projektledaren också att dessa 
kommer från ett flertal intressenter. Ofta genom outtalade förväntningar som framkommer 
genom diskussioner som inte riktas direkt mot honom som projektledare utan snarare mot 
projektmedlemmarna. Antalet informella krav, eftersom dessa ofta är outtalade och 
underförstådda, torde därmed betraktas som många och svårhanterliga. Kraven som ställs 
ligger i flera fall utanför respondentens kompetens där de kommer från intressenter som är 
verksamma inom vårdrelaterade delar av landstinget. De tekniska krav som därmed ställs på 
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respondenten är alltså för höga i förhållande till dennes kvalifikationer eftersom de kräver en 
viss vårdteknisk förståelse. Detta gäller också teamet då projektledaren berättar att många av 
de förväntningar som riktas mot projekten är mer avancerade än vad hans team har kapacitet 
att klara av. 
     Utifrån den diskussion som har förts ovan bör det vara rimligt att påstå att graden av krav 
är höga på projektledaren. Detta kan främst motiveras utifrån att det ställs flera olika formella 

krav på vår respondent som har definierats genom avgränsning och precisering av vad 
projektet ska leverera. Vidare framgår det att det finns flera diffusa krav som kommer från en 
mängd olika intressenter inom organisationen samtidigt som dessa krav ofta sträcker sig 
utanför respondentens tekniska kompetens.  
 
� Egenkontroll 

I diskussionen kring projektledarens egenkontroll upplever han som sagt att han har ”fria 
händer” att själv styra i projektet då han vid ett flertal gånger på egen hand har kunnat ändra 
riktning för arbetet. Graden av självständiga styrningsmöjligheter här framstår därmed som 
höga då han endast har behövt rapportera projektets status till programledningen. Men det går 
även att tolka att det finns en hög grad av handlingsutrymme utifrån projektledarens möjlighet 
att fylla i den otydliga kravbilden. Denna styrningsmöjlighet betyder därmed sannolikt att 
projektledaren har goda möjligheter att påverka omständigheter i projektarbetet. Genom att 
han tillsammans med projektgruppen har påverkat de formella kraven i projektet har detta 
även utgjort en möjlighet för en tydligare avgränsning. Han berättar även att han har en 
formell projektledarutbildning som han har nytta av i det dagliga projektarbetet, även om han 
framhåller att den skulle behöva uppdateras med jämna mellanrum. Kompetensen kan därmed 
tolkas som tillräckligt hög för att skapa en viss kontroll i projektledarrollen, vilket även kan 
kopplas till respondentens försök att skapa tydligt avgränsade arbetsuppgifter för att kunna 
hålla koll på hur projektet utvecklar sig. Exemplet där vår respondent använder ett dokument 
för att kunna se vilka uppgifter som har gjorts och vilka som återstår borde därför vara ett 
tecken på den goda styrningsförmåga som han upplever att han har. 
     Dock ser kontrollen annorlunda ut när det kommer till befogenheterna, exempelvis i de fall 
det uppstår problem. Här har mandatet varit lågt och respondenten har fått lyfta frågorna för 
att invänta beslut som har dragit ut på tiden. Trots detta har tidsramarna för projektet kvarstått 
och därmed också respondentens ansvar att uppfylla tidskraven på projektet. Här kan vi alltså 
uttolka att projektledarens befogenheter beträffande beslut är begränsade samtidigt som 
ansvaret inte förändras. Detta har också lett till stressande situationer för projektledaren där 
han använder en kognitiv strategi genom tankesättet att det inte finns något han kan göra åt 
problem eller frågor när de väl har avrapporterats till respektive beslutsfattare.  
     En annan problematik kring respondentens befogenheter finner vi som bekant när det 
gäller tillgången till personal och hur han kan styra denna. Som respondenten uppger är hans 
möjlighet begränsad när det gäller tillsättning av personal i projektet där detta ansvar snarare 
ligger kvar hos linjecheferna.   
     Som vi ser här finns det flera olika nyanser i projektledarens egenkontroll i 
projektverksamheten. När det kommer till det egna projektet finns en hög grad av 
handlingsutrymme samtidigt som projektledarutbildningen är användbar i det dagliga arbetet. 
Emellertid är befogenheterna något begränsade vad det gäller beslutsfattande i vissa frågor 
och i de fall respondenten behöver ytterligare personal. Men trots de begränsningar som finns 
i befogenheterna upplever projektledaren att han har god kontroll i sitt arbete. Sammantaget 
bör det sålunda vara rimligt att klassificera egenkontrollen som hög eftersom de påtalade 
begränsningarna och det kvarstående ansvaret sannolikt inte behöver betyda att vår 
respondent har låg egenkontroll.  
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� Socialt stöd 

I dimensionen kring projektledarens stöd är bilden nyanserad precis som i variabeln 
egenkontroll. Som vi kan se upplever vår respondent att det sociala stödet är högt både från 
programledningen och från projektgruppen, även om detta varierar under tid. Här upplever 
projektledaren att han också har förtroende i båda grupperingarna, han har ett emotionellt stöd 

men vet inte hur det ser ut i övriga delar av programmet vilket kan tolkas som en mindre 
begränsning. Även om det sociala och emotionella stödet är bra, finns det tillfällen då vår 
respondent upplever att det saknas ett informativt stöd. Bland annat i vissa mötessituationer 
där det från ledningshåll skulle kunnat informeras kring vad dessa ska innefatta så att 
projektledaren kan få möjlighet att förbereda sig både mentalt och praktiskt. Likaså gäller 
bristen på information övriga delar inom Pegasus där respondenten menar att ”man inte fått 
mer än man frågat efter”, vilket också i vissa fall har fått olika problematiska konsekvenser 
för projektverksamheten. Här blir det informativa stödet därför delvis begränsat. Något som 
också framgår i respondentens utsaga är att olika intressenter i landstinget först i efterhand har 
gett respons och feedback på projektresultatet. Förslagsvis skulle detta ha kommit tidigare.  
     Dock skiljer sig det informativa stödet i projektteamet. Här tycks denna form av stöd 
istället vara relativt högt med tanke på den behjälpliga information gruppmedlemmarna har 
delgett vår respondent då han började som projektledare inom projektet. I gruppen 
förekommer även frekvent feedback på projektledarens arbete vilket talar för en god 
kommunikation. Samtidigt är det viktigt att understryka att feedbacken även kommer från 
ledningshåll, även om den inte är lika framträdande som i projektgruppen. Eftersom det finns 
ett kommunikativt stöd från både ledningsgruppen och projektteamet i möjligheten att få 
feedback, tolkar vi det som att det informativa stödet är högt trots de nämnda 
begränsningarna. 
     När det kommer till projektledarens möjlighet till värderande stöd framgår det att detta är 
relativt begränsat inom landstinget på grund av att den form av projekt respondenten arbetar i 
inte har bedrivits tidigare. Referensprojekt har han dock funnit i andra landstings 
projektverksamhet. Här är också möjligheten till avlastning eller omfördelning inskränkt 
eftersom projektledaren i fråga är tillsatt efter sin yrkeskompetens som inte bottnar i 
projektledning. Det instrumentella stödet är därmed begränsat. 
     Vidare uppger respondenten att han upplever att det råder en brist på struktur inom 
projektverksamheten inom Pegasus. Här påtalas bland annat problematiken kring att ta beslut 
i resurs- och personalfrågor där tillvägagångssättet har mer en formell karaktär än i den 
privata sektorn där han har varit verksam tidigare. Projektledaren menar sålunda att 
landstinget är ovan vid att tillämpa projektarbetsformen och att organisationen inte heller är 
anpassad för detta sätt att arbeta. Projektomognaden kan tolkas som insiktströghet och brist på 
förståelse för respondentens projekt från organisationen och som därför skapar ett motstånd 
mot projektarbetet. Härifrån kan vi också spåra de isolationskänslor som respondenten 
upplevt i förhållande till linjeorganisationen och vissa delar av Pegasusprogrammet. Med 
andra ord har kommunikationsmöjligheterna här varit begränsade, vilket också tyder på 
ytterligare en insiktströghet. 
     En annan form av motstånd som förekommit enligt respondenten är de påtalade diffusa 
kraven och förväntningarna som riktas mot projektet. Kravbilden kan därmed tolkas som en 
okunnighet från kravställarnas sida för hur kravhanteringen i projektverksamheten borde eller 
faktiskt ser ut. Detta kan som sagt bero på att linjeorganisationens verksamhet blandas ihop 
med Pegasusprogrammet och respondentens projekt, något som även här påvisar en form av 
insiktströghet. Dock är det viktigt att understryka att projektledaren inte upplever att det 
förekommer aktivt motstånd mot projektet han är verksam i. 
     Trots det faktum att projektledarens sociala stöd som vi har sett i vissa fall är begränsat, 
påtalas det ändå att han överlag upplever att stödet är bra. Därigenom bör det vara rimligt att 
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påstå att respondentens stöd snarare är högt än lågt. Här tolkar vi det som att respondenten 
upplever att den höga graden av socialt, emotionellt och informativt stöd alltså väger upp 
bristen på det värderande och det instrumentella stödet samt organisationsmotståndet i form 
av insiktströghet.  
 

Variabler Variabelvärden Projektledare 
III 

Arbetskrav Höga arbetskrav X 

 Låga arbetskrav  

   

Egenkontroll Hög egenkontroll X 

 Låg egenkontroll  

   

Socialt stöd Högt socialt stöd X 

 Lågt socialt stöd  

Resultat   

Arbetsmiljökategori  Kollektivt arbete, 
aktivt arbete 

         Figur 8: Delmatris projektledare III 

 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa ur delmatrisen för den tredje projektledaren att han hamnar 
i arbetsmiljökategorin aktivt arbete under kategoriseringen kollektivt arbete. Det innebär att 
arbetet ger förutsättningar för att upplevas som stimulerande och utvecklande där det finns 
utrymme för att prestera goda resultat även om arbetet emellanåt kan upplevas som 
stressande.  
 
 
4.5 Projektledare IV 

4.5.1 Resultat 

� Arbetskrav 

Den fjärde projektledaren talar om att det finns en bred kravbild på den del av 
Pegasusområdet som hon är ansvarig för. Hon är tydlig med att påvisa att verksamheten är 
inhägnad av ett stort antal intressenter som är verksamma både inom och utom själva 
landstinget. De huvudsakliga kravställarna identifieras först och främst i politiker i hälso- och 
sjukvårdsledningen som vill se resultat, plus att landstinget som helhet inkluderar tusentals 
potentiella slutanvändare av systemet som programmet ska leverera. Således finns det en 
mängd kravställare ute i verksamheten som alla har sina enskilda krav på respondenten och att 
hennes åtaganden ska fungera. Framför allt handlar dessa krav om att projektet ska hålla 
tidplanen, hon upplever att om tidskravet inte kan kontrolleras utlöser detta en kedjereaktion 
genom hela organisationen. 
 

De säger att: ”Ni måste hålla tidplanen för vi avsätter folk, om vi då skjuter på det då blir det en 
produktionsminskning. De kan inte producera, inte operera i samma mängd, det kan bli mindre 
intäkter från staten. Inte bra!”.  
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I grund och botten beskriver projektledaren kravbilden som att det främsta kravet är just att 
hålla tidplanen eftersom varje fördröjning eller förändring utlöser kostsamma konsekvenser. 
Företrädesvis kommer dessa krav från antingen verksamhetsledningen eller från den politiska 
styrningen. Kravbilden härifrån upplever respondenten som översiktlig och någorlunda tydlig. 
Det finns ett projektdirektiv enligt landstingets modell men problematiken här ligger i att detta 
dokument under processens gång har visat sig vara tolkningsbart i många avseenden. 
Respondenten är övertygad om att detta har att göra med att landstinget som organisation inte 
är van att arbeta i projektform och därför kommer också kravhanteringen att få anpassas 
många gånger under projektets gång. Under arbetets gång blir det därför ett krav på 
projektledaren att i hennes arbetssituation att anpassa programmets krav efter det som för 
tillfället efterfrågas ute i verksamheten. 

 
Ja vi har ett projekt som har åkt in och ut hela tiden. Vi har sagt att det här kan vi inte ta in och nu 
det sista är det inne ändå. Okej det är inne men vi har inga resurser. Då finns det intresse hos en 
division, de har slagit på trummorna och IT vill och då känner man att då åker det in. Det kommer 
och går. De lugnar sig när man säger att det inte går, vi flyttar det till 2013 men sen är det igång 
igen och vi får ta med det igen. Det kan vara lite förvirrande. 

