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Förord 
 
Vi som är författare av denna uppsats har båda en arbetsvetenskaplig utbildning som 
bakgrund. När vi hösten 2005 påbörjade projektledningsstudier vid Karlstads universitet 
föddes snabbt en tanke om att kombinera de båda forskningsdisciplinerna då vi fann många 
likheter dem emellan. Vi såg genom tidigare erfarenheter att psykosociala faktorer spelar en 
stor roll på dagens arbetsmarknad likväl som vi genom det nya kunskapsintresset insåg att 
projektledare mycket väl kan ligga i riskzonen för en negativ psykosocial arbetsmiljö. Genom 
detta fick vi idén om att undersöka hur just projektledare upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö. Dock hade inte denna undersökning blivit verklighet om inte vissa personer ställt 
upp för oss. Det är dem vi nu vill tacka. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare och lärare Lennart Ljung för hans stora stöd från 
början till slut. God handledning har varvats med uppmuntran, engagemang och stor hjälp i 
val av företag för den empiriska undersökningen.  
 
Vi vill också rikta ett stort tack till telecomföretaget som ställt upp på denna undersökning. Ett 
särskilt stort tack riktas till Erik Björemo som ställt upp som samordnare och kontaktman för 
alla de intervjuer vi genomfört på företaget. Avslutningsvis vill vi självklart också tacka alla 
de respondenter på telecomföretaget som genom sina erfarenheter bidragit med värdefulla 
data till vår undersökning.   
 
Karlstad 2006-05-12 
 

Niklas Erhardsson & Per Lindell 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att få ökad förståelse för hur projektledare upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö. För att uppnå detta syfte har vi genom en kvalitativ fallstudie på ett 
telecomföretag i Karlstad undersökt hur projektledare upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 
Vi har även undersökt vilka faktorer i projektledarens yrkesroll som kan påverka den 
psykosociala arbetsmiljön. 
 
Vi har utifrån Karasek/Johnsons modell delat upp den psykosociala arbetsmiljön i arbetskrav, 
egenkontroll och socialt stöd. Arbetskrav handlar rent konkret om de fysiska och psykiska 
krav som ställs på individen för att denne skall kunna genomföra sitt arbete. Egenkontrollen 
på arbetsplatsen kan delas upp i två delar. Dessa två delar är kvalifikationsgrad och 
beslutsutrymme. Kvalifikationsgraden handlar om huruvida individen får möjlighet att lära sig 
nya saker och får utnyttja sina kvalifikationer i arbetet. Beslutsutrymmet handlar om i vilken 
utsträckning arbetet tillåter att individen själv får avgöra hur det egna arbetet skall läggas upp. 
Socialt stöd kan vara av olika slag men handlar främst om individens sociala relation till 
ledning, arbetskamrater och kunder.  
 
Det empiriska resultatet visar att det ställs höga krav på de anställda projektledarna vid den 
valda organisationen. Kravbilden försvåras av att många av kraven är outtalade och/eller 
diffusa. Kraven kommer dessutom från många olika personer både i och utanför 
organisationen vilket försvårar arbetssituationen för våra respondenter. Respondenternas 
egenkontroll är ganska komplex. Respondenterna har inga mandat i sitt arbete trots en ledande 
position. De beslut de fattar måste många gånger kontrolleras med chefer och ledning. De 
upplever dock att de har påverkansmöjligheter både uppåt och nedåt i organisationen. 
Respondenterna styr även helt över sin egen tid och kan disponera den precis som de önskar 
vilket ökar egenkontrollen betydligt. Men då kraven är så pass höga och påfrestande blir 
respondenterna låsta i möten och rutinarbete och måste ofta ta itu med de problem som 
uppstår. Den egenkontroll som i grunden är ganska hög stramas på så vis åt och minskar. 
Respondenternas sociala stöd är ganska svårbedömt då det finns olika typer av socialt stöd. 
Den typ av socialt stöd som respondenterna uttrycker som det viktigaste är det tekniska stödet 
eller som litteraturen beskriver som det informativa och det instrumentella stödet. Informativt 
stöd innebär tillgång till information från andra människor i form av råd och förslag vilket kan 
användas av individen för att bemästra en situation. Det instrumentella sociala stödet handlar 
om konkret samarbete, det vill säga handgripligt stöd. Detta stöd upplevs från respondenterna 
som tillfredställande. Det värderande stödet som tar sin form i feedback finns det en uttryckt 
avsaknad av. Även det emotionella stödet är relativt lågt. Vissa respondenter känner att det 
finns en respekt och ett emotionellt stöd från ledning och arbetskamrater men inte i överflöd. 
Några respondenter uttrycker även en ensamhet och isolering i den position som de befinner 
sig i. Avsaknaden av en tillhörighet och någon jämbördig är också uttryckt. 
 
Vi kan utifrån resultatet konstatera att projektledarrollen ligger i risk för en negativ 
psykosocial arbetsmiljö. Detta innebär inte att våra respondenter mår dåligt. Att den 
psykosociala arbetsmiljön är negativ behöver inte ge ett direkt resultat på dem som utsätts för 
den men risken för utbrändhet eller psykosomatiska besvär ökar. Trots denna negativa 
psykosociala arbetsmiljö har respondenterna uttryckt att arbetet som projektledare är 
stimulerande och roligt. 
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1 Inledning 
 
I detta inledningskapitel kommer vi att redogöra för den bakgrund som ligger till grund för 
vår studie. Vidare redogör vi för studiens centrala definitioner och uppsatsens syfte. 
Avslutningsvis går vi igenom de avgränsningar vi har valt samt uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Arbetsmiljö är av grundläggande betydelse för människors välbefinnande, livskvalitet och 
utvecklingsmöjligheter. Under senare år har särskilt de psykiska och sociala arbetsmiljö- 
frågorna uppmärksammats av både forskare och praktiker.1 Fram till början av 1970-talet 
relaterades arbetsmiljöfrågorna till stor del till den fysiska arbetsmiljön. Sverige var dock 
tidigt ute med att bredda det perspektivet. Mellan 1970 och 1990 gick fokus från 
belastningsproblematiken till negativ stress och utbrändhet.2 Detta speglas tydligt i den 
svenska arbetsmiljölag som 1987 ersatte den tidigare arbetarskyddslagen. Den nya 
arbetsmiljölagen omfattar alla de förhållanden som möts i arbetet och skall anpassas till 
människans fysiska och psykiska förutsättningar. Den framhäver även att den arbetande 
människan skall ha möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation.3 
 
De senaste 50 åren har begreppet projekt använts flitigt för uppgifter av engångskaraktär där 
en person, projektledaren, blivit utpekad som ansvarig för arbetet. Projektarbetsformen är nu 
vanligt förekommande i de flesta typer av organisationer och ett erkänt sätt att arbeta. Det är 
dock först under de senare åren som projektledning börjat anses som en egen yrkesroll.4 
Omständigheterna kring projektledarnas arbete är lite annorlunda än hos andra yrkesgrupper 
då de ofta arbetar i flera projekt parallellt med varandra. Vid sidan om detta måste de även 
leda projektmedlemmarna samtidigt som de ofta står utanför chefsgruppen och arbetar med 
lånade humana resurser.5 Det sägs att projektledarens främsta uppgift är att skapa goda 
förutsättningar för projektgruppens arbete.6 
 
Inom området psykosocial arbetsmiljö har mycket forskning bedrivits inom spektrat av 
anställning och arbetstagare där bland annat arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd har 
studerats. Dock har inte projektledningsyrket studerats nämnvärt. Mot denna bakgrund ställer 
vi oss därför frågan hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs hos projektledarna då kraven 
och arbetsformerna skiljer sig från många andra yrken. Vi tror att projektledarna har en svår 
roll att leva upp till, då det ställs krav från många håll i organisationen på att agera som ledare 
fast utan de fullständiga befogenheter och resurser som en ledare bör ha. I värsta fall tror vi att 
detta bland annat kan leda till utbrändhet och andra psykosomatiska åkommor. 
 
Vi har valt att lyfta fram just dessa frågor då vi tror att det kan finnas ett stort intresse för det 
studerade området. De intressenter vi främst ser är projektledare i allmänhet som genom vår 
studie kan erhålla en ökad förståelse för den psykosociala arbetsmiljön och dess verkningar. 

                                                 
1 Lennerlöf. 1981, s. 5 
2 Eriksson & Larsson. 2002, s. 125 
3 Lennerlöf. 1981, s. 10 
4 Jansson & Ljung. 2004, s. 9 
5 Jansson & Ljung. 2004, s. 16 ff. 
6 Eklund. 2002, s. 30 
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Då forskningen inte heller har bedrivits särskilt omfattade inom det valda området hoppas vi 
att vår studie kan initiera till vidare studier. 
 

1.2 Definitioner 
 
Vi avser här att definiera de begrepp som vi använder oss av i uppsatsen för att klargöra och 
ge förståelse för problematiseringen.  
 
Vad som är speciellt intressant för vårt arbete är att människor har olika syn och värderingar 
kring vad som utgör det goda arbetet. Detta innebär att det inte går att objektivt bedöma vad 
som är ett gott arbete utan att det måste tolkas utifrån varje enskild individs upplevelser. Det 
är alltså arbetstagarens inställning till arbete som blir avgörande för huruvida individen 
upplever sitt arbete som tillfredsställande eller inte. 
 
Inställningen till arbete påverkas av många variabler; individuella faktorer utanför arbetet, 
arbetsvillkor och samhälleliga faktorer. Arbetsvillkoren kan i sin tur brytas ner i fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Enligt den modell vi kommer att använda oss av gällande den 
psykosociala arbetsmiljön ser vi till tre olika aspekter: Arbetskrav, egenkontroll och socialt 
stöd. 
 

 
 
 
 
Projektledare – Projektledaren är den person som är ansvarig för att planera, leda och 
koordinera projektarbetet så att man når de mål som satts upp.7 
 
                                                 
7 Engwall. 1999, s. 66 

Projektledarens 
inställning till 

arbete

Arbetsvillkor

Samhälliga 
faktorer 

Individuella 
faktorer utanför 

arbetet 

Psykosocial 
arbetsmiljö 

Fysisk 
arbetsmiljö 

Arbetskrav Egenkontroll Socialt stöd

Figur 1.1 Faktorer som kan påverka projektledarens inställning till arbete. 
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Inställning till arbete – Det är svårt att definiera vad som är inställning till arbete. Dock kan 
man säga att inställning till arbete är ett intressant begrepp för denna uppsats då det kan ses 
som ett samlingsnamn för hur arbetstagaren upplever och ställer sig till arbetes karaktär. 
Arbete är inte enbart av fysisk karaktär, utan det finns även andra faktorer som påverkar den 
totala upplevelsen av arbetsmiljön.  
 