 
Till följd av att landstinget inte är en erfaren projektorganisation upplever projektledaren att 
det emellertid finns ett ”snällare och mer tillmötesgående klimat” vad det gäller kravhantering 
under resans gång. Detta märks genom att de krav som inte framkommer i planeringsfasen 
ändå beaktas, läggs till i projektet och resultatet blir svårare och svårare projekt att hantera i 
och med att kravbilden hela tiden växer. 
     I och med att Pegasusprogrammet för närvarande är en ytterst omfattande sammansättning 
av projekt är respondenten medveten om att det ställs krav och efterfrågan på vissa kvalitéer 
som hon inte anser sig ha. Men samtidigt hävdar hon att denna situation är hanterbar eftersom 
att man tillsammans inom projektdrivningen arbetar mycket med strukturering och 
prioritering av arbetet. På det hela sammantaget upplever respondenten att det är en ansträngd 
kravsituation i projektet men att det samtidigt är hanterbart då det finns ett gemensamt ansvar 
samt att just landstinget är förlåtande som kravställare.  
 

Vi kanske kan fördröja lite till. Det är inte som i byggbranschen, är det ett datum så får man jobba 
dygnet runt utan här har man fått tillåtelse att dra över tiden lite och sedan lite till. Det händer ändå 
inte mig något.             
 

På det personliga planet ställer respondenten kravet på sig själv att hon måste vara synlig i 
organisationen och ute i verksamheten, det vill säga att jobba men ändå vara tillgänglig. Som 
arbetet sett ut tidigare har det främst varit inriktat på tidskrävande och resultatinriktade 
aktiviteter som exempelvis resurssäkring men att man nu inom programmet har börjat arbeta 
mer med förankring såväl hos medarbetare som hos ledningen. Upplevelsen är att landstinget 
går mot en större projektmedvetenhet och att när det väl finns en förståelse för 
projektarbetsformen i organisationen så kommer också kravsituationen att se annorlunda ut. 
Men detta anses av respondenten vara en tidskrävande process då det är många anställda som 
berörs av en sådan omställning. 
 

� Egenkontroll 

När det kommer till den upplevda egenkontrollen i projektledarens arbetsmiljö grundas 
beskrivningen i att det handlar om en stor mängd detaljer i arbetet som måste bevakas och 
följas upp. Detta kan vara faktorer som dels är svåra att förutse och som dels är svåra att 
överblicka med tanke på hur arbetet bedrivs just nu. Kontrollsituationen beskrivs som en 
avvägningsfråga vad det gäller prioriteringar av vilken aktivitet som är lämplig och 
efterfrågad i gruppen för tillfället. I och med att det tycks saknas en fullständig stuktur för 
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projektverksamheten upplevs också kontrollen som bristfällig i vissa fall. Det som efterfrågas 
är bättre instrument för att kunna upprätta en önskvärd nivå av kontroll. Exempelvis skulle 
detta kunna handla om användning och kontinuerlig uppdatering av projektdirektivet och 
rutiner för revisionshantering av dokument och material som används. 
     Det arbete som konkret behandlar kontroll av verksamheten för projektledarens del går 
som sagt främst ut på att prioritera aktiviteter men även att, i den mån det möjligt, försöka 
fördela frågor som uppstår till andra projektledare inom programmet. Även om respondenten 
upplever det positivt att det är många individer som arbetar inom, och på något sätt är 
engagerade i Pegasus, så är inte detta problemfritt ur kontrollsynpunkt. Hon beskriver detta 
som att det är; ”många andra med starka viljor och det är regler och det är chefer”. Till följd 
av denna intressentsituation blir följden att respondenten upplever att hon får ”stänga ner” 
arbete i vissa fall då regler eller andra omständigheter har önskat något annorlunda. 
Därigenom upplevs också arbetssituationen lite improviserad då hon personligen upplever att 
det skulle behövas ännu mer kunskaper vad det gäller projektmetodik och tillvägagångssätt 
för att leda andra för att hon ska känna sig fullständigt trygg i sitt arbete.  
     När det kommer till ansvarssituationen för projektledarrollen är denna omfattande och det 
finns ett tydligt ansvar för att projektledaren ska leverera enligt tidplaner och deadlines. En 
begränsning för att kunna uppfylla detta ansvar finns dock i att det finns en omständig 
beslutsgång där det gäller att veta exakt vart frågor ska lyftas om det uppstår problem. 
Respondenten framställer denna process som att hennes uppgift är att presentera en 
prioritering uppåt och om inte denna prioritering är bra nog finns det inte mycket hon kan 
göra åt det.  
 

[…] har man beslutanderätt då får man gå dit, man kanske går på en mina en eller två gånger men 
då får man göra om resan en eller två gånger. Får jag mandat därifrån då kan jag gå ner ett steg och 
hålla på där nere. Spelregler, använd dem så behöver du inte slåss. För det är så, du har inget 
linjeansvar men använd det som finns. 
    

Detta innebär då att det i projektledarrollen i respondentens fall krävs att hon söker mandat på 
en högre nivå i organisationen istället för att tillräckliga mandat finns i hennes yrkesroll. 
Framför allt vad det gäller resursanvändning framkommer det att det är omöjligt för henne 
själv att dribbla med resurser fram och tillbaka, det vill säga in och ut från programmets olika 
verksamhetsområden. Alla sådana beslut måste istället lyftas en, två eller tre nivåer högre upp 
i beslutshierarkin för att besked ska kunna ges.  

 
Vi inte är vana att driva projekt och mandatet ligger hos divisionscheferna. Eftersom vi inte är 
vana. I framtiden kan det bli uttalat för man kan inte driva projekt så här, i förlängningen är detta 
inte ett bra projekt. Man bör redan från början resurssäkra, man kan inte stå med mössan i 
dörrposten varje vecka och fråga efter resurser. Det går inte. Det går åt mycket tid att jaga resurser 
och få tag i folk, hitta, gå upp och lägga fram underlag. Det blir mer än att driva framåt ibland. 
[…] vi måste ge projekt mer mandat om vi ska kunna driva det och hålla tiden. 

 
Avsaknaden av detta mandat upplevs som ett problem i och med att mycket tid går åt till att 
jaga resurser och till följd av att strukturen upplevs som bristfällig inleds detta arbete i regel 
försent och den viktiga tidplanen förskjuts. Projektledaren påpekar dock att det gemensamma 
ledarskapet som finns inom Pegasus medverkar till att hon själv inte behöver stressa upp sig 
och uppleva att det främst är på grund av henne som verksamheten går trögt. Gemenskapen 
upplevs därför som en trygghet och en viss kontroll över arbetet. 
 

� Socialt stöd 

Fortsättningsvis sett till det sociala stödet i projektledarens arbetssituation kan det utläsas att 
respondenten själv anser sig vara av en sådan personlighet att hon skaffar det sociala stöd som 
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hon behöver. Hur stödet ser ut och ifrån vem det söks beror på vad hon som projektledare 
efterfrågar för tillfället. I huvudsak kommer stödet från chefer och medarbetare i den närmsta 
omgivningen men respondenten framhåller även att hon söker stöd hos personer ute i den 
verksamhet som programmet jobbar emot. Det vill alltså säga ute i vissa delar av landstingets 
vårdverksamhet. Just detta stöd som inhämtas utifrån verksamheten beskrivs som särskilt 
värdefullt då det arbetet går ut på att inhämta information för att på så vis kunna bilda sig en 
uppfattning om vart i projektet det går att driva hårdare och vart det är mer lämpligt att ligga 
lite lågt. Att skapa denna förankring ute i linjeverksamheten och i programmet bidrar till vad 
respondenten betecknar som; ”socialt stöd i det lilla”.   
     Struktureringen av de omständigheter som projektledaren betraktar som stöd framställs 
dock som relativt svävande då det är svårt att sätta fingret på någon form av konstant flöde av 
socialt stöd. Detta har sannolikt enligt respondenten att göra med att Pegasus är ett otroligt 
stort program som innefattar många olika människor från olika verksamheter och med olika 
erfarenheter. Kommunikationen och följaktligen stödet mellan projektledaren och 
omgivningen skildras som varierande beroende vilken ”nivå” i Pegasus som interaktionen 
sker. När det kommer till stöd och förtroende från ledningshåll är upplevelsen att det finns ett 
stöd för projektledarens verksamhet. 

 
Jag får det man förtjänar eller vad man ska säga. Vi satt igår och fick skäll av [högsta] ledningen 
att vi inte håller tidplanen och då stöttar [x] och säger att vi har jobbat med detta och det räcker 
kan jag känna.       
 

Detta tolkar respondenten som feedback och ett stöd för att hon bedriver arbetet utifrån de 
förutsättningar som finns. En god feedbacksituation beskrivs även med utgångspunkt i den 
egna projektgruppen då det finns uttalad uppskattning för vad respondenten åstadkommer. 
Dessutom beskrivs arbetsmiljön inom denna grupp som ömsesidigt tillmötesgående från alla 
parter och svårigheter som uppstår går för det mesta att hantera tillsammans och detta är en 
form av stöd som tas tillvara. Sett till stödet från landstingets organisation som helhet är 
uppfattningen att det finns där vid behov men att det inte är någonting som kommer per 
automatik. Även här gäller att projektledaren själv aktivt måste arbeta med övertalning hos 
verksamhetschefer i linjen för att säkra resurser och på så vis också en högre grad av socialt 
stöd.    
 

Det finns människor som vill bli tillfrågade och de gör det mer än väl. Det är bara att man ska orka 
lyfta blicken och se att det finns andra som vill jobba med sådant här. Ta in dem! Man måste sätta 
dem på banan och mata dem med information men ibland kan det vara värdefullt. De är 
jättelyckliga och jag också. Så då får jag avlastning men man måste söka. 

   
På frågan vilken form av stöd som först och främst efterfrågas är respondentens svar att det i 
nuläget handlar om att försöka få tillbaka grundstrukturen i projektverksamheten. För tillfället 
uppger hon att det här med struktur på processen medvetet valts bort till förmån för att istället 
driva projektet framåt provisoriskt. Att inte ha stöd i en uppdaterad grundstruktur beskrivs 
som lite frustrerande samtidigt som det är oklart huruvida det finns tillgänglig kompetens 
inom Pegasus för att åstadkomma en sådan strukturering. Detta resonemang grundas främst på 
upplevelsen av att Pegasus och landstinget inte ”ligger i fas” vad det gäller kompetens och 
resurser.   
     Vidare framställs det inte heller som någon hemlighet att det finns ett utbrett motstånd mot 
projektet i organisationen. Det beskrivs som en följetong där flera avdelningar av 
vårdverksamheten visar motstånd mot att byta arbetssystem och rädsla för att de ska bli 
överkörda på grund av att andra, starkare, avdelningar av vården vill ha det så.  
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Vi är 7000 anställda, jätteduktiga människor som har utvecklat sina egna system och sitt eget sätt 
att driva verksamhet, det är utveckling medicinskt och de vet vad som är bäst. Nu har landstinget, 
storebror, bestämt att nu ska vi ha det här systemet och det är inte så lätt när vi har suttit där och 
fått bygga våra egna. Nu ska vi inordna oss i ett system som vi inte kan utveckla precis som vi vill. 
 

Respondenten uppger att hon stöter på mycket motstånd, kritik och misstro i sitt arbete med 
införandet av det nya systemet. Detta trots att det enligt henne finns en mycket tydlig linje 
från ledningen i landstinget om att; ”det är det här systemet som gäller” och att de 
medvetandegör att det inte finns någon återvändo. Nu anser dock respondenten att man för 
tillfället är på god väg att mota detta motstånd då vissa förändringar i arbetssätten införts.    
För att bli kvitt denna problematik och istället få stöd från verksamheten har man därför börjat 
bemöta motståndet genom dialog och förankring hos slutanvändarna. Enligt projektledaren 
medför detta att den övertygelse som hon har om att Pegasus är landstingets viktigaste projekt 
sprids till verksamheten och det ser hon som understödjande för den fortsatta 
projektdrivningen.  
 

Det här är ett av landstingets största och viktigaste projekt, […] som projektledare måste man tro 
att det är det viktigaste projektet i hela landstinget. Man måste tro det för att orka driva hela tiden. 
Sen kommer verkligheten ikapp en och man är inte jordens mitt.  
 

För att sammanfatta det sociala stödet vill respondenten påpeka att hon främst ser denna 
upplevelse som en personlighetsfråga och att hon skaffar det stöd som hon behöver på ett eller 
annat sätt; ”jag får det stödet jag behöver och får vara grundtrygg i allt, har jag inte kontroll så 
blir det ändå bra. Världen snurrar vidare ändå.” Hon påvisar också att landstinget som 
organisation bidrar med stöd och förståelse för projektverksamheten trots att det som synes 
inte upplevs finnas någon tydlig struktur. Detta styrks genom följande; 
   

Det är ett mer tillåtande klimat än vad jag kan tänka mig när jag hör hur man jobbar på IT-företag 
och på byggföretag. Där är det: ”Är det levererat på torsdag eftermiddag så får de göra hur de vill. 
Huset ska stå där”. Så är det inte riktigt här och då kan man få en viss förståelse ända upp till 
ledningen om man har bra försvar. Jag tror att det är ett mer tillåtande klimat här kan jag säga. 

 
4.5.2 Analys 

� Arbetskrav 

Som resultatet påvisar finns det en mångtydig kravbild i projektledarens arbetsmiljö. De krav 
som beskrivs som mest betydelsefulla och som av respondenten upplevs som särskilt viktiga 
är de som riktas från ledningshåll och från politiskt håll. Dessa krav ska förstås som tydliga 
och formella. Kort sammanfattat går de ut på att verksamheten ska hålla tidsplanen och även 
om det förekommer en bristfällig hantering av projektdirektiv och kravspecifikationer upplevs 
ändå de mest grundläggande kraven som just formella. Men om vi istället ser till kraven på 
projektledaren som riktas från det egna programmet och från linjeorganisationen är kravbilden 
genast mer otydlig. Här blir kraven mer diffusa till följd av att det finns en mängd 
förväntningar och informella krav ute i de olika avdelningarna där slutanvändarna av systemet 
är verksamma. Denna situation med förväntningar och diffusa krav från slutanvändarna om 
vad projektet ska leverera ställer därmed i sin tur krav på att projektledaren i hög grad måste 
anpassa sitt arbete efter vad som förväntas ute i organisationen även om detta för tillfället inte 
är optimalt för att driva projektet framåt. Respondenten uppger även att det ställs krav som 
ligger utanför hennes kompetens och därmed går dessa utöver hennes tekniska kompetens.  
     När det kommer till hantering av denna mångbottnade kravbild använder sig 
projektledaren av flera olika tillvägagångssätt för att skapa struktur på kraven. Som sagt blir 
anpassning av de egna arbetsuppgifterna efter verksamhetens önskemål en aspekt som kan 
förstås som en form av copingstrategi då denna aktivitet används för att skapa hanterbarhet av 



51 
 

kravbilden och bästa möjliga utfall med tanke på verksamhetens förväntningar. Ytterligare en 
copingstrategi återfinns i det kollektiva arbete som projektledaren upplever inom 
Pegasusprogrammet. Kravsituationen i sig är ansträngd på många sätt menar respondenten 
men samtidigt förefaller det hanterbart då det finns ett gemensamt ledarskap inom 
programmet och att samarbetet där fungerar bra. Dessutom finns det en upplevd trygghet 
gentemot den besvärande kravbilden eftersom landstinget definieras som en förstående och 
förlåtande kravställare. Respondenten beskriver själv att det finns ett tillmötesgående klimat 
vad det gäller kravhantering under resans gång och detta påverkar också hur denne upplever 
arbetskraven. Föreställningen om att det är okej att dra ut på tiden och att det är acceptabelt 
om inte arbetet går som planerat blir således en omständighet som underlättar projektledarens 
syn på de omfattande krav som ställs på projektet.             
     I kontrast till de krav som nämnts ovan kan såväl kognitiva som emotionella krav på det 
egna arbetet urskiljas i projektledarens beskrivning. Detta utgår ifrån att hon medvetet gör ett 
val i att jobba med tidskrävande och resultatinriktade aktiviteter för att driva projektet framåt 
men ändå ställer kravet på sig själv att hon ska vara tillgänglig och synlig ute i verksamheten. 
Här märks att projektledaren i sitt arbete tar större och större hänsyn till en 
projektifieringsfaktor i och med att hon medvetet väljer att kombinera resultatorientering med 

vårdande av relationer inom organisationen. 
     Med tanke på respondentens förmedlade upplevelser och ovanstående resonemang kan det 
betraktas som tillförlitligt att den berörda projektledarens arbetskrav definieras som höga, 
speciellt då kraven ofta sträcker sig utanför respondentens tekniska kompetens. Detta kan även 
fastslås genom att det som synes finns en väldigt bred kravbild på projektledaren då det 
förekommer krav och förväntningar från flera olika nivåer och i flera olika former, det vill 
säga som både formella och diffusa krav. Det finns sammantaget en tydlig nyans av 
mängdkrav i projektledarens arbete och även om det verkar finnas en kultur av olika 
tillvägagångssätt för att lindra upplevelsen av dessa krav måste sammanfattningsvis kraven 
betraktas som höga i och med det omfång av krav som beskrivs.      
 
� Egenkontroll 

Sett till egenkontrollen är denna i hög grad styrd av att projektledaren beskriver arbetet som 
att hon hela tiden måste kontrollera en stor mängd detaljer och hela tiden prioritera vilken 
aktivitet som är lämpligast för tillfället. Detta prioriteringsarbete utgår emellertid från 
verksamheten som bedrivs inom vissa specifika delar av programmet och därför ska inte det 
förstås som att projektledaren har möjlighet att prioritera och strukturera samtliga 
omständigheter som berör Pegasusprogrammet. I och med att det tycks saknas en 
grundläggande struktur för projektverksamheten i organisationen medför detta också att 
kontrollen av arbetet blir bristfällig, vilket är en omständighet som respondenten är medveten 
om.  
     En viss grad av handlingsutrymme kan emellertid urskiljas då det finns möjligheter att 
prioritera aktiviteter inom gruppen och fördela vissa frågor till rätt person inom programmet. 
Därmed går det att definiera ett internt handlingsutrymme som är tillämpbart innanför 
Pegasusprogrammets ramar men som genast begränsas då det gäller omständigheter som 
ligger utanför projektverksamheten. Den komplexa intressentsituationen som präglar 
Pegasusprogrammet bidrar även den till att det handlingsutrymme som finns begränsas 
ytterligare. Eftersom det enligt respondenten är många starka viljor inblandade blir det också 
till följd en naturlig begränsning av egenkontrollen då detta kräver att hon ”stänger ner” vissa 
aktiviteter under arbetets gång. Denna omständighet tyder på att arbetssituationen ska 
förknippas med en låg egenkontroll och även projektledarens upplevelser om att 
projektverksamheten känns improviserad bidrar till detta konstaterande. Därigenom blir 
kvalifikationsgraden även ofullständig då projektledaren upplever att de stundvis provisoriska 
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arbetsformerna delvis beror på bristande kunskaper i projektmetodik och ändamålsenliga 
teoretiska kunskaper vad det gäller arbetsformen. 
    Sett till projektifieringsfaktorn som återfinns i förhållandet mellan ansvar och befogenheter 
kan det konstateras att det finns en tydlig bild av ansvaret men att det samtidigt förekommer 
en begränsning av befogenheterna då arbetet är beroende av ett fåtal resurser. Befogenheterna 
i arbetssituationen är begränsade i den meningen att hon inte kan kontrollera resurstillgången 
själv utan är beroende av en invecklad beslutsgång. Även om respondenten då som synes har 
vissa beslutanderätter inom programmet och den egna gruppen begränsas ändå egenkontrollen 
i arbetet i hög utsträckning av att ansvaret över resurserna uteslutande ligger hos 
linjecheferna.                                  
     Arbetet som respondenten ofta står inför bygger sålunda på att skaffa sig tillräckliga 
resurser för att på så vis kunna kontrollera det egna arbetet och de uppgifter som projektet står 
inför. Kontrollen kan upplevas som bristfällig då projektverksamheten i respondentens fall 
ofta måste söka förankring hos flera olika chefer och resursägare för att kunna drivas framåt. 
Den individuella egenkontrollen som kan knytas till den enskilda projektledarens yrkesroll får 
därmed betraktas som låg då det finns svårigheter i att kontrollera omständigheter som ligger 
utanför projektens gränser men som verksamheten ändå är beroende av. Denna problematik 
får emellertid antas vara nära besläktad med landstingets oerfarenhet när det kommer till att 
driva effektiva projekt. 
     Trots den konstaterade låga egenkontrollen kan det utläsas att stressituationen ändå kan 
hållas på en hanterbar nivå då det gemensamma ledarskapet som finns inom 
Pegasusprogrammet medverkar till en känsla av att det kanske främst är projektledningen som 
har en bristande kontroll och inte projektledaren själv. Det gemensamma ledarskapet kan 
därför förstås som en form av kognitivt förhållningssätt för att på bästa möjliga sätt 
kompensera för den bristfälliga egenkontrollen.     

 
� Socialt stöd 

Sett till det sociala stödet i projektledarens arbetsmiljö är en genomgående tolkning att det 
sociala stödet i hennes fall till stor del grundas på att hon själv söker upp och skaffar sig det 
sociala stöd som hon anser sig behöva. Den utmärkande beskrivningen talar om att det går att 
inhämta stöd och skaffa sig en bild av hur arbetet ser ut i de olika enheterna genom att själv 
aktivt verka för detta. En dimension i variabeln socialt stöd blir därmed det emotionella stöd 
som projektledaren upplever att hon kan tillgodogöra sig i relationen med linjeorganisationen 
och med andra individer inom Pegasus. Att samspelet med dessa fungerar bra och att 
respondenten känner att hon har förtroende hos dessa framstående individer i hennes 
arbetsmiljö tyder på att det emotionella stödet är gott.  
     Denna form av stöd hänger även ihop med det informativa stödet i vår respondents fall. 
Eftersom samarbetet inom programmet upplevs som ömsesidigt tillmötesgående från alla 
parter och att det alltid går att få svar på frågor, ta del av feedback vid behov samt att det finns 
en uttalad förståelse för de problem som verksamheten har stött på hittills, medför detta ett 
informativt stöd. Visserligen menar respondenten att hon i många fall är mer eller mindre 
tvungen att själv arbeta för detta stöd genom att fråga och informera men även om det kräver 
en viss ansträngning finns där ändå ett informativt stöd i arbetet. Om vi vidare ser till det 
instrumentella stödet i arbetsmiljön är tolkningen av respondentens upplevelser att det går att 
finna sådant stöd genom att arbeta med övertalning hos verksamhetschefer i linjen och 
därigenom kunna säkra ytterligare resurser för projektverksamheten. Generellt sett finns det 
många individer inom landstinget som är intresserade av verksamheten och därför gäller det 
att identifiera dessa och få tillåtelse från respektive chef för att få använda denna resurs i 
Pegasus för att på så vis skapa ett instrumentellt stöd. Dessutom går denna form av stöd att 
tillgodogöra sig genom att vända sig till överordnade i styrgrupp eller i projektägarrollen för 
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att på så vis omförhandla och omstrukturera programmets åtaganden. Upplevelsen är som sagt 
att det är ett förstående klimat inom organisationen och därför är det också fullt möjligt för 
projektledaren att även finna ett instrumentellt stöd.  
     En begränsande dimension i hela stödsituationen som berör alla konkreta former av stöd i 
projektledarens fall är emellertid att hon verkar vara beroende av att på eget bevåg söka dessa 
former av stöd då de inte verkar följa hennes yrkesroll per automatik. Att själv behöva söka 
stöd blir efter hand problematiskt eftersom respondenten upplever att kommunikation och 
förståelse måste sökas på olika sätt beroende på vilken ”nivå” i Pegasus eller övriga 
organisationen som det gäller.  
     En tydlig svaghet i arbetsmiljöns stödaspekt har respondenten själv identifierat i att det i 
programmet inte finns någon tydlig grundstruktur i projektverksamheten. Arbetet känns till 
och från ”provisoriskt” eftersom situationen som programmet befinner sig i kräver att resultat 
och framsteg produceras samt att det kanske inte finns tillräcklig förståelse för 
projektverksamheten i linjeorganisationen. Detta faktum är naturligtvis nära besläktat med att 
det finns ett utbrett motstånd mot Pegasus i landstinget. Respondentens utsagor kring detta 
ämne och att det finns en bristande förståelse tyder på att det förekommer en tydlig 
insiktströghet då verksamheten är kritiserad och misstrodd. Detta förändringsmotstånd kan 
därmed tolkas som en projektifieringsfaktor som medverkar till att det sociala stödet 
försvagas. Dock framhåller hon också att detta motstånd nu bemöts på bred front av både 
ledningen i Pegasus och ledningen i linjeorganisationen som har beställt detta införande. På så 
vis upplever inte projektledaren detta förändringsmotstånd som en allför stor inverkan på 
hennes sociala stöd i arbetet. Det gemensamma ansvaret som finns inom Pegasus, och som 
delvis stöttats av linjeverksamheten, förhindrar därför känslor av isolation.  
     Sammanfattningsvis när det gäller socialt stöd är den samlade bedömningen att det finns 
en hög grad av socialt stöd förknippad med projektledarens ställning. Detta grundas på att det 
som synes finns goda möjligheter att skaffa sig stöd av både emotionell, informativ och 
instrumentell karaktär. Respondentens uppfattning om det höga sociala stödet grundas på att 
landstinget är en projektovan organisation där det går, åtminstone från ledningshåll, att få 
förståelse och stöd förutsatt att man trycker på rätt knappar. Detta förlåtande klimat som 
präglar Pegasusprogrammet genererar på sätt och vis stöd och även om det krävs en viss 
ansträngning av projektledaren själv för att få detta är det ändå konkret stöd som 
projektledaren uppskattar och drar nytta av. Det förstående klimatet som finns från 
ledningshåll bidrar även till att motverka det förändringsmotstånd och de insiktströgheter som 
finns och det arbetet blir sålunda ytterligare en faktor som verkar för högt socialt stöd i 
projektledarens arbete.    
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Variabler Variabelvärden Projektledare 
IV 

Arbetskrav Höga arbetskrav X 

 Låga arbetskrav  

   

Egenkontroll Hög egenkontroll  

 Låg egenkontroll X 

   

Socialt stöd Högt socialt stöd X 

 Lågt socialt stöd  

Resultat   

Arbetsmiljökategori  Kollektivt arbete, 
högt stressarbete 

         Figur 9: Delmatris projektledare IV 

 
Den fjärde projektledarens positionering i krav/kontroll/stödmodellen hamnar under kollektivt 
arbete där det förekommer en hög stressfaktor i projektarbetet. Så länge som de höga 
arbetskraven inte motsvaras av en hög egenkontroll så kan graden av upplevd ohälsa öka, 
även om det höga sociala stödet kan bidra till en lindring av stressupplevelsen. Sålunda 
befinner sig respondenten i en riskzon för att drabbas av kognitiva begränsningar och andra 
psykosomatiska åkommor. 
 