Individuella faktorer utanför arbetet – Handlar bland annat om ålder, kön och 
familjesituation.8 
 
Samhälleliga faktorer – Urbanisering, ökat välstånd och industrins produktivitet är exempel 
på samhälleliga faktorer som kan påverka inställningen till arbete.9 
 
Arbetsvillkor – Enligt lag skall arbetsförhållandena på en arbetsplats vara utformade med 
tanke på att människor i arbetsmiljön inte är varandra lika. Detta gäller både fysiskt som 
psykiskt. Arbetsmiljön måste därför anpassas för att goda arbetsvillkor skall uppnås.10 
 
Arbetsmiljö – Arbetsmiljö är en övergripande beteckning för de biologiska, medicinska, 
fysiologiska, psykologiska och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller arbetsplatsens 
närmaste omgivning påverkar individen.11 
 
Fysisk arbetsmiljö – Exempel på fysiska faktorer i arbetsmiljön är buller, vibrationer, 
termiskt klimat, kemiska ämnen, luftföroreningar, tunga lyft och obekväma arbets- 
ställningar.12 
 
Psykosocial arbetsmiljö – Med den psykosociala arbetsmiljön menar vi allt som inkluderar 
arbetets alla sociala relationer (dvs. de kontakter man har med arbetskamrater, chefer och 
kunder/klienter), arbetets innehåll (vad man har för arbetsuppgifter) och organisering (om 
man t.ex. arbetar ensam eller tillsammans med andra).13 
 
Arbetskrav – De fysiska och psykiska krav som ställs på individen för att denne skall kunna 
genomföra sitt arbete.14 
 
Egenkontroll – Egenkontrollen består av kvalifikationsgrad, alltså möjligheterna att 
utvecklas i jobbet och möjligheterna att få utnyttja sina resurser i arbetet samt 
beslutsutrymme, möjligheterna att bestämma hur det egna arbetet skall läggas upp och 
möjligheterna till inflytande över hela verksamheten.15 
 
Socialt stöd – Här menar vi stöd från ledning, arbetskamrater och kunder m.fl.16 
 
Faktorer – Med faktorer avser vi bidragande omständigheter. 
 

                                                 
8 Eriksson, B. 1998, s. 31 
9 Eriksson, B. 1998, s. 31  
10 Eriksson, B. 1998, s. 33 
11 Granberg. 1998, s. 427 
12 Eriksson & Larsson. 2002, s. 130 
13 Eriksson & Larsson. 2002, s. 133  
14 Eriksson, B. 1998, s. 38 
15 Eriksson, B. 1998, s. 39 
16 Eriksson & Larsson. 2002, s. 139 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur projektledare upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö. För att uppnå detta syfte utgår vi från följande frågeställning: 
 

• Hur upplever projektledare sin psykosociala arbetsmiljö? 
• Vilka faktorer kan vi finna i projektledarens yrkesroll som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön? 
 

1.4 Avgränsning 
 
Den psykosociala arbetsmiljön är ett begrepp som spänner över ett stort fält. Det är många 
variabler som påverkar denna miljö och hur de anställda upplever sina arbetsvillkor. Vi har 
därför i denna studie valt att fokusera på arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd och vad som 
ryms inom dessa områden. 
 
 
 

 
 
 
 
Denna studie kommer inte att behandla hur enskilda projektledare mår på det personliga 
planet. Den ser endast till förutsättningarna för den psykosociala arbetsmiljön inom 
projektledarnas yrkesroll. Vi kommer inte heller behandla huruvida lagstiftning kring 
arbetsmiljö efterföljs eller vem som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
 
 

Projektledarens 
inställning till 

arbete

Arbetsvillkor

Samhälliga 
faktorer 

Individuella 
faktorer utanför 

arbetet 

Psykosocial 
arbetsmiljö 

Fysisk 
arbetsmiljö 

Arbetskrav Egenkontroll Socialt stöd

Figur 1.2 visar vi hur vi avgränsat oss för att precisera vårt kunskapsbehov. 
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1.5 Uppsatsens disposition 
 
Efter detta inledningskapitel följer kapitel två som behandlar vår teoretiska referensram där vi 
bland annat redogör för begreppen psykosocial arbetsmiljö samt projektledarrollen. I kapitel 
tre beskriver vi den empiriska metod vi har valt för denna uppsats, där vi bland annat tar upp 
urval, datainsamlingsmetod samt vetenskaplig ansats. I kapitel fyra redovisar vi det empiriska 
resultat vår undersökning genererade samt tolkning, analys av detta. I kapitel fem 
sammanfattar vi analysen och drar slutsatser utifrån resultatet. Avslutningsvis följer kapitel 
sex där vi för vår avslutande diskussion. 
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2 Teori 
 
I detta avsnitt redogör vi för vad som kännetecknar psykosocial arbetsmiljö. Vidare kommer 
vi att redogöra för olika motivationsteorier samt för projektledarrollen. Avsikten med detta 
avsnitt är att ge förståelse för den studerade problematiken. 
 

2.1 Inställning till arbete 
 
Den psykosociala arbetsmiljön är endast en del av de faktorer som påverkar människans 
inställning till arbete. Bilden av människors inställning till arbete är inte entydig men kan ses 
som ett samlingsnamn för hur arbetstagaren upplever och ställer sig till arbetes karaktär. Det 
går inte att objektivt bedöma vad som är ett tillfredställande arbete. Det måste tolkas utifrån 
varje enskild individs upplevelser. Det är alltså arbetstagarens inställning till arbete som blir 
avgörande för huruvida individen upplever sitt arbete som tillfredsställande eller inte.17 
 
Det finns olika faktorer som kan påverka inställningen. Samhälleliga faktorer såsom 
urbanisering, ökat välstånd och industrins produktivitet påverkar, likväl som individuella 
förhållanden och faktorer utanför arbetet. Här kan nämnas kön, ålder och familjesituation. En 
tredje påverkansfaktor är förhållandena på arbetsplatsen, det vill säga arbetsvillkoren. Där kan 
inräknas kvalifikationsnivåer, möjligheter till medbestämmande och arbetsmiljö.18 
 

  
 
 
 
Det finns ett samband mellan samhälleliga faktorer, arbetsvillkor samt individuella faktorer, 
och vilken inställning till arbete människor har. Dessa faktorer är inte helt oberoende av 
varandra då det finns kopplingar dem emellan.19 I denna uppsats lägger vi emellertid enbart 
emfas vid arbetsvillkoren och då särskilt den psykosociala arbetsmiljön. Det är dock viktigt 
att poängtera att de faktorer som visas i figur 2.1 kan påverka människors inställning till 
arbete. 

                                                 
17 Eriksson, B. 1998, s. 31 
18 Eriksson, B. 1998, s. 31 
19 Eriksson, B. 1998, s. 31 

Projektledarens 
inställning till 

arbete

Arbetsvillkor

Samhälliga 
faktorer 

Individuella 
faktorer utanför 

arbetet 

Figur 2.1 Faktorer som påverkar inställningen till arbete. 
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2.1.1 Arbetsvillkor 
 
Människors inställning till arbete är något som intresserat både forskare och arbets- 
marknadens parter. Intresset har varit att kartlägga människors arbetsvillkor, att sätta upp 
kriterier för vad som kännetecknar goda arbetsvillkor samt att försöka förändra och förbättra 
villkoren. Arbetstagarnas intresse av denna forskning är ganska självklar då de flesta vill 
arbeta under goda arbetsförhållanden. Arbetsgivarnas intressen kan bestå i att man i tider av 
arbetskraftsbrist vill kunna erbjuda bättre jobb än andra arbetsgivare och på så vis lättare 
kunna attrahera arbetskraft. Trivsamma och ofarliga förhållanden på arbetsplatsen kan också 
tänkas bidra till en ökad produktivitet och effektivitet.20 
 
I gällande lagstiftning kan det till viss del uttydas vad som menas med goda arbetsvillkor. Till 
exempel har Arbetsmiljölagen (AML) som syfte att säkerställa arbetsmiljön så att de som 
arbetar i den inte skall utsättas för ohälsa eller olycksfall. Den skall också verka för att 
arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt. 
Andra kapitlet i Arbetsmiljölagen behandlar arbetsmiljöns beskaffenhet: 
 
”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende.”21 
 
Denna formulering markerar att människor i många avseenden är olika och att arbetsmiljön 
således måste anpassas till detta.22  
 

2.2 Från fysisk till psykosocial arbetsmiljö 
 
Fram till början av 1970-talet handlade arbetsmiljöfrågorna till största delen om det som 
kallas för fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat buller, 
vibrationer, termiskt klimat, kemiska ämnen, luftföroreningar, tunga lyft, obekväma 
arbetsställningar och så vidare. Utvecklingen därifrån har gått från ett tekniskt arbetsskydd till 
arbetslivsfrågor, via belastningsproblematiken på 1980-talet, till 1990-talets intresse för 
arbetsorganisationens betydelse beträffande problem med negativ stress och utbrändhet.23 
 
I samband med den ekonomiska krisen i början av 1990-talet genomgick både offentliga och 
privata verksamheter drastiska förändringar i form av neddragningar, besparingar och 
omorganisationer. Många av dessa förändringar har i sin tur gett upphov till försämringar i 
arbetsmiljön även om det tar tid innan effekterna blir synliga. Emellertid kan vi idag säga att 
dessa effekter börjar synliggöras genom kraftigt ökad sjukfrånvaro där de anställda uppger 
orsaker såsom ökad stress, ökade krav och minskade frihetskrav i arbetet.24 Genom denna 
händelseutveckling kan man alltså konstatera att det i allt större grad handlar om psykosociala 
påverkansfaktorer i arbetsmiljön jämfört med tidigare. 
 

                                                 
20 Eriksson & Larsson. 2002, s. 127 
21 AML 
22 Eriksson, B. 1998, s. 32 f 
23 Eriksson & Larsson. 2002, s. 125 
24 Eriksson & Larsson. 2002, s. 126 
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2.2.1 Objektiv och subjektiv miljö 
 
När arbetsmiljö diskuteras är det viktigt att ta hänsyn till att samspelet mellan individen och 
arbetsmiljön också består i att människan tolkar och upplever sin miljö. I detta sammanhang 
kan man skilja mellan den objektiva och den subjektiva miljön. Med den objektiva miljön 
menas den miljö som kan beskrivas utifrån och med den subjektiva miljön menas den bild 
som enskilda anställda har av samma arbetsmiljö. På samma arbetsplats kan genom detta 
olika människor ha olika subjektiva miljöer. Detta innebär dock inte att den objektiva 
beskrivningen av en arbetsmiljö skulle vara mer trovärdig och riktig än den subjektiva. Det är 
snarare på så vis att båda kan vara ofullständiga. Det kan finnas faktorer i arbetsmiljön som 
påverkar individer utan deras kännedom då det till exempel inte finns några sinnesorgan som 
ger information om koloxid eller infraljud. Dessa faktorer ingår därför inte heller i 
individernas subjektiva bild av arbetsmiljön. De kan däremot mätas med särskilda 
mätinstrument och därigenom infogas i en objektiv arbetsmiljöbeskrivning.25  
 
Problemet med den objektiva arbetsmiljöbeskrivningen är att den inte säger något om hur 
individer ser på sina arbetsförhållanden, vilka krav som ställs och vad de har för 
förväntningar. Den uppfattning en människa har av en viss situation bestämmer också hur 
denne reagerar på den. Om en individ upplever de sociala relationerna i en grupp som 
stödjande och trygga, medan en annan ser dem som intriganta och fyllda av maktstrider, så 
kommer dessa individer att reagera och agera på olika sätt. Deras tolkning får också 
konsekvenser för deras psykiska välbefinnande. Som exempel kan nämnas om en person 
anser att dennes arbetsmoment är farligt, medan en annan person inte upplever detsamma, så 
får detta till följd att den psykiska pressen är avsevärt högre för den förstnämnda personen. 
Samtidigt blir deras risktagande sannolikt olika med de följder för olycksfall som detta kan 
få.26 
 

2.3 Psykosocial arbetsmiljö 
 
Uttrycket psykosocial användes ursprungligen av den amerikanske psykologen Erik 
Homburger Eriksson som med begreppet ville fästa uppmärksamheten på att människan är en 
varelse som utvecklas i samspel med sin sociala omgivning. Ett psykosocialt synsätt innebär 
således att man beaktar den betydelse omgivningen har för hur individen utformar sin 
personliga identitet. Synsättet existerar inte bara inom arbetsmiljöområdet utan figurerar även 
inom kurativ hjälpverksamhet, psykoanalys och vid rehabilitering av klienter på 
institutioner.27 
 
Med psykosocial arbetsmiljö menas allt som inkluderar arbetets alla sociala relationer (det vill 
säga de kontakter man har med arbetskamrater, chefer och kunder/klienter), arbetets innehåll 
(vad man har för arbetsuppgifter) och organisering (om man till exempel arbetar ensam eller 
tillsammans med andra). Inom forskningsvärlden kan det urskiljas två dominerande 
perspektiv när det gäller att beskriva den psykosociala arbetsmiljön. Dessa två är 
kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet. Företrädare för det förstnämnda studerar 
primärt arbetets krav på dem som utför det, medan de som utgår från det sistnämnda främst 

                                                 
25 Lennerlöf. 1981, s. 18 f 
26 Lennerlöf. 1981, s. 19 
27 Eriksson, N. 1991, s. 156 



 14

intresserar sig för de stressreaktioner som arbetet framkallar.28 I detta arbete kommer vi att 
utgå från en analysmodell29 där upphovsmannen Robert Karasek sammanfört båda dessa 
traditioner för olika typer av arbete. 
 