 
4.6 Projektledare V 

4.6.1 Resultat 

� Arbetskrav 

Den femte projektledaren påtalar tydligt att det finns en bred kravbild på den verksamhet som 
han bedriver inom Pegasusprogrammet. Här ansvarar han för ett flertal interna projekt. Detta 
målas dock inte upp som ett stort problem då projektledaren personligen var mycket väl 
medveten om att situationen skulle komma att se ut så här redan innan han påbörjade sitt 
arbete. Rent konkret består kraven i att upprätthålla en kontinuerlig dialog och uppdatering i 
olika former, både formell och informell, gentemot ledningen. Kontakten och 
kommunikationen med ledningen nämns som det tydligaste kravet som kommer från aktörer 
utanför själva programmet. Dock finns det även krav som kommer inifrån de olika projekten. 
Dessa krav går först och främst ut på att respondenten måste visa intresse för hur olika delar 
av projektverksamheten fortlöper vid olika tidpunkter och på så vis vara en representativ 
projektledare.  
     Pegasusprogrammet beskrivs vidare som ett typexempel på ett stort projekt som från 
början hade stöd i en projektmodell vad det gäller dokumentering av exempelvis krav. Under 
arbetets gång har dock denna struktur frångåtts i viss utsträckning och följden av detta 
beskrivs som att programmet till och från har varit på väg att ”köra av banan”. Den 
konsekvens som i nuläget kan urskiljas är att de krav som identifieras sedan programstarten 
inte är fullt dokumenterade. Detta beskrivs sammanfattningsvis som projektets största 
problem. Till följd av att det som synes finns brister i dokumentationen av krav förekommer 
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det även en del informella krav på projektverksamheten. Denna förekomst är emellertid en 
problematik som respondenten hanterar genom att själv ligga i framkant och genom den egna 
ambitionsnivån identifiera de fragment av informella krav som finns innan de sprids och blir 
ett problem för verksamheten.   
     Vidare påtalar även respondenten att det i just Pegasusprogrammet ställs en hel del krav på 
sakkunskaper inom IT-området då Pegasus i botten har ett starkt IT-fokus. Som projektledare 
menar han därför att det vore olyckligt att snubbla på bristande kunskaper inom detta område. 
Dessa krav på ett visst tekniskt kunnande hanterar projektledaren därför genom att tillämpa de 
färdigheter som han anser sig ha inom området problemhantering.    
 

Jag är tränad att inte veta vad som ska hända och då tränas man också i hela sin personlighet att 
lösa sådant som man inte vet hur du ska lösa. Man får ständigt fundera över: ”Vem kan hjälpa mig 
med det här?”  

 
Respondenten talar om att en värdefull strategi när det kommer till att hantera just en 
mångbottnad kravbild är att veta vad du själv kan och inte kan. Den vägvinnande strategin 
beskrivs som att fundera kring vad man inte kan som projektledare och att jobba på detta 
istället för att bli ännu bättre på de förmågor som redan är bra. 
 

Skillnaden är att om jag spelar som Zlatan i fotbollslandslaget är hans bästa strategi inte att 
utveckla sitt försvarsspel utan att vässa sitt anfallsspel ytterligare. Men om jag är chef eller 
projektledare så är det definitivt så att om jag är duktig på att göra mål så kanske jag inte behöver 
slipa på det mer, utan då är det kanske försvarsspelet jag satsa på.   

 
Sammanfattningsvis vad det gäller kravbilden på projektledaren så utgår denna från att 
respondenten själv ställer krav på att han ska ha självkännedom i sitt arbete. Detta går ut på att 
han önskar hantera krav och problem innan de når för stora proportioner. Om det ställs för 
stora krav i arbetet strävar respondenten efter att vara ärlig mot sig själv och omgivningen 
genom att kommunicera denna problematik. På så vis menar projektledaren att han skapar 
trovärdighet och bibehåller sin roll som inspiratör och en entusiasmerare vilket han anser vara 
viktigt för den som arbetar som projektledare. 
     Ytterligare ett arbetskrav som projektledaren själv har identifierat och anser viktigt för att 
nå goda projektresultat återfinns i att det finns krav på en god organisationsförmåga av det 
egna arbetet för att kunna sortera uppkomna frågor rätt. Detta krav betraktar respondenten 
som krav på att kunna arbeta med olika tidshorisonter. 
 

Ett annat krav som finns på mig, är att som projektledare arbeta med olika tidshorisonter. Det finns 
den horisonten att: ”Vad gör vi den här veckan? Hur ser det ut om tre månader? Var är vi om ett 
år?” Det sista fönstret, som vi precis haft ett morgonmöte om med högsta ledningen om är, så vad 
ska vara klart till 2015? Olika projekt har olika fokus. Pegasus är ett program som landstinget 
avser möjligen skulle kunna vara evighetslångt.     

  
Respondenten påtalar också att Pegasusprogrammet är aningen speciellt till sin karaktär och 
att detta medför att kravbilden också blir speciell. Eftersom Pegasus inte faller under den 
traditionella projektdefinitionen med ett givet slut blir också följden av att olika delprojekt 
flyttas in och ut från Pegasus att den sammantagna kravbilden för projektledarens del blir 
föränderlig med tiden.     

 
� Egenkontroll 

När det kommer till egenkontrollen i projektledarens arbete uppger han att det finns en mängd 
olika omständigheter som han inte kan påverka. Projektet har haft problem med en begränsad 
resurstillgång i form av att personer har slutat eller inte kunnat arbeta vidare med 
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verksamheten av olika anledningar. Detta är omständigheter som projektledaren emellertid är 
mycket medveten om att det är uppenbart svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna 
kontrollera. Men om respondenten istället ser till de faktiska faktorer som är möjliga för 
honom att påverka är upplevelsen att han har maximala möjligheter och en stor frihetsgrad att 
lösa uppgifter inom programmet.  
     På frågan rörande sin kvalifikationsgrad menar respondenten att han inte har någon 
projektutbildning i traditionell mening. Istället är den projektspecifika utbildningen inhämtad 
från olika typer av interna fortbildningar inom olika organisationer. Även om utbildningen 
inte har varit strikt formell har denna i kombination med tidigare erfarenheter av 
ledningsarbete bidragit till att respondenten upplever att han har en acceptabel utbildningsnivå 
för detta specifika område. Den egna kompetensen beskrivs i att han har en kännedom om den 
terminologi och de beståndsdelar som ett projekt är uppbyggt av.  
 

Om du stoppar en man eller en kvinna på gatan och frågar: ”Vill du vara med i ett projekt som vi 
ska driva?” så är det väldigt många som inte vet vad ett projekt är. Att bara förstå grundtänk med 
hur arbetet ska förlöpa, vägval, beslutspunkter, uppföljningspunkter. Att man har en intention att 
nå från A till B och att projektet är slut när man har nått B. Att förstå att det upplöses efter ett visst 
efterarbete, att det finns en beställare, budget och en särskild organisation för att hantera detta till 
skillnad från linjeorganisationen, det är ovärderligt. […] Någonstans på vägen måste du lära dig 
vad ett projekt är och vilka svårigheter och vilka möjligheter det ger.       

 
Gällande den egna kompetensen återkommer respondenten till att det är viktigt med 
självkännedom och att redan innan ett projektledarskap påbörjas kunna identifiera vilka 
svagheter hos sig själv som kan innebära problem. Att kommunicera de upplevda bristerna i 
den egna förmågan med ledningen bidrar till att han i sin roll som projektledare fått en ökad 
grad av förtroende och kontrollmöjligheter i gengäld. Det hela menar han är beroende av 
vilket förtroendekapital man har arbetat upp inom verksamheten. 

 
Jag vet att i det program jag jobbar i nu så finns det ett antal bitar där jag behöver grotta ner mig av 
och till och skaffa mig mer kunskap. Det kommunicerar jag löpande med mina två chefer. Jag har 
fått gott gehör där och i princip fria händer att så länge projektet rullar på ta för mig av det jag 
behöver. Det handlar om förtroendekapital. […] Naturligtvis är förtroendekapital en egenskap som 
en projektledare tyvärr inte kan starta med från början. Då kan ju formell utbildning vara ett 
surrogat.  
 

Således ser projektledaren inte den egna frånvaron av formell utbildning som ett problem då 
det är upp till honom själv att påtala bristerna hos sig själv och på något sätt skaffa sig de 
kunskaper som han anser sig sakna.  
     Sett till befogenhetssituationen anser respondenten att läget är ”fullständigt optimalt” för 
att kunna hantera den kravbild som finns på projektet. Även här handlar det om att 
kommunicera vad han som projektledare anser sig behöva för att kunna fullfölja uppdraget 
med tanke på de förväntningar som finns. I respondentens fall innebär det att han har tagit 
reda på vart gränserna går; ”vad som vi kan hyra in, köpa in, flytta om”. Respondenten är 
noga med att påtala att Pegasus är ett program utan ett tydligt slut och på så vis blir också 
kontrollen mer flexibel än om verksamheten haft ett definitivt slutdatum. I just fallet med 
Pegasusprogrammet beskriver sig respondenten som fullständigt nöjd och han upplever att 
han har stora möjligheter fatta beslut på ett relativt enkelt sätt. Detta gäller även om han i sitt 
arbete måste få ett beslut fattat eller få utökade befogenheter, då finns det en bra process där 
det går att få snabba och tydliga svar från ledningshåll. 
     En konkret faktor som emellertid bidrar till att upprätthålla egenkontrollen i arbetet 
återfinns i att projektledaren har stora möjligheter att själv utforma innehållet i de olika 
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projektaktiviteterna i Pegasus. Detta uppkommer i och med att han lägger ner mycket arbete 
på förarbete. 
 

I sådana här större saker som berör stora organisationer, många människor och kostar mycket 
pengar… om du inte gör en förstudie och analyserar problemet så riskerar du att gå bort dig. […] 
jag föreslår ju i förstudien de krav som uppdragsgivaren ska ställa men sen äger inte jag frågan om 
de ordagrant ska skriva av de som förstudien visar. De kan komma med helt nya krav eller avvisa 
förslaget till lösning men man tillverkar ett underlag för beslut. Besluten innefattar kraven som 
sedan kommer fram så förarbetet är jätteviktigt.  

       
Respondenten påtalar att det är ledningen som definierar vart arbetet ska börja och vart det 
ska sluta men att sedan vägen dit är mer öppen. Genom att därigenom genomföra ett noggrant 
förarbete går det att skapa en bild av vilka aktiviteter och vilken volym av arbete som krävs 
för att nå målet. Förarbetet eller förstudien blir då ett sätt för projektledaren att föreslå 
tillvägagångssätt för att nå fram till målet och detta ser han som en ovärderlig 
kontrollmöjlighet över det egna arbetet.   
 
� Socialt stöd 

Fortsättningsvis när det kommer till socialt stöd är projektledarens spontana reflektion att han 
inte har några egentliga arbetskamrater i formell mening. Att arbeta som projektledare i 
Pegasusprogrammet beskriver han som att befinna sig på en nivå i landstingsorganisationen 
där det uteslutande är linjechefer som är verksamma. De som befinner sig i 
linjeorganisationen har där en annan typ av gruppgemenskap än projektledarna som är mer 
ensamma i sina olika projekt och uppdrag. Detta upplevs dock inte som ett stort problem då 
detta gäller främst i en strikt formell mening. Socialt stöd kommer ändå från att respondenten 
strävar efter att upprätthålla god kommunikation med omgivningen och det kontaktnät som 
kan stödja verksamheten.   
 

Finns det några som är intresserade av vad jag gör? Kan jag bolla idéer med dem? Kan jag prata 
om vad jag gör? Ja absolut, jag tycker att jag har ett rikt socialt kontaktnät och att det befrämjar det 
jag gör. Så jag klagar inte men strängt taget har jag inga arbetskamrater som jag kan säga att: ”det 
är vi som jobbar med det här på den här nivån”, här är jag faktiskt ensam. 
 

Anledningen till att respondenten upplever en hög grad av stöd via sin omgivning är att han 
under sin yrkesversamma tid har byggt upp ett brett kontaktnät som spänner över många olika 
kompetensområden och som därmed kan gagna projektet på många olika sätt. Dock är 
projektledaren tydlig med att påpeka att dessa kontakter inte har uppkommit tack vare rollen i 
Pegasus utan till följd av tidigare verksamhet som han varit engagerad i.  
     På det hela sammantaget upplever respondenten vidare att han känner ett starkt förtroende 
från omgivningen i sitt arbete. Detta tar sig uttryck genom att folk mer eller mindre säger 
detta rätt ut. I och med den problematik och den kritiska situation som har präglat 
Pegasusprogrammet tidigare upplever han nu att det visas stor uppskattning eftersom den 
negativa trenden har vänts. Rent konkret; ”Det egna egot har utan tvekan då fått ett stort mått 
av stimulans att folk uttrycker i positiva ordalag att; ´vad skönt att vi nu har gjort massa saker 
och att det nu funkar´.” Detta tolkar projektledaren definitivt som stöd och framför allt 
uppskattas denna goda feedbacksituation eftersom det delvis kommer från den högsta 
ledningen. I kontrast till dessa positiva reaktioner finns det dock även mer skeptiska 
tongångar mot respondentens verksamhet, det är han mycket väl medveten om.  
 

Men det är inte 100 % positiva saker. I de beslut som vi fattar i projektet så finns det gott om 
frågor där det kan finnas tre fyra alternativ och det kan finnas stora mängder av folk som 
förespråkar alla alternativen. Jag har några sådana surdegar nu också. […] Sådana här situationer 
kan du inte komma ur. Någon kommer att bli förbannad på dig, så är det.   
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Vidare menar respondenten att det är svårt att komma ur sådana här omöjliga situationer 
eftersom Pegasusprogrammet är fullständigt unikt och saknar motstycke i landstinget i 
Värmland. Här spelar även faktumet att landstinget är ovan vid att jobba i projekt då det är 
svårt att finna stöd inom organisationen. Dock påpekar projektledaren att landstinget i 
Värmland är en mycket bra arbetsgivare vad det gäller stöd till projektverksamheten utifrån de 
omständigheter som han har stött på. 
 

Det finns definitivt organisationer där det inte acceptabelt att säga ifrån. [...] Levererar du inte där 
är du en person som inte har någon vidare framtid. Så är det inte i den här organisationen. Där är 
landstinget i Värmland riktigt, riktigt bra. Jag upplever att man blir lyssnad på om man har goda 
skäl eller goda argument.  

  
Resultatet av detta klimat som finns inom organisationen återspeglas sedan i respondentens 
upplevelse att det är svårt att hantera en för tung arbetsbörda. Detta eftersom det finns 
svårigheter i att avlasta eller omfördela arbetet. Genom att arbeta med olika tidshorisonter och 
hela tiden vara medveten om det långsiktiga perspektivet undviks problematiken i att bli fast i 
att klara uppgifterna för dagen eller för veckan. Arbetet med olika tidshorisonter samt att han 
anser sig vara ytterst effektiv i sitt arbete bidrar därför till att han själv upplever stödet som 
gott. Om det är något som efterfrågas för att projektledaren ska kunna få ett ännu bättre stöd i 
sitt arbete, är det stöd i vissa administrativa sysslor för att arbetet således skulle kunna bli 
ännu mer effektivt. Som synes är effektivitet ett tydligt ledord i respondentens fall och därför 
är det lite problematiskt att det vidare finns ett visst motstånd mot det införande av nytt IT-
system som Pegasus innebär. Något som också signalerats från de olika berörda 
verksamheterna;  
 

De som tycker det funkar bra idag [tänker]; ”Vad fasen ska vi göra det här för nu?” Men på något 
vis… de kommer ändå känna sig hemma och så är det inget stort motstånd. Samma sak då, de som 
inte kör det här systemet, de som tycker att de har ett jättebra fungerande system hatar blotta 
tanken på att man ska slänga ut deras fungerande system och slänga in något annat som kanske är 
skitdåligt. Man vet inte, det okända skrämmer. De som idag tycker att de har ett dåligt system… 
några av dem tror att de ska få ett skitbra system, några andra tror det kommer bli ersatt av ett 
annat skitdåligt system. Det finns alla sådana varianter i det hela och motståndet är i varierande 
grad.  
 

Trots att det finns ett visst motstånd mot verksamheten som bedrivs och att projektledaren 
upplever att han inte har några ”riktiga” arbetskamrater känner han sig inte på något vis 
ensam eller isolerad. Att projektet nu upplevs vara på rätt väg och att detta påpekas från olika 
håll bidrar till det sociala stödet i allra högsta grad. Dessutom poängterar han att det är mycket 
tillfredsställande att kunna styra arbetet enligt eget tycke och därigenom kunna tillämpa 
önskvärda arbetssätt.   
 
4.6.2 Analys 

� Arbetskrav 

Utifrån respondentens utsaga kan vi identifiera flera olika krav som ställs på honom som 
projektledare och på de projekt han ansvarar för. Här finns bland annat en bred kravbild som 
utgör en blandning av formella och informella krav där de senare förekommer i högre grad 
eftersom dokumentationen av kraven är bristfällig. Kraven kommer från ett flertal intressenter 
på olika positioner inom projektverksamheten, det vill säga inifrån projekten samt från 
personer i ledningspositioner inom linjeverksamheten i landstinget. Detta kan vidare förmodas 
leda till en viss förvirring i kravbilden, speciellt då vår respondent uppger att den är 
föränderlig på grund av de olika projekt som lämnar och tillkommer Pegasus.  Dock verkar 
förekomsten av diffusa krav ändå vara begränsad tolkat utifrån projektledarens svar där han 
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upplever att han inte behöver bemästra dylikt. Detta kan främst härledas till respondentens 
förebyggande arbete där han medvetet väljer att identifiera de krav som borde riktas mot 
projektverksamheten samt de som han förväntar kommer uppstå i framtiden. Att aktivt söka 
efter eventuella krav mot projekten kan därför tolkas som en form av copingstrategi hos 
projektledaren där han sannolikt försöker att skapa en god hantering av de krav som ställs 
informellt eller sannolikt kommer att ställas. Då vår respondent identifierar kraven innan de 
formuleras bidrar det till att han därmed kan vara med och utforma dem. Detta ger sannolikt 
ger en tydligare bild av vad projekten ska leverera för honom själv och för kravställarna.  
     Vad beträffar de tekniska krav som riktas mot projektledaren sträcker de sig ofta utanför 
hans kompetens. Ytterligare en copingstrategi blir därmed att söka lösning på de problem som 
uppstår genom att ha en dialog med personer som kan bidra med en lösning. Denna strategi 
ligger även nära de emotionella och kognitiva krav som projektledaren ställer på sig själv när 
det gäller sitt uppträdande och den egna prestationen. Det vill säga att han bland annat strävar 
efter att ha en självkännedom i sitt arbete för att kunna hantera kraven. Alltså fungerar 
kunskapen om de egna begränsningarna som ett verktyg för projektledaren för att proaktivt 
hantera krav och problem i projektverksamheten. Förutom självkännedomen som ett krav på 
sig själv utgör även den kommunikativa delen mot omgivningen ett viktigt emotionellt och 
kognitivt krav för att skapa trovärdighet i projektledarrollen. Dessa former av krav kan även 
tolkas som en strategi för respondenten att balansera relationer och arbetsuppgifter i 
projektledarrollen. Med andra ord kan de egna kraven på att skapa en god kommunikation till 
projektens intressenter betraktas som en strävan att tillfredställa de relationella aspekterna av 
arbetet samtidigt som det utgör ett instrument för att också finna dolda krav som i slutändan 
påverkar projektens slutresultat. Ett annat arbetskrav blir enligt respondenten att han ställer 
krav på sig själv att upprätthålla en god organisationsförmåga för att kunna strukturera upp 
arbetet utifrån olika tidshorisonter för att skapa en hanterbarhet. Detta kan tolkas som en 
copingstrategi för att klara av arbetsuppgifterna. 
     Med utgångspunkt i resonemanget kring den femte projektledarens kravbild är det tänkbart 
att tolka den som hög. Argumenten är som vi har sett flera till antalet. Respondenten själv 
uppger bland annat att det är många krav som riktas mot projektet av ett flertal intressenter, 
där de även sträcker sig utanför hans tekniska kompetens. Dessa är som sagt främst informella 

krav, även om det visserligen framkommer en del formella sådana. Kravbilden är enligt 
uppgift också föränderlig vilket gör att det ständigt ställs nya krav vilket därför späder på 
mängden krav som ställs. Förutom de former av krav som nämnts tar projektledaren i fråga 
även hänsyn till andra typer av krav som han främst ställer på sig själv. Det vill säga att han 
ställer krav på hur han ska agera i sin projektledarroll och vad han ska prestera. Dessa krav 
utgör vidare en viktig del av vår respondents krav på att upprätthålla goda relationer samtidigt 
som han ska leverera ett projektresultat utifrån den kravbild som finns från ett flertal 
intressenter inom olika delar av organisationen.    
 
� Egenkontroll 

I upplevelserna av den egna kontrollen i projektledarrollen ter sig möjligheterna att styra 
arbetet tämligen stora. Respondenten själv berättar att han känner att han har en god kontroll 
eftersom han har mycket goda möjligheter till att på eget initiativ lösa problem eller uppgifter 
som uppstår inom verksamheten. Hans handlingsutrymme kan sålunda tolkas som stort då 
projektledaren kan påverka kringliggande omständigheter i projekten. Här blir det därför 
också intressant att se till projektledarens ansvar i förhållande till de befogenheter som han 
har. I traditionell projektledningslära betonas ofta att projektledare ges ett stort ansvar men 
utrustas sällan i motsvarande grad när det gäller befogenheterna. Vår respondent verkar dock 
ha kunnat hantera denna projektifieringsfaktor och etablerat en balans mellan dessa. Det vill 
säga att han har ett stort ansvar (vilket också kan härledas ur den breda kravbilden) men att 
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han samtidigt har tillskrivits befogenheter som möjliggör självständig problemlösning i 
projektverksamheten. I de fall det uppstår problem som ligger utanför respondentens 
befogenheter menar han att det finns snabba beslutsförfaranden för att snabbt kunna återvända 
till projektverksamheten. Detta faktum kan således utgöra en trygghet för projektledaren 
vilket kan innebära en känsla av god kontroll. Att projektledaren själv har möjlighet att styra 
kravbilden samt påverka tillvägagångssätt i projektarbetet kan också tala för en upplevelse av 
en hög grad av kontroll. Genom att själv kunna ta fram de krav som är relevanta kan han  
delvis styra ramarna för vilka krav som uppkommer även om han inte fyller dessa med 
detaljerat innehåll. Även om projektledaren inte har en formell utbildning upplever han som 
sagt att detta inte är något hinder. De interna utbildningarna i kombination med hans tidigare 
yrkeserfarenhet där han har ”tränats” för att vara problemlösande menar han räcker. Han 
känner alltså att hans kompetens och kvalifikationsgrad är tillräcklig, vilket talar för en hög 
kontroll i projektarbetet.  
     Eftersom vår respondent upplever att kontrollen över det egna arbetet är optimal kan han 
därmed klassificeras utifrån variabelläget hög kontroll i krav/kontroll/stödmodellen. Det breda 
handlingsutrymmet med tillgång till de nödvändiga befogenheter som krävs för att ändra 
kritiska förhållanden, bör därmed utgöra en viktig faktor i upplevelsen av att ha en hög grad 
av kontroll i arbetet. Detta trots avsaknaden av en formell projektledningsutbildning. 
 