2.3.1 Positiv och negativ psykosocial arbetsmiljö 
 
De psykosociala arbetsmiljöfaktorerna drabbar i regel individen genom en upplevelse. 
Positiva psykosociala effekter yttrar sig ofta genom arbetstillfredsställelse, själv- 
förverkligande, arbetsmotivation, personlig utveckling och så vidare. De negativa effekterna 
kan till exempel visa sig genom trötthet och olustkänslor om arbetet är för monotont. Om det 
finns samarbetssvårigheter med arbetskamrater och överordnade kan även detta leda till 
likartade upplevelser. Kroppsliga reaktioner hänger ofta ihop med psykosociala faktorer och 
när dessa är negativa kan somatiska besvär uppstå. Det handlar bland annat om huvudvärk, 
högt blodtryck och magsår.30 
 
Stress är ett samlingsbegrepp för ett tillstånd där inre och yttre krav är större än vad 
organisation eller individ har förmåga att klara av och används ofta som ett uttryck för negativ 
påverkan när det gäller psykosociala besvär inom arbetslivet. Stressforskningen har varit till 
stor hjälp i arbetslivsforskningen och har bidragit med kunskap om hur omgivningens krav 
förmedlas till kroppslig aktivitet. Det har visat sig att stress påverkar individer i form av 
snabbare andning, ökad hjärtfrekvens, höjt blodtryck, påskyndad tarmaktivitet, ökad 
muskelspänning, ökad svettavsöndring, förbättrad koaguleringsförmåga hos blodet och 
frigörande av bränsle från fettdepåerna. Förutom dessa fysiologiska symptom aktiveras även 
det centrala nervsystemet i form av att individen känner oro och ängslan, vilket i sin tur 
påverkar förmågan att utföra prestationer av olika slag.31 
 

2.4 Krav/kontroll/stöd-modellen 
 
Den psykosociala arbetsmiljön har efter många års forskning delats in i tre kategorier. Den 
första består av arbetets innehåll och karaktär. Den andra handlar om arbetets organisation 
som innefattar den anställdes möjligheter till kontroll och den tredje består av de sociala 
relationerna i arbetet, främst socialt stöd. Detta gör att dessa tre kategorier: arbetskrav, 
egenkontroll och socialt stöd kan sammanfattas med begreppet psykosocial arbetsmiljö.32 
 

2.4.1 Arbetskravens betydelse 
 
Arbetskrav handlar rent konkret om de fysiska och psykiska krav som ställs på individen för 
att denne skall kunna genomföra sitt arbete. De fysiska kraven handlar bland annat om att den 
anställde kanske utsätter sig för risker i samband med farlig utrustning, farliga arbetsmetoder, 
bränder, smuts, hälsovådliga kemikalier och luftföroreningar. Exempel på psykiska arbetskrav 

                                                 
28 Eriksson & Larsson. 2002, s. 133  
29 Se figur 3.1 
30 Eppler. 1981, s. 10 f 
31 Gustavsson. 1997, s. 23 f 
32 Gustavsson. 1997, s. 27 
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kan vara att arbetet är omåttligt omfattande, att det inte finns tillräckligt med tid för att utföra 
arbetsuppgifterna eller om arbetet är för enformigt.33 
 
Att utsättas för krav innebär att försättas i ett beredskapstillstånd. Individen tolkar de krav 
som omgivningen ställer på denne och gör en bedömning. Därefter vägs kraven mot den egna 
förmågan. I nästa steg kommer reaktionen, det vill säga pulsen stiger, blodtrycket stiger och 
blodsockerhalten ökar. Förutom detta ökar även hormonavsöndringen. Om kraven 
överensstämmer med förmågan blir dessa reaktioner ganska måttliga och individen känner 
inte av någon märkbar stress. En måttlig hormonavsöndring är snarare nödvändig och på kort 
sikt ganska positiv. På lång sikt kan det däremot vara farligt att ständigt bära på höga halter av 
stresshormon. Stress uppstår ofta till följd av en obalans mellan upplevda krav och den egna 
förmågan. Om arbetet är den primära källan så är risken stor att individen känner en bristande 
arbetstillfredsställelse. Om kraven i detta läge istället upplevs som positiva så leder det istället 
till att individen känner arbetsglädje. I dessa fall kallas det för positiv stress. När diskursen 
förs om människans förmåga att hantera krav så brukar det kretsa kring coping, vilket innebär 
att en individ vidtar åtgärder för att minska skadlig belastning från omgivningen i form av 
stressituationer. I arbetslivet finns det tre typer av copingstrategier. Den första är förträngning, 
vilket inte är hållbart i ett längre perspektiv. Den andra typen utgörs av kognitiva strategier 
vilket innebär att individen söker ny information eller utvecklar nya alternativ. Denna strategi 
är bra om den leder till minskad belastning. Den tredje och sista typen av copingstrategi är av 
instrumentell art och innebär att individen försöker få avlastning genom att be om hjälp från 
arbetskamrater eller genom att ta en paus. Ytterligare ett sätt som finns är så kallad 
copingfrånvaro vilket innebär att individen stannar hemma från jobbet när denna känner av 
huvudvärk eller trötthet. Forskning finns som stödjer teorin om att korttidsfrånvaro i syfte att 
reducera stress på sikt kan ha en gynnsam effekt på hälsan.34 
 
Idealet är att förmågan och arbetskraven matchar varandra. Varken under- eller 
överstimulering är bra. Hur mycket stimulans en person behöver varierar dock mellan olika 
individer. Hänsyn måste också tas till den egenkontroll som individen känner, vilket kanske 
också utgör den viktigaste faktorn.35 
 

2.4.2 Egenkontrollens betydelse 
 
Egenkontrollen på arbetsplatsen kan delas upp i två delar. Dessa två delar är 
kvalifikationsgrad och beslutsutrymme. Kvalifikationsgraden handlar om huruvida individen 
får möjlighet att lära sig nya saker och får utnyttja sina kvalifikationer i arbetet. 
Beslutsutrymmet handlar om i vilken utsträckning arbetet tillåter att individen själv får avgöra 
hur det egna arbetet skall läggas upp.36 
 
Graden av egenkontroll kan antagas ha stor betydelse för individens psykiska hälsa och 
välbefinnande och de positiva effekterna uppträder på flera sätt. För det första kan 
grundläggande behov tillgodoses och för det andra kan egenkontrollen innebära möjligheter 
för individen att påverka de faktorer från omvärlden som bidrar till stress. Egenkontrollen kan 
också ge möjligheter för individen att anpassa stressexponeringen till de egna 
förutsättningarna. Själva medvetenheten i sig att individen har egenkontroll kan öka 
                                                 
33 Eriksson & Larsson. 2002, s. 135 
34 Eriksson, N. 1991, s. 161 f 
35 Eriksson, N. 1991, s. 162 
36 Eriksson & Larsson. 2002, s. 135 f 
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välbefinnandet genom förmågan att kunna ändra på ett förhållande eller situation, till exempel 
byte av arbete vid missnöje. Alla dessa möjligheter kan ses som kognitiva strategier och ger 
individen en större möjlighet att använda sig av coping.37 
 
Det är viktigt att påpeka att egenkontroll inte utgör något botemedel mot stress orsakat av 
höga krav. Hög egenkontroll kan ibland förstärka pressen från höga krav. Ett bra exempel på 
detta är chefspress där alltför mycket egenkontroll och handlingsfrihet kan förorsaka en slags 
beslutsstress som i förlängningen innebär ständig beredskap att ompröva situationen och fatta 
nya beslut. Hög egenkontroll hänger ofta samman med ett visst ansvar vilket gör att den 
snarare kan uppfattas som ett intellektuellt kvalitativt krav. Forskning har tidigare påvisat att 
kombinationen av höga arbetskrav och hög egenkontroll kan innebära att risken för hjärt- 
kärlsjukdomar ökar. Den avgörande faktorn är i vilken utsträckning individen ”står ensam”. 
Det är stor skillnad mellan att samarbeta i ansvarsfrågor och att ensam stå till svars för sina 
beslut. Med detta som bakgrund kan det ändå antagas att egenkontrollen främst har positiva 
effekter. Dock, för att egenkontrollen skall vara eftersträvansvärd, bör den för det första gälla 
beslut som är relaterade till något mål eller till någon uppgift. För det andra beror intresset för 
egenkontrollen på var i människans målhierarki ett mål finns, ju högre upp desto viktigare. 
Friheten att ha kontroll är endast positiv då själva besluten inte innebär stora risker för 
beslutsfattaren.38 
 

2.4.3 Karaseks krav/kontroll-modell 
 
Robert Karasek utvecklade i slutet av 1970-talet en modell för att beskriva vad som påverkar 
människors upplevelse av sina arbetsvillkor. Han sammanförde de två dominerande 
forskningsinriktningarna inom området - kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet. 
Utgångspunkten för modellen är att upplevelsen av arbetsvillkoren påverkas av de krav som 
arbetet ställer på den enskilde anställde och de möjligheter individen har att själv kontrollera 
sitt arbete. Genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög respektive låg grad 
av egenkontroll fick Karasek fram fyra typer av arbete: aktiva arbeten, passiva arbeten, 
högstressarbeten och lågstressarbeten. Modellen innefattar också en stressdiagonal och en 
aktivitetsdiagonal.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2.2 Krav/kontroll-modellen40 
 
 
 

                                                 
37 Eriksson, N. 1991, s. 162 f 
38 Eriksson, N. 1991, s. 163 
39 Eriksson, B. 1998, s. 37 
40 Eriksson, B. 1998, s. 37 
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Längs stressdiagonalen finns dels lågstressarbeten och dels högstressarbeten och längs 
aktivitetsdiagonalen finns passiva respektive aktiva arbeten. Enligt Karasek ökar risken för 
ohälsa ju längre ut på stressdiagonalen en individ kommer. Skälet till detta är att glappet 
mellan arbetskrav och egenkontroll blir större och det är enligt Karasek viktigt att det finns 
balans mellan dessa två determinanter. Längs aktivitetsdiagonalen är arbetena inte farliga på 
samma vis som vid stressdiagonalen då det blir viss jämvikt mellan arbetskrav och 
egenkontroll. Ju längre ut på aktivitetsdiagonalen en individ hamnar desto större blir 
inlärningssituationen vilket gör de aktiva arbetena till de mest intressanta, stimulerande och 
utvecklande. Det som skiljer de sämsta arbetena, högstressarbetena, från de bästa, de aktiva, 
är graden av egenkontroll då arbetskraven är höga vid båda typerna av arbete.41 
 

2.4.4 Socialt stöd 
 
Syftet med modellen som redovisas i figur 2.2 är att visa hur individers psykiska status i stor 
utsträckning formas av olika kombinationer av arbetskrav och egenkontroll. Detta är 
emellertid inte tillräckligt för möjligheten att till fullo kunna avgöra huruvida ett arbete är 
tillfredställande eller inte ur psykosocial synvinkel. Jeff Johnson vidareutvecklade den 
ursprungliga krav/kontroll-modellen under 1980-talet. Han lade till socialt stöd som en tredje 
determinant. 
 