� Socialt stöd 

Sett till variabeln socialt stöd i projektledarens fall är den övergripande tolkningen av dennes 
förmedlade erfarenheter och upplevelser att han själv ser till att skaffa sig det stöd som är 
önskvärt. Både det emotionella och det informativa stödet måste i detta fall betraktas som 
högt då det uppenbarligen finns ett uttalat förtroende för projektledarens roll och för de 
resultat som åstadkommits. Det informativa stödet identifieras i att det förekommer en god 
kommunikation inom Pegasusprogrammet och i förhållandet mellan projektverksamheten och 
ledningen. Det personliga och mycket omfattande kontaktnät som respondenten vidare har 
framhållit tyder även det på att det finns en hög grad av informativt stöd. Detta eftersom det 
finns möjligheter att upprätta dialog och diskussion med olika individer med olika 
erfarenheter och kompetenser för att sedan kunna använda detta som socialt stöd vid behov.   
     Vad det gäller det instrumentella stödet får det konstateras att det till följd av att 
projektledaren beskriver landstinget i Värmland som en mycket bra arbetsgivare som att även 
denna stödaspekt måste betraktas som hög. Detta eftersom upplevelsen är att ledningen alltid 
lyssnar och tar problem på allvar. Dessutom går det allt som oftast att få tillgång till det som 
efterfrågas och detta tyder på att det utifrån projektledarens perspektiv finns en hög grad av 
instrumentellt stöd i hans yrkesroll. Dock kan det också tolkas som att respondenten inte 
tillämpar denna form av stöd i alltför stor utsträckning då den individuella inställningen hos 
just honom är att arbeta proaktivt, ligga i framkant och på så vis förebygga situationer med 
behov av akut stöd.   
     På det hela taget är tolkningen att projektledaren har en relativt tillfredsställande 
arbetsmiljö vad det gäller socialt stöd. Detta styrks ytterligare av att han själv påstår att 
situationen är optimal. Det framgår inte minst av att den enda form av stöd som saknas är 
stöttning i vissa administrativa rutinsysslor för att han har en önskan om att kunna arbeta ännu 
mer effektivt. Emellertid ska det inte förringas att det finns indikationer på motstånd utifrån 
de olika verksamheternas slutanvändare av systemet. Till viss del finns det därför ett internt 

förändringsmotstånd i särskilda delar av landstinget. På grund av den omfattning och de 
särdrag som Pegasusprogrammet har verkar respondenten inte anse att denna oförståelse och 
dessa fragment av insiktströghet är något större problem. Han finner istället stöd i det egna 
självförtroendet och insikten om att projektverksamheten definitivt är på rätt väg. Det egna 
självförtroendet, kontaktnätet, stödet från den förstående organisationen samt arbetet med 
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flera olika tidshorisonter, innebär sammantaget att projektledaren skaffar egna stödfaktorer i 
arbetet när det finns behov av just socialt stöd.  
     Detta medför att projektledaren också undgår den negativa innebörden av 
projektifieringsfaktorn isolering i viss mån även om det finns indikatorer på att arbetet är 
isolerat. Genom att till och från skaffa sig själv socialt stöd i de former som ovan beskrivits 
blir inte effekten av att exempelvis inte ha några egentliga arbetskamrater särskilt betydande. 
Enligt respondenten kan han kompensera för detta genom att inhämta emotionellt, informativt 
eller instrumentellt stöd från antingen det egna kontaktnätet eller från ledningen. 
Sammanfattningsvis måste det konstateras att projektledarens arbetsmiljö definitivt innehåller 
en hög grad av socialt stöd. Inte minst tyder det förmedlade självförtroendet och 
upplevelserna om att arbetet effektivt går framåt på att variabeln socialt stöd är på en hög, och 
för projektledaren tillfredsställande nivå. 
 

Variabler Variabelvärden Projektledare 
V 

Arbetskrav Höga arbetskrav X 

 Låga arbetskrav  

   

Egenkontroll Hög egenkontroll X 

 Låg egenkontroll  

   

Socialt stöd Högt socialt stöd X 

 Lågt socialt stöd  

Resultat   

Arbetsmiljökategori  Kollektivt arbete, 
aktivt arbete 

         Figur 10: Delmatris projektledare V 

 
Ur delmatrisen ovan kan vi utläsa att den femte projektledaren hamnar i arbetsmiljökategorin 
aktivt arbete där det även är att betrakta som kollektivt. Kategoriseringen i denna typ av 
arbetsmiljö innebär att projektledaren har ett arbete som kan upplevas som stimulerande även 
om det också innebär en hög grad av stress enligt krav/kontroll/stödmodellen. Dock 
föranleder känslan av hög egenkontroll underlag för vår respondent att hantera stressen för att 
sålunda minska risken för psykosomatiska åkommor. 
 
 
4.7 Sammanfattning av analyserna 

Som vi har kunnat uttyda ur de olika projektledarnas utsagor skiljer sig upplevelserna av den 
psykosociala arbetsmiljön åt i vissa delar medan de går ihop i andra. I detta avsnitt ämnar vi 
att sammanföra de gemensamma och skilda upplevelserna i en kortfattad diskussion för att 
sedan sammanföra dessa i en fullständig datamatris och slutligen positionera in projektledarna 
i Karasek/Johnsons krav/kontroll/stödmodell. 
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� Arbetskrav 

För att börja med att se till de krav som ställs i projektledarnas arbete upplever samtliga av 
våra respondenter att de är höga på så vis att de är många till antalet och kommer från ett 
flertal intressenter. Kravställarna befinner sig inom Pegasusprogrammet, i linjeorganisationen 
samt utanför landstinget. Här har flera krav varit formella och dokumenterade men flera av 
våra projektledare påtalar också att en mängd diffusa krav ofta förekommer. I flera fall är 
dessa inte nedskrivna och tillkommer ofta genom informella sammanhang. Respondenterna 
har också vittnat om att kraven förändras och tillkommer under projektens gång. Det har 
också framgått att kraven ofta ligger utanför projektledarnas tekniska kompetens. Detta gäller 
speciellt i de fall där några respondenter har upplevt att de måste ha en viss vårdteknisk 
förståelse i sitt arbete, vilket inte alltid sammanfaller med deras tidigare yrkesbakgrund. Det 
ställs även krav som kan härledas i de emotionella och kognitiva kraven. Dessa består främst i 
projektifieringsfaktorn att finna en balans mellan att skapa goda relationer med de som 
kommer i kontakt med projektverksamheten samt leverera ett bra resultat. Flera av våra 
respondenter uppger därför att de strävar efter att ha en öppen kommunikation, tillgänglighet 
och synlighet gentemot projektens intressenter. 
     För att hantera de kravbilder som ställs använder flertalet av våra respondenter olika 
former av copingstrategier. Här finner vi bland annat former av att förhandla bort, proaktivt 
identifiera samt att avgränsa krav som ska riktas mot projektverksamheten. Andra former av 
copingstrategier har bestått i att söka samarbete i olika arbetsuppgifter medan vissa har nyttjat 
egenutformad dokumentation för att hantera kraven. 
 
� Egenkontroll 

När vi ser till respondenternas upplevelser av egenkontrollen i arbetet skiljer sig dessa 
exempelvis i förhållande till arbetskraven där samtliga upplevde dessa som höga. Beträffande 
egenkontrollen upplever flera av projektledarna att de har en låg grad av egenkontroll medan 
andra upplever att de har en hög grad av kontroll. Handlingsutrymmet varierar därför från en 
projektledare till en annan. Flera av våra respondenter menar att de har möjlighet att påverka 
kravbilden och projektarbetet i vissa aspekter men inte helt. Projektledarna påtalar också att 
handlingsutrymmet delvis begränsas av att landstinget inte är van vid att tillämpa 
projektarbetsformen. Andra upplever tvärtemot att deras styrmöjligheter inom de projekt de är 
verksamma i är höga, medan andra upplever dem som acceptabla eller optimala. 
Upplevelserna av en låg eller hög grad av handlingsutrymme är också nära förknippat med 
flera av projektledarnas uppfattning kring balansen mellan ansvar och befogenheter. Samtliga 
av respondenterna uppger att deras ansvar är mycket högt, speciellt med tanke på att kraven 
som ställs är höga, medan deras befogenheter varierar sinsemellan. För flera av projektledarna 
är befogenheterna inte matchade utifrån deras ansvar utan de får istället söka stöd från 
personer i linjeorganisationen, bland annat för att få mer resurser i form av pengar, tid eller 
personal till projektverksamheten. I denna aspekt har mandatet därmed varit lågt och lett till 
vissa begränsningarna av egenkontrollen.  
     En formell projektledningsutbildning saknas som bekant hos flera av våra respondenter. 
De som känner att de saknar en sådan menar att en projektspecifik utbildning kan öka 
kontrollen i projektarbetet genom tillgången av olika verktyg som kan underlätta 
projektarbetet. Här framkommer bland annat önskningar om utbildning i projektteori som 
omfattar projektmetodik och hur man motiverar projektmedlemmar. De respondenter som 
faktiskt har formell projektutbildning uppger att de har nytta av den genom att kunna nyttja 
olika typer av verktyg samt att de har en grundläggande förståelse för projektstrukturen.  
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� Socialt stöd 

I upplevelserna av stöd i projektarbetet är dessa snarlika upplevelserna av arbetskraven, det 
vill säga att de överlag upplevs som höga även om det förekommer en avvikelse i matrisen 
utifrån ett lågt stöd hos projektledare I. För att se till det sociala stödet upplever flertalet att 
det är högt, även om det med en viss reservation hos vissa inte upplevs att det är riktat 
specifikt mot projektledarrollen utan framkommer snarare i medarbetarerollen. Likaså gäller 
det emotionella stödet där samtliga av våra respondenter upplever att det är högt genom att de 
känner att de överlag har förtroende i sina projektledarroller. Dock framgår också att denna 
form av stöd ser olika ut beroende på i vilken del av Pegasus man befinner sig som 
projektledare. Legitimiteten beror därför på vilken form av yrkesbakgrund man har i sin 
projektledarroll. Men i flera fall kommer det emotionella stödet främst från projektgruppen 
och styrgrupper inom de respektive projekten. Av den anledningen upplever inte 
projektledarna heller att de är särskilt isolerade i projektverksamheten även om det delvis 
förekommer inslag av dessa känslor hos vissa av respondenterna. Främst kan de 
isoleringskänslor som förekommer förklaras genom att förståelsen för projektarbetet inom 
organisationen enligt flera projektledare upplevs som begränsad på grund av att 
projektarbetsformen inte är optimalt anpassad efter landstingets linjeorganisation. Här menar 
flera av dem att det finns en insiktströghet som i vissa fall föranleder en brist på instrumentellt 

stöd eftersom det inte för alla våra respondenter finns möjlighet till avlastning i verksamheten. 
Detta tolkas även av vissa respondenter som en form av motstånd, det vill säga som tidigare 
nämnts att det enligt projektledarna finns en viss insiktströghet för projektverksamheten i 
organisationen. Vidare framgår det även att det finns internt förändringsmotstånd där 
personer inom landstinget inte stödjer Pegasusprogrammet fullt ut. Dock menar andra 
projektledare att de här upplever ett högt instrumentellt stöd där de uppger att de har goda 
möjligheter till avlastning inom programmet.  
     Bilden av det informativa stödet är blandad. Feedbacken som förekommer i 
projektledarnas arbete finns såväl uttalad som outtalad och kommer ifrån olika personer. Här 
återfinns bland annat feedback från styrgrupper, projektmedlemmar och interna mottagare. 
Dock är feedbacken inte rutinartad utan snarare informell.  
     Enligt respondenternas berättelser varierar likaså det värderande stödet. Detta är delvis 
begränsat inom både Pegasusprogrammet och inom övriga delar av landstinget i Värmland 
eftersom det inte finns tidigare projekt att jämföra med. Flera av våra respondenter uppger 
sålunda att de har tagit del av projekt utanför organisationen som stöd i sitt arbete. Därför 
finns det också önskningar om en förbättring av denna form av stöd. Det informativa stödet 
består också i att det i flera respondenters fall förekommer diskussioner mellan olika 
projektledare och intressenter i programmet. 
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Variabler Variabelvärden Pl. I Pl. II Pl. III Pl. IV Pl. V 

Arbetskrav Höga arbetskrav X X X X X 

 Låga arbetskrav      

       

Egenkontroll Hög egenkontroll   X  X 

 Låg egenkontroll X X  X  

       

Socialt stöd Högt socialt stöd  X X X X 

 Lågt socialt stöd X     

Resultat       

Arbetsmiljö-
kategori 

 Isolerat 
arbete, 
högt 

stressarbete 

Kollektivt 
arbete, 
högt 

stressarbete 

Kollektivt 
arbete, 
aktivt 
arbete 

Kollektivt 
arbete, 
högt 

stressarbete 

Kollektivt 
arbete, 
aktivt 
arbete 

Figur 11: Fullständig datamatris 

 
Som vi kan utläsa ur den fullständiga datamatrisen, har projektledarna hamnat olika i 
variabellägen som finns utifrån arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd med utgångspunkt i 
Karasek/Johnsons modell. I variabeln arbetskrav har samtliga respondenter klassificerats 
utifrån att de upplever höga arbetskrav. Kring egenkontrollen är bilden dock mer splittrad. 
Här upplever flertalet att kontrollen är låg men vi kan även finna två projektledare som känner 
att de har en hög egenkontroll i sina arbeten. I den sista variabeln skiljer sig upplevelserna inte 
nämnvärt åt. Majoriteten av respondenterna upplever att de har högt socialt stöd medan en 
påtalar att det är lågt. Förutom projektledare I som befinner sig i ett isolerat arbete, har de 
övriga respondenterna ett arbete av kollektiv karaktär.  