Socialt stöd kan vara av olika slag men det går att skilja mellan emotionellt, värderande, 
informativt och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet innebär att individen känner sig 
omtyckt och dessutom känner att arbetskamrater och ledning bryr sig om dennes 
välbefinnande. Värderande stöd handlar om att individen får reda på om denna har gjort bra 
eller dåligt ifrån sig, så kallad feedback. Informativt stöd innebär tillgång till information från 
andra människor i form av råd och förslag vilket kan användas av individen för att bemästra 
en situation. Det instrumentella sociala stödet handlar om konkret samarbete, det vill säga 
handgripligt stöd. I vissa sammanhang anförs emotionellt stöd som det viktigaste, medan det i 
andra sammanhang betonas vara det instrumentella stödet. I praktiken överlappar de olika 
formerna av socialt stöd varandra. Värt att tillägga här är också att socialt stöd även kan 
komma från kunder, klienter eller patienter.42  
 
Socialt stöd kan ha betydelse både direkt, kanske främst genom emotionellt stöd, och indirekt 
som en buffert mellan arbetskrav och individuella förutsättningar. En individ spenderar i regel 
en stor del av sin tid på arbetsplatsen vilket betyder att de mänskliga relationerna i arbetslivet 
för många kan vara den mest betydelsefulla kontakten och samvaron med andra individer. Ett 
starkt socialt stöd genererar en samhörighet som när det gäller att möta krav från 
omgivningen. I kombination med egenkontroll kan socialt stöd också utgöra en resurs för 
”kollektiv coping” genom ett starkt kollektiv som skyddar dess medlemmar mot krav från det 
tekniska och ekonomiska systemet.43 
 
Johnson har visat att socialt stöd i arbetet kan ha betydelse, dels genom att det tillgodoser 
grundläggande behov av umgänge och gruppkänsla och dels genom att det fungerar som en 
buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. Då socialt stöd integrerades i 
Karaseks modell fick det till följd att om det finns socialt stöd i arbetet så är det kollektivt och 
om det inte finns socialt stöd, eller endast låg grad, så är arbetet isolerat. Figur 2.3 nedan, 
                                                 
41 Eriksson, B. 1998, s. 37 
42 Eriksson & Larsson. 2002, s. 136 
43 Eriksson, N. 1991, s. 165 
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kompletterad med socialt stöd, mynnar därför ut i åtta olika kategorier av arbeten: Kollektiva 
högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten samt isolerade högstress-, passiva, aktiva och 
lågstressarbeten.44 Alla dessa kategorier av arbeten påverkar individen på olika sätt men det 
viktigaste att tillägga här är att människor behöver både självbestämmande och socialt stöd i 
sitt arbete för att de skall kunna bemöta och hantera de arbetskrav som ställs på dem på ett 
adekvat sätt.45 Denna modell kommer även att användas som analysmodell i denna studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 2.3 Krav/kontroll/stöd-modellen46 

2.4.5 Sammanfattande kommentar 
 
Tre av de viktigaste komponenterna i den psykosociala arbetsmiljön utgörs av arbetskrav, 
egenkontroll och socialt stöd. Arbetskraven skall helst vara lagom, det vill säga de ska matcha 
individens förmåga och resurser. Egenkontrollen utgör i detta sammanhang ett nyckelbegrepp. 
När arbetskraven är höga och egenkontrollen låg bidrar det till ogynnsamma effekter på 
individens hälsa och välbefinnande. Även om en högre egenkontroll i sig har en stor betydelse 
vid hanteringen av krav så måste individen också ha goda sociala relationer i form av socialt 
stöd. Detta för att undvika risk för isolering. En kombination av hög egenkontroll och starkt 
socialt stöd skapar på så sätt förutsättningar för att individen skall kunna känna välbefinnande 
i sitt arbete.47 
 
Även om arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd är centrala begrepp när psykossocial 
arbetsmiljö diskuteras så finns det ändå utrymme för resonemang kring andra 
påverkansfaktorer. Vi kommer därför även att behandla några av de många motivationsteorier 
som finns att tillgå för att ytterligare stärka sambandet mellan arbetskrav, egenkontroll och 
socialt stöd.  

                                                 
44 Eriksson & Larsson. 2002, s. 134 f 
45 Eriksson, N. 1991, s. 167 
46 Eriksson, B. 1998, s. 38 
47 Eriksson, N. 1991, s. 167 f 
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Fysiologiska behov

Säkerhetsbehov 

Kontaktbehov 

Uppskattning och statusbehov 

Självförverkligande 

2.5 Motivation 
 
Det som stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst sätt brukar kallas för motiv. 
Motiven är ofta behov eller önskemål av olika slag. När sedan ett motiv aktiveras, det vill 
säga när det stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst sätt, brukar det kallas för 
motivation. Motivation är således en drivkraft till handling i en viss riktning och en individ är 
motiverad när ett behov eller önskemål påverkar denne att handla i en viss riktning.48 
 
Under 1950- och 1960-talen försökte många forskare få svar på vilka behov människor har 
och vad som motiverar dem. Dessa olika undersökningar, teorier och modeller har tillämpats i 
arbetslivsforskningen i jakten på det goda arbetet. Synen på motivation har över tid genomgått 
en förändring och har gått från att ha handlat om yttre belöningar, som till exempel lön, till att 
handla mer om självförverkligande.49 Enligt dagens forskning om arbetstillfredsställelse bör 
ett arbete innehålla hög lön, karriärmöjligheter, medbestämmande, social interaktion, 
varierande arbetsuppgifter och en hög grad av egenkontroll för att vara tillfredsställande. 
Dessa resultat är av stort värde men en del forskare anser att det inte har givits tillräckligt med 
forskningsutrymme vad gäller motiv, värderingar och förmågor. Vissa individer är nämligen 
fullt tillfredsställda med sitt arbete, medan andra inte är det, oavsett arbetsförhållanden.50 
 

2.5.1 Maslows behovspyramid 
 
Under mitten av 1950-talet presenterade psykologen Abraham Maslow en behovsmodell som 
behandlar mänskliga behov och hur dessa behov påverkar individers tankar och handlingar. 
Modellen har länge varit central i motivationsteorin och även fått betydelse för 
arbetslivsforskningen.51 Grundtanken med modellen är att alla individer har ett antal 
konkurrerande behov där de lägre behoven först måste tillfredställas innan behoven på den 
högre nivån gör sig påminda. Maslow har ordnat de mänskliga behoven i en behovspyramid 
eller ibland en behovstrappa (se figur 2.4).52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.4 – Behovspyramiden enligt Maslow53 
 
                                                 
48 Bruzelius & Skärvad. 2000, s. 289 
49 Gustavsson. 1997, s. 12 
50 Gustavsson. 1997, s. 17 
51 Gustavsson. 1997, s. 13 
52 Bruzelius & Skärvad. 2000, s. 290 
53 Bruzelius & Skärvad. 2000, s. 290 
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De fysiologiska behoven rör grundvillkoren för att överleva, till exempel mat, sömn och 
sexualitet. Säkerhetsbehovet visar individens önskan att skydda och bevara grund- 
förutsättningarna för att överleva. Kontaktbehoven speglar individens längtan efter kärlek, 
tillhörighet och samhörighet med andra människor. Uppskattnings- och statusbehoven 
reflekterar önskan om att respekteras av andra individer, att öka sin sociala status och sitt 
rykte för att få sin självkänsla och sitt självförtroende förstärkt. Självförverkligandebehoven 
handlar slutligen om viljan att uppnå och realisera sin fulla potential.54 
 
Alla människor bär på samtliga behov som återfinns i behovspyramiden, men det är bara de 
otillfredsställda behoven som utlöser energi och aktivitet, det vill säga som är motiverande. 
Hur högt en individ hamnar i behovspyramiden bestäms av psykisk mognad men även av 
andra omständigheter. Det bör påpekas att Maslows behovspyramid handlar om mänskliga 
behov i största allmänhet och inte primärt är inriktad på att tillämpas på arbetsförhållanden. 
Dock har den visat sig vara användbar inom detta område. Den fysiska arbetsmiljön måste i 
första hand vara tillfredsställd, därefter följer den sociala och sedan den intellektuella 
arbetsmiljön.  
 

2.5.2 Herzbergs tvåfaktor-teori 
 
Frederick Herzbergs tvåfaktor-teori, som pressenterades i slutet av 60-talet, bygger till stor del 
på Maslows tankar översatta till arbetslivet. Enligt Herzberg kan hög motivation aldrig nås 
genom yttre faktorer av typen lön, personalpolitik och arbetsvillkor. De yttre faktorerna kan i 
bästa fall underlätta motivationen men inte förklara den. För att åstadkomma en hög 
motivationsnivå måste personalen få tillfredsställa grundläggande behov som till exempel att 
lyckas, att få erkännande, att få arbeta med stimulerande arbetsuppgifter och att det finns 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Detta är exempel på vad Herzberg kallar för inre faktorer 
och syftet med dessa är att de ger inre belöningar och därför skapar hög motivation.55   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5 – Enligt Herzbergs tvåfaktor-teori är det de inre faktorerna som betyder mest för 
arbetstillfredsställelsen.56 
                                                 
54 Bruzelius & Skärvad. 2000, s. 290 
55 Schou. 1991, s. 13 
56 Maltén. 1992, s. 113 
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Herzberg menar att olika faktorer är av betydelse för positiva respektive negativa upplevelser 
i arbetet. Om inte de yttre faktorerna motsvarar kraven från personalen uppstår missnöje. Om, 
eller när, dessa faktorer förbättras försvinner missnöjet men det leder inte till att 
arbetsengagemang och arbetsmotivation ökar. För att detta skall lyckas måste 
arbetsuppgifterna utformas så att de blir motiverande, ofta med hjälp av de inre faktorerna.57 
 

2.5.3 Maslow och Herzberg 
 
Maslows och Herzbergs motivationsteorier uppvisar vissa likheter. De två översta behoven i 
Maslows behovspyramid exemplifierar inre faktorer, medan de tre nedre behoven är exempel 
på yttre faktorer.58 
 

 
 
Figur 2.6 – Sambandet mellan Maslows och Herzbergs motivationsteorier.59 
 

2.5.4 Hackman & Oldhams arbetsegenskapsmodell 
 
J. Richard Hackman och Greg R. Oldhams presenterade en modell i mitten på 70-talet som 
går ut på att individen når hög arbetsmotivation när det föreligger en hög överensstämmelse 
mellan arbetets egenskaper och individens behov och förväntningar. Enligt Hackman & 
Oldham består arbetet av fem centrala dimensioner som i sin tur påverkar tre viktiga 
psykologiska upplevelser. Dessa påverkar sedan resultat på individ- och arbetsnivå. Eftersom 
individer upplever saker och ting olika vad gäller motivation så måste hänsyn tas till 
personliga egenskaper, det vill säga individuella faktorer, som spelar in på både de centrala 
dimensionerna i arbetet som på resultaten.60 

                                                 
57 Gustavsson. 1997, s. 15 
58 Bruzelius & Skärvad. 2000, s. 289 
59 Bruzelius & Skärvad. 2000, s. 292 
60 Gustavsson. 1997, s. 16 
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Figur 2.7 – Hackman & Oldhams arbetsegenskapsmodell.61 
 
Genom att individen stimuleras i de centrala dimensionerna påverkar detta den subjektiva 
psykologiska upplevelsen. Resultatet av detta, genom sambandet mellan orsak och verkan, 
blir hög arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse med höga prestationer.  
 