 

Figur 12: Projektledarnas positionering i krav/kontroll/stödmodellen  
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Avslutningsvis kan vi därmed utläsa flera olika positioneringar för de projektledare som har 
undersökts i denna studie. Flera av dem har samma variabelvärden och har därmed hamnat i 
samma typer av arbetsmiljökategorier medan en befinner sig på ett separat läge i modellen. 
Här dominerar främst högstressarbeten, där projektledare befinner sig i kollektivt respektive 
ett isolerat arbete. De övriga två däremot har placerats in under arbetsmiljökategorin för ett 
aktivt arbete av kollektiv karaktär. 
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5. Slutsatser och diskussion 

 
I detta avslutande kapitel ämnar vi återknyta till inledningskapitlet för att knyta an till 

studiens syfte och frågeställning. Vidare ställer vi slutsatserna i relation till tidigare forskning 

samt den hypotes som formulerades inledningsvis i uppsatsen. Vi presenterar också 

utvecklingsförslag för projektverksamheten i Värmlands landsting. Avslutningsvis kommer vi 

även att diskutera förslag på vidare forskning.   

 
 
5.1 Slutsatser 

I uppsatsens inledning presenterade vi en hypotes att det finns skillnader i hur projektledare 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö beroende på om de arbetar inom offentlig eller privat 
verksamhet. Syftet med den här studien har därmed varit att vidga kunskapen hur 
projektledare upplever sin psykosociala arbetsmiljö inom en offentlig organisation. Utifrån 
syftet formulerades en preciserad frågeställning; Hur upplever projektledare verksamma inom 

Pegasusprogrammet i Värmlands landsting sin psykosociala arbetsmiljö? 

     Utifrån vårt empiriska material har de intervjuade projektledarna klassificerats utifrån 
variablerna krav, kontroll och stöd för att slutligen positioneras i Karasek/Johnsons 
krav/kontroll/stödmodell. Som vi har sett i det fjärde kapitlet hamnade de fem respondenterna 
under tre olika arbetsmiljökategorier, nämligen; högt stressarbete som är isolerat, högt 

stressarbete som är kollektivt samt aktivt arbete som är av kollektiv karaktär.  
     I den första arbetsmiljökategorin högstressarbete återfinns en av våra respondenter 
(Projektledare I). Han har ett stressat och isolerat arbete som utifrån modellen innebär att han 
ligger i riskzonen för upplevd ohälsa så länge kraven inte motsvaras av en ökad grad av 
egenkontroll för att lindra stressupplevelserna. På sikt innebär den höga stressen att 
projektledaren riskerar att drabbas av psykiska och fysiska åkommor genom exempelvis 
kognitiva begränsningar, utbrändhet eller andra fysiska besvär i form av kroppsvärk eller 
sömnproblem. Eftersom projektledaren i modellen har ett lågt socialt stöd ökar också risken 
för uppkomst av negativa hälsoeffekter ytterligare eftersom han saknar ett högt socialt stöd 
som kan bidra till en lindrad stressupplevelse. 
     Den andra arbetsmiljökategorin för högstressarbete innebär att två av våra respondenter 
(Projektledare II och IV) har ett kollektivt arbete. Detta innebär följaktligen att även dessa på 
sikt riskerar att drabbas av psykosomatiska åkommor så länge inte graden av kontroll ökar i 
deras arbete. Här kan dock det höga sociala stödet leda till att stressen lindras och risken för 
psykiska och fysiska besvär är mindre än hos Projektledare I. 
     I den tredje och sista arbetsmiljökategorin, där två av våra respondenter (Projektledare III 
och V) har ett aktivt arbete, finns det också en hög grad av stress. Men detta är något som kan 
lindras av att projektledarna upplever att de har en hög grad av egenkontroll i arbetet. Denna 
form av arbete skapar således förutsättningar för att projektledarna upplever arbetet som 
stimulerande så länge graden av kontroll och stöd upprätthålls. Dock ska det även 
understrykas att det finns en smärre risk för upplevd ohälsa utifrån den höga graden av stress. 
     För att avslutningsvis besvara vår frågeställning drar vi slutsatserna att projektledare som 
är verksamma inom Pegasusprogrammet i Värmlands landsting upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö på flera olika sätt. Detta innebär i denna studie att flera av respondenterna 
upplever en hög grad av arbetskrav och stress i den psykosociala arbetsmiljön, samtidigt som 
graden av egenkontroll och socialt stöd i projektledarnas arbete varierar mellan 
respondenterna. Vi kan också utläsa att flera av projektledarna upplever att deras psykosociala 
arbetsmiljö är stimulerande medan andra i huvudsak upplever den som stressad. Vissa av 
projektledarna riskerar därmed i högre utsträckning än andra att på sikt drabbas av 
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psykosomatiska besvär så länge deras arbetskrav inte motsvaras av en högre grad av 
egenkontroll. 
 
 
5.2 Avslutande diskussion 

Om vi då ställer denna studies slutsatser i relation till tidigare studier av projektledares 
psykosociala arbetsmiljö kan vi urskilja en del likheter. Först och främst kan vi konstatera att 
det finns likheter i form av att respondenterna i vår studie, liksom de i Erhardsson & Lindell 
(2006) samt Bareisyte & Jonsson (2008), förmedlar flera olika upplevelser av sin 
psykosociala arbetsmiljö. Detta tyder på att det är svårt att presentera en enhetlig 
upplevelsebild oavsett om undersökningsenheten är av privat, offentlig eller konsultkaraktär. 
Men genom att ställa dessa studier i relation till varandra går det emellertid att utläsa vissa 
gemensamma drag. Samtliga uppsatser finner att det visserligen förekommer en riskzon för en 
negativ psykosocial arbetsmiljö med bland annat stressfaktorer och en otillräcklig 
egenkontroll. Men å andra sidan finns det också en genomgående bild av att projektledarna till 
trots upplever sin arbetsmiljö som stimulerande, utvecklande, positiv och utmanande.      
     Vidare sett till den inledande problembilden finns det utan tvivel en rad signifikanta drag 
som är utmärkande för offentlig verksamhet. Liksom vi har sett indikatorer på under studiens 
gång, och då främst i våra möten med folk från landstingsvärlden, finns det tecken på att den 
aktuella projektverksamheten som vi tittat på i Pegasusprogrammet är influerad av dessa 
särdrag. Även om det kanske inte uttalats som stora problem har det under vissa intervjuer 
och möten framkommit att verksamheten delvis är hårt styrd av den politiska dimensionen. 
Det finns, precis som problembilden indikerar, krav på öppenhet och transparens i arbetet och 
detta är en aspekt som skiljer sig från projektledning inom privat sektor. Faktum är att 
samtliga respondenter under intervjuerna har reflekterat och påtalat upplevda eller tänkbara 
skillnader mellan projektledning i offentlig och privat miljö.  
     Den samlade beskrivningen som vi har uttolkat tyder på att det i huvudsak ställs hårdare 
krav och förväntningar på lönsamhet i den privata projektverksamheten. När det gäller just 
Pegasus som är styrt av landstinget finns det en bild av att landstinget erbjuder ett förlåtande 
klimat för att driva projekt. Det upplevs många gånger som att det är ovanan i att driva projekt 
hos den offentliga organisationen som ligger till grund för att förväntningarna hamnar på en 
mer tillmötesgående och i vissa fall lägre nivå. Det är onekligen intressant att respondenterna 
själva påtalar denna åtskillnad och på så vis indikerar att de att det faktiskt finns en skillnad i 
att arbeta i projekt beroende på vilken organisationsform och miljö som verksamheten bedrivs 
i. Eftersom det som synes finns upplevda åtskillnader mellan de olika arbetsformerna är det 
också intressant att diskutera vad detta beror på.          
     De faktorer som denna studie har identifierat hos offentlig verksamhet och som enligt våra 
respondenter har påverkan på deras arbete utgjorts av tre huvudpunkter. För det första innebär 
den politiska styrningen att det finns en styrning av verksamheten som delvis befinner sig 
utanför organisationen och som i första hand ska se till samhällets bästa istället för vad som är 
mest fördelaktigt för verksamheten. För det andra spelar kravet på transparens och tydlighet i 
arbetet in, det vill säga att det ska finnas en öppenhet i hur projektverksamheten bedrivs. Detta 
är viktigt gentemot medborgarna, då det är de som i förlängningen ska få ut något värdefullt 
av projektverksamheten. För det tredje har det även identifierats en påverkansfaktor i form av 
den juridiska styrningen som påverkar projektverksamheten genom en form av regelstyrning 
som använder lagar och principer för att reglera hur arbetet skall bedrivas. Här märks bland 
annat lagen om offentlig upphandling (LOU) som ställer krav på att projektledaren måste följa 
särskilda handlingsprocedurer och tillämpa givna preciseringsnivåer i sitt arbete.  
     Med tanke på de särdrag hos den offentliga organisationen som presenterades i 
problembilden är det okomplicerat att göra antagandet att kraven borde vara stramare inom 
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det offentliga. Det finns onekligen fler omständigheter, regler och faktorer som kan bidra till 
detta. Men utifrån vad vi kan utläsa går det inte att se att projektverksamhet inom det 
offentliga är hårdare styrd än den som bedrivs inom den privata sfären bara för att det finns 
fler förhållanden som sannolikt påverkar. Eventuellt ställer den ägarstruktur och det vinstsyfte 
som präglar privat verksamhet större krav och har en mer betydande påverkan på 
projektledning än vad särdragen hos offentlig verksamhet gör. Landstinget har beskrivits som 
ett förlåtande och förstående klimat att bedriva projekt i. Möjligtvis har man inte samma 
överseende på ett vinstdrivande företag.   
     Vad betyder då detta om vi breddar vårt perspektiv ytterligare? Den offentliga sektorn är 
idag en beståndsdel i det moderna välfärssamhället och en gigantisk serviceorganisation som 
genom den politiska styrningen är verksam på basis av medborgarnas förtroende. 
Verksamheten bygger på legitimitet för den offentliga organisationen och på ett brett 
samhälligt samförstånd. Som problembilden tidigare påvisade är därför kanske inte den 
offentliga strukturen optimal för projektarbetsformens dynamiska karaktär. Som synes har 
offentlig verksamhet en tradition av att betraktas som byråkratisk, invecklad och 
svårmanövrerad. Detta har en dålig överensstämmelse, dels med projektarbetsformen och dels 
med det nya perspektivet på offentlig verksamhet New Public Management. Denna 
transformering av offentlig sektor där arbetsformen närmar sig ett mer marknadsmässigt 
förfarande medför på sätt och vis att gränserna mellan privat och offentlig verksamhet suddas 
ut ytterligare. I och med att förutsättningarna förändras vad det gäller den offentliga 
förvaltningen kan det även vara tänkbart att projektarbetsformen kommer att sprida sig mer 
med tiden. Med tanke på att förutsättningarna förändras är det inte osannolikt att även den 
offentliga verksamheten rör sig mot den projektifiering av arbetsförhållandena som 
Packendorff beskriver. Huruvida det kommer att inträffa och vad i så fall det kommer att få 
för konsekvenser på den psykosociala arbetsmiljön låter vi dock framtiden och vidare 
forskning avgöra.         
     För att då återkoppla till vår hypotes om att det finns skillnader i upplevelser av den 
psykosociala arbetsmiljön mellan projektledare som är verksamma i privat respektive 
offentlig sektor är det svårt att utifrån denna studie dra generella slutsatser. Vad vi däremot 
har kunnat uttyda är att det bevisligen finns minst tre faktorer som påverkar den offentliga 
projektledningen inom just vårt undersökningsobjekt men som inte förekommer inom den 
privata. Vad som vidare är intressant är att studien även har påvisat att projektledarna själva 
påtalar att det finns tydliga skillnader mellan dessa två organisatoriska miljöer. Inte minst för 
att just landstinget i Värmland upplevs som ett förlåtande klimat att bedriva projekt i.  
     Men vad innebär då det här för projektledarens psykosociala arbetsmiljö inom den 
offentliga sektorn? Även här är det naturligtvis svårt att dra generella slutsatser men vad som 
kan konstateras är att det finns annorlunda förutsättningar för den psykosociala arbetsmiljön 
om vi ser inom ramarna för den här studien. Om det sedan bidrar till en mer positiv eller 
negativ upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön genom att den offentliga sektorn medför 
en annorlunda styrning och ett annorlunda klimat låter vi vara osagt. Därmed står vår hypotes 
kvar. Det finns indikationer på att den kan verifieras samtidigt som vi inte lyckats falsifiera 
den, speciellt inte då vårt deskriptiva syfte inte innefattar några generella ställningstaganden 
eller förklarande ambitioner.             
 