Giltigheten för denna modell har tidigare undersökts och det har riktats viss kritik mot att den 
enbart bygger på subjektiva upplevelser av arbetets fem dimensioner. Kritiken har emellertid 
inte kunnat bekräftas och dessutom verkar det som om det finns en ganska god 
överensstämmelse mellan arbetets objektiva egenskaper och hur dessa egenskaper subjektivt 
upplevs av individen.62  
 

2.6 Projektledarrollen 
 
Vi har tidigare definierat projektledaren som den person som är ansvarig för att planera, leda 
och koordinera projektarbetet så att man når de mål som satts upp.63 Det ligger även under 
projektledarens ansvar att detta blir genomfört till rätt kostnad och i rätt tid.64  
 
Wendy Briner65 menar att projektledning är att ”leda den synliga och osynliga gruppen så att 
intressenternas mål uppnås”. I projektledarens ansvar ligger således att leda en grupp av 
människor som träffas mer eller mindre regelbundet för att arbeta i projekt, den synliga 
gruppen. I många fall arbetar dessa människor endast deltid med projektet. Det finns även 
många människor som indirekt bidrar till den synliga gruppens arbete, den osynliga gruppen, 
vars stöd och samarbete är avgörande för projektets framgång. Även dessa människor måste 

                                                 
61 Baserad på Gustavsson. 1997, s. 16 
62 Gustavsson. 1997, s. 16 
63 Engwall. 1999, s. 66 
64 Eklund. 2002, s. 29 
65 Briner. 1991, s. 18 
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projektledaren hantera. Målet med projektet är att tillfredställa alla som har ett intresse i 
resultatet.66 I litteraturen67 hävdas också att projektledarens kanske viktigaste uppgift är att 
skapa goda förutsättningar för projektgruppens arbete. Detta skiljer sig kanske inte så mycket 
från hur andra chefer eller ledare arbetar. Deras uppgifter handlar också om att skapa de bästa 
förutsättningar för de underställdas arbete. Dock skiljer sig en projektledares arbetssituation 
och förutsättningar från en vanlig linjechefs. En linjechef är chef över en grupp eller en 
avdelning i en fast organisation. Ledarskapet är ofta av långvarig karaktär. Det finns många 
uppgifter som skall hanteras, dock över en längre tid, så linjechefen kan prioritera efter eget 
tycke. Linjechefen har också sina egna fasta resurser där han har en stor formell makt och 
tillgång till belöningar och sanktioner.68  
 
Projektledaren har ett tidsbegränsat ledarskap över en grupp människor som normalt inte 
brukar arbeta med varandra och därför kanske inte känner varandra. Dessa människor har 
olika spetskompetenser inom oftast helt olika områden som projektledaren skall förvalta. 
Detta gör att laganda är en mycket viktig del i projektledararbetet. Människorna som 
projektledaren leder är lånade resurser som han har ganska liten formell makt över.69 Många 
gånger är även projektledaren oerfaren i sin nya ledarroll samtidigt som han kanske ännu inte 
är erkänd som ledare bland sina kollegor. Dessutom kan projektet vara kontroversiellt i sig 
och det finns en motvilja att medverka i arbetet. Det finns sällan regler eller normer för hur 
projektledaren skall agera beträffande vilka beslut han har rätt att fatta, hur mycket tid han har 
rätt att kräva av sina medarbetare och så vidare.70 
 
Många projektledare hävdar att de saknar makt. De menar att de har ett stort ansvar och 
väldigt små befogenheter. Wenell talar om makten utifrån två perspektiv. Den formella 
makten utdelas av basorganisationen när man utses till projektledare. Med den formella 
makten följer titel, lön, status och till exempel rätt att hantera budget. Den informella makten 
måste förtjänas. Den får man med hjälp av sin kompetens, sitt sätt att kommunicera och så 
vidare.71 Wenell hävdar att projektledare har svårt att bli accepterade som riktiga ledare. De 
betraktas sällan som chefer.72 Deras position är utsatt och de erhåller sällan det stöd och den 
förståelse som de skulle behöva för att kunna leda projektarbetet på ett så effektivt sätt som 
möjligt.73 
 

2.6.1 Projektledarens många olika roller 
 
Projektledaren har många olika människor att ta hänsyn till i sitt arbete. Projektledaren är 
ledare över den egna gruppen. Precis som en lagledare i ett fotbollslag håller han samman 
laget och får medlemmarna att arbeta effektivt.74 Som ledare för dessa ansvarar han för 
gruppens prestationer, både de individuella och de kollektiva. Han ansvarar även för sin egen 
prestation som ledare och måste hela tiden uppmärksamma hur gruppen mår och agerar 
tillsammans.75 
                                                 
66 Briner. 1991, s.19 
67 Eklund. 2002, s. 30 
68 Eklund. 2002, s. 30 f 
69 Eklund. 2002, s. 30 f 
70 Engwall. 1999, s. 67 f 
71 Wenell. 2001, s. 139 
72 Wenell. 2001, s. 141 
73 Engwall. 1999, s. 67 
74 Eklund. 2002, s. 32 
75 Briner. 1991, s. 30 
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Projektledaren måste ha förmågan att kunna se framåt och bakåt. Han måste också hela tiden 
ha överblick över områden som angränsar till projektet, till exempel vad det gäller ny 
teknologi, nya marknader, hotbilder med mera 76 samtidigt som han säkerställer att 
projektgruppen lär sig av sina misstag.77  
 
Projektledaren har ett stort ansvar utåt. Som ambassadör ser han till att projektgruppen är 
förankrad i omgivningen, till exempel hos kunden, ledningen och massmedier och så vidare. 
Det är också projektledaren som förhandlar med kunder, chefer, leverantörer och blir 
projektets ansikte utåt vid formella och officiella tillställningar.78 
 
Som ledare över projektgruppen ligger det självklart under projektledaren att leda och fördela 
arbetet mellan de olika gruppmedlemmarna.79 Det speciella i projektledarrollen kan vara att 
han är chef för specialister inom andra områden än det egna. Det krävs att alla dessa 
specialister måste arbeta tillsammans för att få ett effektivt resultat. Därför är det mycket 
vikigt att projektledaren har förmågan att skapa respekt och trovärdighet utan att han själv 
deltar i de olika uppgifterna.80 
 
Det är till synes många olika sysslor i projektledarens roll, många intressenter och andra 
människor att ta hänsyn till för att lyckas i projektet. I projektledningslitteraturen används 
orden övermänsklig förmåga eller supermänniskor för att beskriva projektledarna81. 
Projektledaren bör vara en skicklig tekniker, ha utpräglade ledaregenskaper, vara omtyckt av 
sina medarbetare, ha förmågan att kommunicera med sina över- och underordnade, kunna 
representera projektorganisationen utåt, ha helhetssyn och inte gräva ned sig i detaljer, ha 
initiativförmåga och vara självständig men samtidigt också vara flexibel och smidig.82 Detta 
är naturligtvis en omöjlig profil att matcha och projektledarrollen verkar, mot denna 
bakgrund, vara en mycket svår roll att spela i en organisation. Det skall dock tilläggas att de 
författare vars litteratur vi använt oss av, som själva arbetat som projektledare, även har lyft 
fram projektledarrollen som en otroligt rolig och spännande roll.  
 

2.6.2 Faktorer som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön 
 
Vi har utifrån litteraturen funnit ett flertal faktorer som ligger inom projektledarens yrkesroll 
och som vi tror kan påverka projektledarens psykosociala arbetsmiljö. 
 
Projektledaren måste lyckas vid första försöket 
Projektet går ut på att skapa. Anledningen till att det genomförs i projektform är många 
gånger att det som skall skapas inte finns sedan tidigare. Det blir alltså projektledarens 
främsta uppgift att skapa något nytt, något som ingen tidigare gjort eller klarat av. Det som 
skapas måste alltså vara tillräckligt bra redan vid första försöket. Detta ställer stora krav på 
innovation, improvisation och stor kreativitet från både projektledaren och 
projektmedlemmarna.83 

                                                 
76 Eklund. 2002, s. 32 
77 Briner. 1991, s. 30 
78 Eklund. 2002, s. 32 f 
79 Eklund. 2002, s. 32 
80 Briner. 1991, s. 43 f 
81 Eklund. 2002, s. 31. Engwall. 1999, s. 68. Briner. 1991, s. 43 
82 Engwall. 1999, s. 68 
83 Jansson & Ljung. 2004, s. 17 
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Nya arbetskamrater 
Projektgrupperna är tillfälligt sammansatta. Människor som aldrig tidigare arbetat 
tillsammans ska nu jobba ihop och på kort tid fungera så effektivt som möjligt. Wenell hävdar 
att det stora problemet ligger i att projektledaren sällan får välja resurser själv. Ibland får 
projektledaren inte ens påverka vilka som skall finnas i gruppen.84 
 
Konkurrens om lojalitet 
Projektledaren måste hela tiden konkurrera med linjen och andra projekt om intresse, prioritet 
och framförallt projektdeltagarnas lojalitet och prestationer.85 Projektmedlemmarna har andra 
ibland arbetsuppgifter utanför projektet. Ibland även samtidigt som projektet pågår. Det blir 
en svår balansgång för projektmedlemmarna när de skall prioritera energi och lojalitet.86 
 
Förändringar kan vara laddade 
Projekten rör ofta områden som är nya för företaget, ny teknik, nya marknader eller nya 
metoder för problemlösning. Det okända eller oförutsägbara är ofta något som många 
människor i organisationen är rädda för.87 Förändringar är alltid laddade. De flesta 
människors spontana reaktion blir då att göra motstånd. Det kan också vara stimulerande att 
delta i förändringar, att få möjlighet att påverka. Projekten påverkas utav båda dessa krafter.88 
Projektledarens arbetsmiljö kommer därför också att präglas av dessa. 
 
Projektledaren står utanför chefshierarkin 
Ett projekt är specifikt och ligger ofta utanför den dagliga verksamheten. Därför befinner sig 
inte projektledaren inom den normala linjehierarkin vilket kan få till följd att han hamnar 
bortom företagets ansvars- och befogenhetsmatris.89 Projektledaren får istället oftast tillfälliga 
mandat och står utanför den naturliga chefsgruppen. Det är inte ovanligt att projektledarens 
befogenheter är oklara jämfört med en normal chefs befogenheter. Projektledaren måste 
därför hela tiden påverka andra ledare och chefer att ta beslut som hjälper projektet att 
lyckas.90 Samtidigt måste projektledaren själv ställa krav på sina resurser och finna medel för 
att styra och övervaka arbetet. De kan därför stöta på en del motstånd mot sina 
resursönskemål och initiativ, eftersom kollegerna kanske tycker att de stör ordningen.91 Då 
projektledarens mandat och befogenheter många gånger är oklara kan det också få till följd att 
projektledaren sällan betraktas som en riktig chef vilket kan vålla stora problem inom 
projektgruppen.92 
 
Projektledaren bevakas noga 
Projektarbetet är mycket viktig för de projektorienterade organisationerna. Projektresultatet 
har även en större synlig effekt än det ordinarie linjearbetet. Därför upplever många 
projektledare att de hela tiden bevakas och uppmärksammas mer än vanliga linjechefer.93 
 
 
 
                                                 
84 Wenell. 2001, s. 142 
85 Wenell. 2001, s. 142 
86 Jansson & Ljung. 2004, s. 18 
87 Briner. 1991, s. 28 
88 Jansson & Ljung. 2004, s. 17 
89 Briner. 1991, s. 26 
90 Jansson & Ljung. 2004, s. 18 
91 Briner. 1991, s. 26 
92 Wenell. 2001, s. 42 
93 Wenell. 2001, s. 42 
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Hantera många människor 
Projektledaren rör sig över hela organisationen i arbetet med projektet, bryter mot gamla 
vanor och beter sig ibland en aning okonventionellt. Därför måste han hela tiden vara beredd 
att hantera de människor han stöter på.94 Det finns även många intressenter både i och utanför 
verksamheten som måste hanteras rätt.95 
 
Totalt ansvar 
Många högre chefer i linjeorganisationen har sällan ett direkt personligt ansvar för 
linjeverksamheten medan projektledaren är ansvarig för hela projektets framgång eller 
misslyckande. Briner liknar projektledarrollen med den uppgift som en VD har.96 
 
Risk för isolering 
Då projektledaren arbetar intensivt med långa projekt finns det risk att han tappar kontakten 
med den övriga organisationen och försvinner ut ur ”gänget”.97 
 

2.7 Avslutande kommentarer 
 
Mot denna teoretiska bakgrund kan vi utläsa att projektledare på arbetsmarknaden mycket väl 
kan ligga i riskzonen för en negativ psykosocial arbetsmiljö. Arbetskraven som ställs är 
mycket höga och det finns många faktorer som skulle kunna leda till stress. Egenkontrollen är 
svår att avgöra då projektledaren sköter mycket av planeringen men samtidigt har relativt små 
befogenheter. Det sociala stödet kan ses som mycket lågt då projektledaren står ensam utanför 
linjehierarkin, måste konkurrera om lojalitet och sällan får samma medarbetare i 
projektgrupperna. Hypotesen om projektledarens negativa psykosociala arbetsmiljö har inte, 
så vitt vi vet, några belägg i forskningssammanhang utan är endast en tolkning utifrån två 
sammanförda ämnesområden. Vi kommer därför nedan att redovisa ett empiriskt resultat för 
att försöka klargöra hur det ser ut i realiteten.  

                                                 
94 Briner. 1991, s. 28 
95 Wenell. 2001, s. 142 
96 Briner. 1991, s. 26 f 
97 Wenell. 2001, s. 142 
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3 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för den metod vi valt samt hur vi för övrigt gått tillväga vid 
genomförandet av den empiriska undersökningen.  
 

3.1 Kvalitativ undersökning 
 
Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. Anledningen är att intervjuer 
lättare än enkäter ger inblick i hur de tillfrågade resonerar eller reagerar inför olika 
handlingsalternativ och hur de ser på sammanhang och konsekvenser.98 Enligt Holme99 
används kvalitativa intervjuer dels för att få ökat informationsvärde och dels för att få en 
djupare och mer nyanserad undersökning. I ett svar på en intervjufråga kan information dyka 
upp som enligt en enkät skulle höra till en annan fråga. Vi ser därför en större fördel med 
intervjuer eftersom vi kan ställa följdfrågor och reda ut oklarheter.  
 

3.2 Population, urval och generaliserbarhet 
 
Vi har i denna uppsats genomfört en fallstudie på en strategiskt utvald organisation i Karlstad. 
Vi valde dessutom att göra ett strategiskt urval bland de heltidsanställda projektledarna vid 
denna organisation. Ett strategiskt urval innebär att respondenterna väljs ut efter egenskaper 
som kan ha teoretisk betydelse.100 Eftersom projektledaryrket skiljer sig från bransch till 
bransch och från arbetsplats till arbetsplats ville vi i denna fallstudie försöka analysera 
projektledare med någorlunda likartade förutsättningar för att lättare kunna få ett mönster i vår 
analys. Mot denna bakgrund valdes alla respondenter från ett och samma projektkontor i den 
valda organisationen.  
 
Vi såg främst praktiska fördelar med detta val av metod då den knappa tiden minskade 
möjligheterna för en större nationell studie, men också att vi på så vis lättare kunde uttyda 
sammanhanget i den studerade problematiken i vår analys. Nackdelen med metodvalet var att 
vi minskade säkerheten att generalisera vårt resultat gällande övriga projektledare.  
 

3.3 Verksamhet och respondenter 
 
Den valda organisationen är ett stort IT-företag på den nordiska marknaden med 15 000 
anställda och en omsättning på 1,5 MEUR per år. Deras spetskompetens på området är att 
utveckla innovativa IT-lösningar som förverkligar och digitaliserar kundernas verksamheter 
och visioner. De främsta områdena som den valda organisationen är verksamma i är: bank, 
skog samt telecom. Företaget arbetar globalt och är verksamt i 20 länder. 
 
 
 
 
                                                 
98 Trost. 2005, s. 13 f 
99  Holme. 1997, s. 101 ff 
100 Trost. 2005, s. 118 
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Vi intervjuade totalt sju projektledare, en kvinna och sex män, vid den valda organisationen: 
 

• Den första respondenten har arbetat mot kund som projektledare i tio år med 
medelstora projekt.   

 
• Den andra respondenten arbetar inte som projektledare för tillfället men har tio års 

erfarenhet som projektledare och verksamhetsutvecklare. 
 

• Respondent nummer tre har arbetat med olika projekt inom telecombranschen i 15 år.  
 

• Den fjärde respondenten är utbildad civilingenjör och har jobbat med projektledning 
sedan 1993 och har också tidigare under två år verkat som linjechef.  

 
• Respondent nummer fem har tidigare arbetat som systemdesigner och varit 

projektledare i 12-13 år. Densamme har även arbetat mycket i internationell miljö och 
har jobbat med projekt av olika storlek och komplexitet. Det största projektet var på 
300 000 mantimmar. 

 
• Den sjätte respondenten har arbetat som projektledare ända sen den valda 

organisationen startade upp sin verksamhet i Karlstad. Respondenten har även tidigare 
erfarenhet som projektledare på Ericsson. 

 
• Den sjunde och sista respondenten har jobbat som projektledare sen 1995 och arbetat 

med medelstora till stora projekt. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har genomfört så kallade semistrukturerade intervjuer, där vi har använt oss av en 
intervjuguide med en lista över frågeområden men med möjlighet till en öppen konversation 
(se bilaga 1). Fördelen med detta är att respondenterna har fått möjlighet att fritt diskutera 
kring ämnet utan att vara för hårt styrda. Detta kan jämföras med helt strukturerade intervjuer 
och helt ostrukturerade intervjuer. I helt strukturerade intervjuer lämnar frågorna ett mycket 
litet utrymme för respondenterna att svara inom, vilket resulterar i att det i princip kan 
förutsägas vilka alternativa svar som är möjliga. I helt ostrukturerade intervjuer lämnar 
frågorna istället ett maximalt utrymme för respondenterna att svara inom, vilket kan leda till 
att diskussionen i allt för stor utsträckning hamnar utanför ämnet.101  
 
Innan intervjuerna genomfördes uppmärksammade vi respondenterna om konfidential- 
principen. Det vill säga att varje enskild respondents identitet är känd för oss, men att den 
konfidentiella behandlingen av intervjuutsagorna gör att identiteten aldrig röjs eller 
missbrukas.102 Vi har valt att hålla både företaget och respondenterna anonyma i denna studie 
på grund av att både frågorna och materialet kan vara känsligt och att en icke-anonymitet 
skulle kunna påverka respondenternas svar. För att bättre kunna styrka vad som egentligen 
hade sagts under intervjuerna använde vi oss även av bandupptagning. Det bör tilläggas att vi 
självklart bad respondenterna om tillstånd innan vi använde oss av bandupptagning. Eftersom 
vi använde oss av ljudupptagning vid intervjuerna så fanns det flera möjligheter att göra 
                                                 
101 Patel. 2003, s. 72 
102 Ejlertsson. 1996, s. 128 
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materialet tillgängligt för bearbetning. Till exempel kunde vi styrka vissa uttalanden med 
korrekta citat. Vi förde även minnesanteckningar under intervjuerna vilket ytterligare 
underlättade bearbetningen.  
 

3.5 Genomförande, tolkning och analys 
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och spelades in för att sedan skrivas 
ut. Intervjuerna utfördes på så vis att en av oss ställde frågor och den andre förde 
stödanteckningar och kompletterade med frågor vid behov. Intervjuerna transkriberades efter 
varje enskilt intervjutillfälle för att vi lättare skulle kunna analysera det resultat som hade 
framkommit. När vi sedan hade genomfört alla planerade intervjuer så bearbetade, 
analyserade och tolkade vi intervjuutsagorna genom så kallad öppen kodning. Öppen kodning 
innebär i vårt fall att informationen i våra intervjuutsagor bröts ner i mindre delar till så 
kallade koncept. Dessa koncept jämfördes sedan med varandra för att likheter och olikheter 
skulle identifieras och delades därefter in i huvudkategorier och underkategorier.103  Till vår 
hjälp hade vi en för denna uppsats vald analysmodell (figur 3.1) som hjälpte oss att lättare 
kunna identifiera de tre kategorier som vi anser utgör den psykosociala arbetsmiljön. Dessa 
kategorier låg sedan till grund för analysen av vår empiriska undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 – Krav/kontroll/stöd-modellen104 
 
 

                                                 
103 Strauss & Corbin. 1998, s. 102 
104 Eriksson, B. 1998, s. 38 
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3.5.1 Kritik mot Karasek/Johnsons modell 
 
Det har riktats en del kritik mot Karasek/Johnsons modell. Främst hävdas det att denna modell 
är för enkel. Kritiker menar att den psykosociala arbetsmiljön är alltför komplicerad för att 
kunna beskrivas endast med hjälp av tre dimensioner. Modellen är ofta använd då den visat 
sig vara ganska lätt att operationalisera. En annan kritik som framhålls är att modellen inte tar 
fasta på en fjärde dimension som rör grundtrygghet. Grundtryggheten innebär såväl fysisk 
som emotionell säkerhet och rör anställningsförhållanden, lön, arbetstider och arbetsmiljöns 
inverkan på hälsan. Detta är en dimension som både kritiker forskare menar skulle ge en mer 
nyanserad bild av den psykosociala arbetsmiljön. Kritikerna tar även upp att modellen inte tar 
hänsyn till individuella skillnader i hur människor påverkas av olika faktorer i arbetsmiljön 
och att det finns individuella skillnader i hur individer hanterar den inverkan arbetsmiljön har 
på den anställde. Detta är naturligtvis problematiskt men forskarna framhåller att det i 
dagsläget inte finns någon annan modell som tar hänsyn till just detta.105 
 

3.6 Kunskapsstrategier 
 
Inför denna studie valde vi en strategi som kallas för den hypotetiskt-deduktiva metoden. 
Denna metod innebär att man ställer upp hypoteser och gissningar som premisser. Efter detta 
gör man en deduktiv slutledning (logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande), och sen undersöker man om premisserna stämmer överens med 
verkligheten. Genom detta använder man sig både av empiri och av logik.106 I denna studie 
kunde vi alltså att med hjälp av vår erfarenhet och litterära studier bygga upp en hypotes som 
vi sedan testade empiriskt på vår valda organisation för att verifiera eller falsifiera hypotesen. 
 
Då vi i denna studie pekar på hur den psykossociala arbetsmiljön upplevs bland 
projektledarna så bidrar detta till en deskriptiv kunskap. Då vi även pekar på varför den 
psykosociala arbetsmiljön ser ut som den gör på den valda organisationen och generellt över 
projektledaryrket så bidrar detta även till en förklarande kunskap.107 
 

3.7 Vetenskaplig ansats 
 
Till denna studie har vi använt oss av en hermeneutisk och fenomenologisk ansats. 
Hermeneutikens syfte är att förstå människor genom att tolka handlingar och språkliga 
yttringar. I intervjusammanhang är det den muntliga diskursen som, efter att ha omvandlats 
till text genom transkribering, är föremål för denna tolkning. Det bör tilläggas att en 
hermeneutisk texttolkning i princip är en oändlig process, men upphör i praktiken när man 
kommit fram till en rimlig mening fri från inre motsägelser.108 En ytterligare bidragande 
faktor som i denna studie skapat en hermeneutisk karaktär är förförståelsen. Vi är medvetna 
om att vi haft en viss förförståelse i detta ämne men intentionen har varit att revidera denna 
förförståelse. Genom att tolkningen av projektledarnas handlingar och utsagor ger oss nya 
erfarenheter så får vi också på så vis även en ny förförståelse.  
 