5.2.1 Utvecklingsförslag till projektverksamheten i Värmlands landsting 
Vidare vill vi även fördjupa vårt resonemang kring vilka negativa aspekter för landstingets 
projektverksamhet som framkommit i projektledarnas upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön. Av den anledningen vill vi påvisa olika saker som bör förbättras i landstinget för 
att skapa en effektivare projektorganisation.  
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     Som vi tidigare har diskuterat under uppsatsens inledningskapitel kan projektarbete 
effektiviseras genom att projektorienterade organisationer tar hänsyn till projektledares 
psykosociala arbetsmiljö. Detta gäller främst de organisationer som har en stor 
projektomognad och inte är optimalt uppbyggda efter projektarbetsformens dynamiska 
karaktär.   
     Utifrån de resonemang och antydningar som framkommit under studiens gång går det 
onekligen att utläsa en tydlig projektomognad inom Värmlands landsting. Detta grundas på att 
det finns ett flertal problematiska omständigheter som leder till en begränsad effektivitet och 
framgång i projektverksamheten. Dessa omständigheter grundas bland annat på att det i den 
verksamhet som vi studerat förekommer mycket otydliga krav på arbetet och att det finns en 
mängd olika kravställare. I och med att landstinget är en bred kunskapsorganisation med 
spridda kompetenser faller det sig också naturligt att projektverksamheten ställs inför 
utmaningar som alla projektledare inte kan klara av att hantera utifrån hur organisationen ser 
ut idag. De mångfaldiga och diffusa kraven föranleder således en hög stress för flertalet 
projektledare, vilket på sikt riskerar att utmynna i psykosomatiska besvär som påverkar 
projektarbetet negativt genom försämrat projektledarskap. Eftersom kravbilden genomgående 
är på en hög och svårhanterlig nivå ställer detta i sin tur krav på landstinget att ta hänsyn till 
dessa aspekter.  
     Studien som vi genomfört pekar också på att det finns svårigheter för projektledarna i och 
med att de till och från har ett begränsat handlingsutrymme och har genomgående svårt att 
kontrollera resurstillgången i projekten i form av tillgänglig personal. Just den bristande 
kontrollen över projektdeltagarna framträder som den tydligaste indikatorn på landstingets 
projektomognad och dess oförmåga att driva effektiva projekt. Enligt studiens respondenter 
har det framkommit att flertalet projekt har stannat upp på grund av att personal flyttas ur 
projekten. Landstinget måste alltså skapa ett resursstöd för projekten för att dessa inte ska 
stagnera genom förseningar. 
     En annan form av bristande stöd från linjeorganisationens sida finner vi i avsaknaden av 
tydliga och generella rutiner kring för granskning och uppföljning i projekt. Men det saknas 
även riktlinjer för hur kunskap ska tillvaratas mellan och i projekten. Ytterligare en aspekt 
som vi har identifierat är att flera projektledare inte har genomgått en formell 
projektledarutbildning. Detta är också något som några av respondenterna efterfrågar för att 
förbättra och effektivisera det egna projektledarskapet. Landstinget bör till följd av detta 
skapa projektspecifika utbildningsmöjligheter för de som saknar denna kompetens. 
     Ännu en framträdande faktor som påverkar effektiviteten i projektverksamheten i negativ 
bemärkelse är att linjeorganisationen präglas av en trög och byråkratiskt organisationsstruktur 
som hämmar projektverksamheten. För projektverksamhetens del krävs det därför en tydligare 
rollfördelning och enklare beslutsvägar inom landstinget. Vad det gäller rollfördelningen 
måste det alltså bli tydligare vem som är resursägare. Samtidigt är det för projektledarens del 
önskvärt att få en tydlig definition på vem som kan ställa krav.  
     När det gäller att förenkla beslutsvägarna innebär det för projektverksamheten i landstinget 
att skapa en mer flexibel beslutsstruktur. I vår studie uppger flera respondenter att 
organisationskulturen i dagsläget är alltför formell och strikt. Det vill säga att det är viktigt att 
följa beslutshierarkierna för att inte trampa någon på tårna, exempelvis då projekten behöver 
ha mer personal tillgänglig. Resultatet blir således att projektverksamheten begränsas ur 
effektivitetssynpunkt då verksamheten ofta stannar upp i väntan på beslut. Därför bör 
landstinget se över hur man kan skapa en mer informell karaktär i beslutfattandet där 
projektledarna snabbare kan få beslut i frågor som rör deras projekt.  
     Som vi har visat finns det alltså ett antal olika punkter som Värmlands landsting bör 
förbättra för att skapa en bättre projektmiljö. Sammanfattningsvis, utifrån de ovan nämnda 
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aspekterna i organisationens projektomognad, menar vi att Värmlands landsting bör tillämpa 
följande punkter för att effektivisera projektarbetet: 
 

• Skapa gemensamma rutiner för kravhantering för projekt 
• Ge projektledare större beslutsmandat 
• Säkra resurstillgången på personal innan projekt påbörjas 
• Få större kontroll över vilka projekt som bedrivs och hur deras progression ser ut 
• Skapa rutiner för kommunikation för lärande i och mellan olika projekt 
• Skapa projektspecifika utbildningsmöjligheter  
• Skapa en tydligare rollfördelning 
• Förkorta beslutvägar  

 
Vid användningen av dessa punkter, som är nära relaterade till projektledarnas psykosociala 
arbetsmiljö, kommer som synes inte endast projektledarnas arbetsmiljö att förbättras utan 
även förutsättningarna för landstingets projektverksamhet som helhet. Det finns med andra 
ord ett tydligt samband mellan projektledares psykosociala villkor och möjligheten att bedriva 
framgångsrika projekt. Att integrera våra förbättringsförslag med landstingets projektmiljö 
skulle innebära att både den psykosociala arbetsmiljön för projektledarna förbättras samt 
effektiviteten i projektarbetet. Projektmognaden skulle sålunda öka och landstinget skulle 
även ta ett stort steg mot att bli en mer effektiv projektorienterad organisation. 
 
 
5.3 Vidare forskning 

I den här studien har vi undersökt hur projektledare som är verksamma inom en offentlig 
organisation upplever sin psykosociala arbetsmiljö utifrån hypotesen att det föreligger 
skillnader beroende på om man är projektledare i en offentlig eller privat verksamhet. En 
annan möjlig undersökning skulle därför kunna vara att se till andra offentliga organisationer 
än landstinget. Här skulle exempelvis andra delar av den regionala nivån kunna vara givande 
att undersöka då det finns en rad andra statliga myndigheter med olika verksamhetsområden 
som skulle kunna utgöra undersökningsobjekt för att ta reda på projektledares upplevelser av 
sin psykosociala arbetsmiljö. Likaså skulle den kommunala nivån kunna studeras för att ta 
fram hur upplevelserna ser ut på olika politiska nivåer. Dock ser vi gärna att fler studier 
undersöker upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön inom andra landsting med samma 
typ av operationalisering som i den här studien för att möjliggöra jämförelser. 
     Det skulle också vara intressant att undersöka hur projektledare inom olika typer av 
projekttyper upplever sin psykosociala arbetsmiljö, det vill säga om upplevelserna skiljer sig 
beroende på om en projektledare arbetar inom ett internt förändringsprojekt jämfört med den 
som arbetar inom ett evenemangsprojekt? Denna form av kunskap kan vara värdefull för att 
öka projektledningslärans kännedom kring dessa upplevelser beroende på vilken projekttyp 
som tillämpas. Vi tror även att det kan finnas ett värde i att inte enbart se till projektledares 
perspektiv utan även till andra roller inom projektledning, exempelvis projektmedlemmarnas. 
Här skulle en operationalisering av krav/kontroll/stödmodellen kring dessas upplevelser av 
den psykosociala arbetsmiljön i både offentlig och privat sektor ge en annan infallsvinkel än 
den som ges här. På så vis skulle det vara möjligt att ta fram kunskap kring upplevelserna av 
den psykosociala arbetsmiljön beroende på vilken projektroll man befinner sig i.  
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Bilaga – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

- Skulle du kortfattat kunna berätta om vem du är och hur det kommer sig att du är 
projektledare inom Värmlands landsting? 
- Skulle du kortfattat kunna berätta hur en typisk arbetsdag ser ut för dig som projektledare? 
 
 
Projektledarens arbetskrav 

1. - Vilka krav ställs det på dig som projektledare av intressenter i och utanför projektet? 
- Vem kommer kraven ifrån? (*Formella krav) 
- Är kraven alltid uttalade? Är de tydliga eller otydliga? (*Formella/Diffusa krav) 
- Ställs det krav som ligger utanför ditt kompetensområde? (*Tekniska krav) 
- Hur upplever du mängden krav som ställs på dig och projektverksamheten? 
(*Mängdkrav) 
- Hur hanterar du kraven? (*Coping) 
 

2. Vilka krav har du på dig själv som projektledare? (*Kognitiva och emotionella krav) 
 

3. Oftast beskrivs projektledarens kravbild utifrån att denne måste ta hänsyn till både 
relationer och uppgifter i projektverksamheten för att skapa goda projektresultat. 
(*Hänsyn till relation och arbetsuppgifter) 
- Hur hanterar du dessa två aspekter i ditt projektledarskap?  
- Är det någon av dessa aspekter som du medvetet prioriterar? Om ja, varför? 

 
 
Projektledarens egenkontroll 

4. Hur upplever du din kontroll i arbetet som projektledare i projektverksamheten? 
(*Kvalifikationsgrad)  

5. - Har du någon form av utbildning inom projektledning? (*Kvalifikationsgrad/kompetens)  
- Om ja, känner du att du har nytta av den i ditt dagliga arbete? 
- Om nej, saknar du den i ditt dagliga arbete? I så fall hur då? 

 

- Hur upplever du din möjlighet att som projektledare själv styra och påverka ditt arbete 
och din omgivning inom projektverksamheten? (*Handlingsutrymme) 
- Har du möjlighet att driva på projektmedlemmar? 
  

6. - Hur ser förhållandet ut mellan ditt ansvar och dina befogenheter som projektledare? 

(*Ansvar och befogenheter) 
- Hur upplever du ditt ansvar över projektet/projekten du arbetar i? 
- Hur ser ditt beslutmandat ut i projektverksamheten? 
 

7. - Känner du att du kan hantera den kravbild som vi talade om tidigare?  
(*Kognitiva strategier) 
- Om inte, gör detta att du upplever stress? I så fall hur hanterar du den? 
 

 



 

Projektledarens sociala stöd 

8. Hur upplever du det sociala stödet i ditt arbete som projektledare? (*Socialt stöd) 
- Om högt, hur ser det ut? - Vart kommer det ifrån?  
- Om lågt, varför tror du det är så?  
- Kan graden av stöd variera i olika situationer? 
 

9. Olika former av stöd; 
- Känner du att du har förtroende i din projektledarroll? (*Emotionellt stöd) 
- Tar du del av andra pågående projekt som hjälp i ditt projektarbete? (*Värderande stöd) 
- Upplever du att du får feedback från din omgivning i din roll som        
  projektledare? Vart kommer de ifrån? Hur ser de ut? (*Informativt stöd) 
- Hur upplever du möjligheten att vid behov söka avlastning eller omfördelning av  
  arbetsuppgifter till andra delar av projektorganisationen? (*Instrumentellt stöd, kollektivt   
  arbete) 
- Känner du att du behöver någon annan form av stöd i din projektledarroll?  
- Hur skulle det optimala stödet se ut för dig som projektledare? 

 
10. Upplever du att det finns motstånd mot projektverksamheten? (*Motstånd) 
     - Mot dig som projektledare? I så fall från vilka? (*Internt förändringsmotstånd) 
     - Mot projektet du driver? 

- Upplever du att det finns förståelse för ditt projekt i organisationen? Varför? 
(*Insiktströghet) 
- Upplever du känslor av isolation inom projektverksamheten? I så fall hur? (*Isolerat 
arbete) 

 
11. - Hur upplever du din relation till dina arbetskamrater i projektverksamheten? (*Socialt 

stöd, emotionellt stöd) 
12. - Hur upplever du relationen till dina överordnade i projektverksamheten? (*Socialt stöd, 

emotionellt stöd) 
 
 
Uppsamlingsfrågor 

Hur skulle du vilja beskriva projektledares psykosociala arbetsmiljö inom Pegasus? 
(*Arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd) 
Vad tycker du är viktigt för att lyckas med ett projekt inom ditt verksamhetsområde?  
Är det något som du skulle vilja tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Teoretiska begrepp hämtade från Krav/kontroll/stödmodellen och projektifieringsfaktorerna i kapitel två. 