                                                 
105 Karlsson & Eriksson. 2000, s. 33 
106 Thurén. 2003, s. 25 
107 Goldkuhl. 1998 
108 Kvale. 1997, s. 49 f 
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En fenomenologisk ansats innebär att man exempelvis genom intervjuer fångar människors 
upplevelser och föreställningar och så småningom sammanfattar dessa i ett visst mönster.109 
Vi har i denna studie med hjälp av hermeneutisk tolkning försökt hitta faktorer som skapat ett 
gemensamt mönster för projektledarna vilket, när den gemensamma bilden av projektledarnas 
psykosociala arbetsmiljö sedan framträtt, gjort att denna studie även har en fenomenologisk 
ansats. 
 

3.8 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet definieras traditionellt som ”frånvaro av systematiska mätfel” men får vid kvalitativa 
studier en något annorlunda innebörd. Vid kvalitativa studier handlar validitet om att ge de 
egna tolkningarna trovärdighet genom att ange hur man agerar och genom att ifrågasätta egna 
tolkningar.110 Merriam111 talar om en inre eller intern validitet. Den inre validiteten handlar 
om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens med verkligheten. Validiteten måste 
bedömas via tolkningar av forskarens erfarenheter i stället för i termer av verkligheten på 
grund av att informationen inte talar för sig själv, det finns alltid en uttolkare eller översättare. 
Allt som anges under intervjun är symboliska representationer av verkligheten. Vi var därför i 
denna studie tvungna att försöka fånga och skildra verkligheten som den upplevs av 
projektledarna i den valda organisationen för att uppnå en god validitet. Merriam112 hävdar att 
bedömningen av validiteten eller sanningshalten i en undersökning är beroende av att 
forskaren kan visa att han eller hon har återgett de symboliska representationerna på ett riktigt 
sätt, det vill säga att den rekonstruktion som vi via en viss metod kommit fram till är trovärdig 
för den som konstruerat den ursprungliga verkligheten. Då denna studie har en 
fenomenologisk ansats, det vill säga att mönster bildats utifrån projektledarnas upplevelser av 
verkligheten, höjs den inre validiteten. Vi använde oss även av en beprövad modell för att 
samla in våra data då både intervjuguiden och analysen utgick från krav/kontroll/stöd-
modellen (figur 3.1). Genom detta kunde vi tolka och hantera respondenternas information på 
ett adekvat sätt vilket också höjde den inre validiteten.  
 
Traditionellt sett menas med reliabilitet, eller tillförlitlighet, att en mätning är korrekt gjord. 
Om en undersökning har hög reliabilitet så har man någorlunda lyckats eliminera 
slumpfaktorn så att om flera undersökare använder samma metod kommer de fram till samma 
resultat.113 Forskare framhåller dock reliabiliteten, eller tillförlitligheten, i en fallstudie som 
inbillning och en omöjlighet eftersom det område som skall studeras, det vill säga hur 
människan upplever eller uppfattar verkligheten, befinner sig i ständig förändring. Också 
eftersom tillvägagångssättet under en kvalitativ fallstudie utvecklas efterhand och därmed inte 
kan fastställas i förväg.114 Mot denna bakgrund är det synnerligen svårt att i vår studie tala om 
reliabilitet då vi använt oss av en semistrukturerad intervjuguide som anpassats till de enskilda 
respondenternas resonemang. Det blir mycket svårt att genomföra samma studie igen och få 
ett identiskt resultat. Dock har vi i denna uppsats dels bifogat vår intervjuguide som bilaga 
samt noga beskrivit vårt tillvägagångssätt genom detta metodkapitel. Detta stärker kanske inte 
reliabiliteten men visar i stället på ett sammanhang eller grad av beroende som Merriam115 
hävdar att man skall se till istället för reliabiliteten. 
                                                 
109 Wallén. 1997, s. 35 
110 Gustavsson. 1997, s. 54 
111 Merriam. 1994, s. 177 
112 Merriam. 1994, s. 178 
113 Thurén.  2003, s. 22 
114 Merriam. 1994, s. 182 
115 Merriam. 1994, s. 182 f 
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4 Resultat och analys 
 
Vi kommer i detta kapitel besvara våra tidigare presenterade frågeställningar, det vill säga 
hur projektledarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt vilka faktorer i 
projektledarens yrkesroll som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. Kapitlet är indelat 
efter Karasek/Johnsons analysmodell (se figur 3.1) där krav, egenkontroll och socialt stöd 
utgör huvudkategorierna. Under dessa kategorier redogör vi för resultatet av vår 
undersökning samt drar paralleller till tidigare forskning och teorier. 
 

4.1 Krav 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de krav vi fann i projektledarrollen. Vi har delat upp 
dessa krav i följande kategorier: Olika typer av krav, krav från olika håll, konsekvenser av 
krav, krav på sociala relationer och projektledarens hantering av krav. 
 

4.1.1 Olika typer av krav 
 
Enligt respondenterna ställs väldigt många olika krav i deras yrkesroll. Många av kraven är 
tydliga, andra inte fullt så tydliga. Vi fann många generella krav på respondenterna som 
utgjordes av det rutinarbete och de ålägganden som respondenterna ansåg ligga i rollen som 
projektledare. Alla dessa generella krav skapar en variation i arbetet vilket också är en central 
dimension i Hackman & Oldhams arbetsegenskapsmodell. Variation i arbetet skapar 
meningsfullhet och upplevt ansvar i arbetet vilket i sin tur leder till en högre arbetsmotivation 
och arbetstillfredsställelse.116 De generella kraven var många och tog sig uttryck i olika 
former. Av denna anledning har vi nedan sammanfattat en lista på de krav som vi anser ligga 
inom denna kategori. Dessa krav såg respondenterna som ett måste för att klara av 
huvuduppgiften, att ro projektet i hamn. 
 

Sammanfattning av generella krav: 

                                                 
116 Gustavsson. 1997, s. 16 

• Möten 
• Planering 
• Uppföljning 
• Rapportering 
• Läsa och besvara mail 
• Prioritera 
• Fatta beslut 
• Samordna 
• Sprida information (både nedåt och 

uppåt i organisationen) 
• Fysisk närvaro 
• Alltid vara tillgänglig 
• Åtgärda problem 

 

• Skapa förutsättningar för 
projektgruppen 

• Hålla deadlines 
• Arbeta snabbt 
• Arbeta noggrant 
• Uppstädning av projekt 
• Ha en helhetssyn 
• Identifiera stoppers 
• Krav på språkkunskaper 
• Springa omkring 
• Jaga på 
• 17 bollar i luften 
• Inte göra fel 
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Respondenterna hävdade att det är många möten inplanerade varje vecka. En respondent 
beskrev följande: 
 
Jobbet i sig innebär att man varje vecka sitter med i fem-sex fasta möten och sen emellan det 
så ska man se till att arbetet går framåt, plus att man ska rapportera detta. 
 
Mellan dessa möten finns det enligt respondenterna ett rutinarbete i botten som alltid måste 
skötas. Detta arbete består bland annat av att skriva rapporter, samordna och delegera 
uppgifter till olika medarbetare men också mycket av kontakter via mail, telefon och 
personliga möten. En respondent uttryckte: 
 
Jag börjar med att komma till kontoret och kolla av alla mail jag fått. Oftast har man en 
massa mail på grund av internationella kontakter som har en annan tidsrytm. Utifrån dessa 
mail måste man fatta 1000 olika beslut. Sedan förbereder man en massa. 
 
Projektledarens viktigaste uppgift är enligt respondenterna att leda projektmedlemmarna så att 
projektet blir klart inom den tid och kostnad som är uppsatt. Det krävs mycket av 
respondenterna och det finns många ålägganden som måste klaras av för att lyckas med just 
detta. Något av de mest klassiska kraven för projektledaren är att arbeta mot en deadline. 
Detta fann många av respondenterna mycket motiverande och stimulerande. Denna deadline 
var ibland, beroende på kund och projekt, mycket viktig och ibland mindre viktig. Två 
respondenter uttryckte följande: 
 
Ingår man i ett större projekt där leveranstiden är totalt fixt, och det bara är så, får man bara 
inte missa någonting för då blir det ett himla liv. 
 
Klarar man inte en deadline så gör man en ny. En del deadlines går inte att följa. Du har en 
tid, du har ett innehåll och du har en kostnad och någonstans måste du backa i väldigt många 
fall. Att jobba mot deadline är en förutsättning för mig. Det kan kännas jobbigt att backa på 
innehållet eftersom det inte är beroende på mig. Men det är ändå mitt ansvar och en del i mitt 
jobb. 
 
Kravet på att alltid vara närvarande och nåbar ifall problem uppstår lyste också tydligt igenom 
bland våra respondenter. När exempelvis projektmedlemmarna stött på problem så måste 
respondenterna finnas till hands för att visa vilken väg de skall följa. Denna ständiga fysiska 
närvaro får till följd att respondenterna ofta blir avbrutna i sitt arbete.  
 
Sammantaget kan de generella kraven liknas vid Wendy Briners117 definition om att 
projektledning är att ”leda den synliga och osynliga gruppen så att intressenternas mål 
uppnås”. Det är många krav från många olika håll som spelar in på det dagliga projektarbetet 
men sammantaget handlar det om att uppnå intressenternas mål, det vill säga ro projektet i 
hamn. 
 
Tekniska krav 
 
När vi ställde frågan om krav till respondenterna låg det närmast till hands att tala om de 
tekniska eller formella krav som ställs på projektet. Dessa tekniska krav framställs i en 
assignment specification. I den beskrivs vad det är för krav som ställs på själva projektet och 
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vad projektledaren har för befogenheter. Den beskriver även projektets mål i form av kvalité, 
kvantitet och produkt. Det ligger inom respondenternas ansvarsområde att projektets resultat 
lever upp till den assignment specification som framställts. Vissa av respondenterna talade 
även om att det finns formaliserade krav uttalade i form av mallar och 
projektstyrningsmodeller. Det var få respondenter som kände till dessa mallar och än färre 
som visste vad de innehöll. På en fråga om vad mallarna innehöll svarade en respondent: 
 
Det kommer jag inte ihåg. Det står nog säkert luddigt att man ska vara allmänt 
kommunikativ, att man ska kunna hantera besvärliga situationer. Det uppstår ju alltid 
problem. 
 
Outtalade och diffusa krav 
 
Förutom de generella och tekniska kraven framkom även att det ställdes många andra krav på 
respondenterna. Dock kunde de inte alltid beskriva dessa då kraven var outtalade eller diffusa. 
En respondent uttryckte: 
 
Det är väldigt mycket outtalade krav, eller underförstådda krav. Och de blir bara fler och 
fler, vilket i och för sig blir ganska pressande. Man förutsätts ju agera mer eller mindre 
perfekt, det finns ju inte så mycket utrymme för misstag.  
 
Respondenterna var enade om att det var mer outtalade krav än formella. Dock kunde inte alla 
sätta fingret på vad de det var för outtalade krav, andra brydde sig inte om det. En respondent 
uttryckte. 
 
Det räcker med kravet att ro projektet i hamn. Det är ett tillräckligt stort krav. 
 
Eftersom det är många människor inblandade i projekten så uppkommer det även diffusa 
krav. Det finns många viljor i projekten som vill styra respondenterna och många krav som är 
motstridiga. Det stod därför inte alltid klart för respondenterna vems krav de skulle följa. 
Enligt litteraturen är projektledarens främsta uppgift att skapa något nytt, något som ingen 
tidigare gjort eller klarat av. Därav skapas många av dessa outtalade och diffusa krav.118 Det 
finns inga riktlinjer för hur problem skall lösas eller vad som krävs för att lösa dem. 
Genomgående bland respondenterna är dock att de gärna ser mer direktiv och riktlinjer för att 
hantera alla dessa outtalade och diffusa krav. En respondent uttryckte: 
 
Som projektledare är det extremt mycket olika situationer och roller som man ska kunna finna 
sig i. Och därför skulle det underlätta att veta vad organisationen, eller företaget, hur vill de 
att en bra projektledare ska agera i det här läget. För då skulle jag sträva efter att vara 
sådan. Om jag har ett mål så underlättar det lite. Om det inte finns någon väg att gå efter, 
vart skall jag då gå? 
 
Krav på ansvar 
 
Vad gäller det totala ansvaret projektledarna har för projekten så känner de flesta 
respondenterna att det är utmanande, motiverande och stimulerande med ett stort ansvar. 
Respondenterna menar också att det är viktigt att ha ett stort ansvar, annars skulle det inte 
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kännas lika roligt att vara projektledare. Viktigt är dock enligt respondenterna att kunna hålla 
en viss distans till ansvaret. Som en respondent uttryckte sig:  
 
Som projektledare är man ansvarig för projektet, men i en stor organisation så är man inte 
som projektledare ekonomiskt ansvarig. I slutändan är man bara anställd. Om man driver ett 
projekt på 300 miljoner så är det ju inte dina pengar man arbetar med. Man tappar ganska 
fort respekten för antalet nollor. 
 
Kravet på ansvar innefattar även en förmåga från projektledarens håll att kunna se både 
framåt och bakåt i projekten. Respondenterna menar att det är viktigt att kunna förutse de 
risker som kan komma att stjälpa projekten då det stora ansvaret också innebär att man som 
projektledare får stå till svars om något går fel. En respondent uttryckte det så här:  
 
Det är kopplat ett ansvar till det som ibland kan kännas lite betungande, särskilt om det är 
tuffa tidsplaner och att man känner ett övergripande ansvar att ro det i land. 
 
Att allt för länge känna sig pressad på grund av det stora ansvaret är inte rekommenderat 
enligt respondenterna. En respondent hävdade att det ibland skulle vara skönt att få ett halvår 
där man gick in som delprojektledare i ett större projekt. Då skulle man enligt respondenten 
kunna varva ner lite och under en tid slippa totalansvaret.   
 
Generellt sett ser respondenterna ansvaret som stimulerande. Dock, vilket vi tar upp under 
avsnittet konsekvenser av krav, har respondenterna alltid det totala ansvaret vilket kan 
upplevas som betungande.  
 

4.1.2 Krav från olika håll 
 
Respondenterna uttryckte under intervjuerna att de krav som ställs på dem kommer från 
många olika håll i och utanför organisationen. Många av respondenterna menade att det 
ytterst är kundkraven som styr, att kraven från ledningen egentligen handlar om att uppfylla 
kraven från kund. Nackdelen med detta menar respondenterna är att tålamodet för eventuella 
fel som inträffar är mycket mindre jämfört med till exempel internprojekt. 
 
Det kommer enligt respondenterna regelbundet mycket löpande krav från ledningen eftersom 
det är de som i slutändan sätter lönen. Samtidigt uppstår ibland vissa situationer där man som 
projektledare måste vara vaksam på vad det är för slags krav som ställs. En respondent delade 
med sig av följande: 
 
Projekten är ständigt utsatta för nått slags bombardemang av olika krav. Till exempel linjen 
kan ha krav på att vissa processförbättringar ska smygas in i projekten, och i den mån det går 
får man väl försöka ta med sig dessa förbättringar. De är ju väldigt bekvämt för linjen att låta 
projekten ta hand om dessa förbättringar. De kanske inte har budget för det och då är det ju 
smidigt att åka snålskjuts på projekten. Men man får se upp för såna grejer som inte har med 
projektet att göra, som kostar både tid och pengar. Så man använder projekt som motor för 
väldigt många grejer i verksamheten.  
 
Respondenterna känner ofta krav från de resurser de har att tillgå. Dels ska de ansvara för att 
projektet har rätt resurser och dessutom rätt antal resurser och dels har de krav på sig från 
linjechefernas sida att ansvara för projektmedlemmarnas arbetsmiljö i den mån projekten 
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påverkar deras arbetsmiljö. Andra krav som ställs på projektledarna är enligt respondenterna 
att tillmötesgå projektmedlemmarnas krav. Det kan handla om att dra saker mot ledningen, till 
exempel att se till att arbetsmängden balanseras mot resurserna och så vidare. Vidare menar 
respondenterna att det förväntas att man som projektledare agerar och tar ansvar för dem som 
finns i projektet.  
 
I litteraturen beskrivs projektledaren som en lagledare i ett fotbollslag där denne håller 
samman laget och får medlemmarna att arbeta effektivt.119 Som ledare för dessa ansvarar 
projektledaren för gruppens prestationer, både de individuella och de kollektiva. 
Projektledaren ansvarar även för sin egen prestation som ledare och måste hela tiden 
uppmärksamma hur gruppen mår och agerar tillsammans.120  Att värna om gruppen är viktigt 
enligt respondenterna eftersom de som projektledare alltid har en önskan att prestera bra 
gentemot projektmedlemmarna. Det som lyfts fram från respondenternas sida som jobbigt i 
relationen till projektmedlemmarna är kravet på information. En respondent uttryckte: 
 
Det som jag upplever som jobbigast är väl de i projektet som ställer krav, det är både positivt 
och negativt. Men känner man att man inte har hunnit gjort någonting och så får man hela 
tiden som projektledare krav på att ge information. Men jag tycker personligen kraven 
nedifrån är jobbigare än kraven uppifrån. 
 
Många av de krav som ställs på projektledarna är enligt respondenterna krav från dem själva. 
Respondenterna hävdar att då det inte ställs så mycket formella krav så är det mer 
underförstått att de förväntas driva projekten i hamn. Därför menar respondenterna att den 
största pressen kommer från dem själva. Samtidigt framhöll respondenterna att man måste ha 
någon slags sund inställning till det hela och inte sätta för stor press på sig själv, vilket ibland 
kan vara svårt. En respondent uttryckte: 
 
Det är mer känslan, klarar jag av det här jobbet eller klarar jag inte av det här jobbet. Här 
tror jag det gäller för de flesta att känna var smärtgränsen går. Har du för hög ambitionsnivå 
och får ett för stort projekt för tidigt så blir det ganska tråkigt som projektledare. Då känns 
det som man misslyckas. Jag har många kollegor som gått i väggen.  
 

4.1.3 Konsekvenser av krav 
 
Respondenternas vardag är väldigt händelsestyrd. Mycket av dagens arbete bestäms efter vad 
som ligger i inkorgen på morgonen då respondenterna kollar sin mail. En respondent hävdade: 
 
Som projektledare kan man aldrig sitta ner och ta det lugnt. Det finns alltid någonstans där 
det finns problem. 
 
Detta gör att respondenterna har svårt att planera sin dag och hela tiden måste de vara 
tillgängliga för att ta tag i det problem som har högst prioritet. Många gånger stör detta 
respondenternas administrativa rutinarbete. En respondent uttryckte: 
 
Jag brukar koda in möte på telefonen för att få tid att arbeta. Men man har alltid 
mobiltelefonen som heta linjen. 

                                                 
119 Eklund. 2002, s. 32 
120 Briner. 1991, s. 30 
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Respondenternas arbetsbelastning beror mycket på i vilken fas projektet ligger i. 
Respondenterna hävdar att periodvis är arbetet hektiskt. Detta tar särskilt sin form under 
planeringsfasen då mycket skall göras under väldigt kort tid, ofta handlar det om att få rätt 
resurser samtidigt som planerna skall skrivas, och under leveransfasen då många problem kan 
uppstå som genast måste åtgärdas. I mitten av projektet då allting rullar på kan det bli lite 
lugnare perioder om inte det är för många kravändringar från kund. Vid så kallade 
underhållsprojekt kommer de största pikarna när någonting går snett. Då måste det genast 
åtgärdas vilket kan innebära att projektledaren måste avsätta mycket tid och många resurser 
för att lösa problemen. En respondent uttryckte: 
 
Periodvis är det hektiskt. I projekten finns det olika faser och i planeringsfasen så ska det 
alltid göras mycket på kort tid. Under projektets gång är det mer av uppföljningskaraktär och 
lite lugnare, å andra sidan blir det oftast förändringar och inför leveranser brukar det också 
vara ganska hektiskt. 
 
Respondenterna hävdade att det ibland fanns gånger då de behövde arbeta i två projekt som 
gick parallellt med varandra. Detta upplevde respondenterna som mycket stressande och 
menade att de inte skulle rekommendera någon till att arbeta på det sättet. Dock är det kutym 
att projekten överlappar varandra. Detta sker i slutfasen av projektet vilket innebär att det blir 
en väldigt hektisk period. När arbetsbelastningen väl pikar i projekten krävs det många gånger 
att respondenterna arbetar mycket övertid. Oftast är det rutinarbetet som inte hinns med. En 
respondent uttryckte: 
 
Om man till exempel har flera presentationer per vecka. Det kan vara mycket resor och 
mycket administration vilket ibland gör att halva veckan går. Så dagarna räcker ofta inte till. 
Man får ta till extra tid, kvällar och helger, både tvåskift och treskift. Det är ett ganska 
ryckigt jobb, inte åtta till fem direkt. 
 
På grund av den höga arbetsbelastningen känner respondenterna stor press på att klara av 
jobbet då ingen annan ställföreträdare är insatt eller har tid att hjälpa till. På en fråga om det 
var hög sjukfrånvaro svarade en respondent: 
 
Ja det tror jag. Om man är hemma så får man nog ta med sig jobb hem, eller jobba extra när 
man kommer tillbaka. Jag också sjuk, men det är väldigt sällan jag är hemma. 
 
Övertiden hänger också ihop med att arbetet är händelsestyrt. En respondent menade att det 
många gånger uppkommer stressande situationer när planer skall omarbetas och beskeden om 
detta kommer sent på eftermiddagen. Inte ofta är det kunder som ringer i slutet av veckan och 
vill ha något problem åtgärdat under helgen. 
 
Stress 
 
Stress är något som respondenterna talade mycket om. De tyckte alla att arbetet var mycket 
stressigt. Dock tyckte respondenterna att det var en stress som var motiverande och 
stimulerande. Många gånger hävdades också att stressen kunde ta överhanden och bli 
pressande och skapa frustration. En respondent uttryckte: 
 
Det är både stressande och motiverande. Stressande för att man till exempel då och då sover 
dåligt om nätterna. Den biten vill man ju inte ha.  
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Enligt litteraturen så är stress ett samlingsbegrepp för ett tillstånd där inre och yttre krav är 
större än vad individen har förmåga att klara av121. Vi ser bland våra respondenter att kraven i 
vissa fall kan bli så pass stora att det kan leda till olika symptom som exempelvis oro och 
ängslan vilket också påverkar förmågan att utföra prestationer av olika slag. Stressen 
uppkommer ofta då det uppstår problem i projekten, då anser respondenterna att man lätt kan 
gå upp i varv. Respondenterna upplever också det stressande då de måste avbryta sina 
medarbetares planering genom att beordra övertid och så vidare. Många av respondenterna 
menar att stressen ligger i sakens natur men att det också beror på hur man är som individ. En 
respondent uttryckte följande: 
 
Jag presterar mycket bättre när tiden är lite tight. Jag tror det är ganska många som är 
sådana. Men sen kan det vara så, det händer att det blir så stressigt att man börjar tappa 
grejer. Det händer men det är inte så vanligt.  
 
Respondenterna hävdar att stressen ofta uppkommer till följd av att arbetet är händelsestyrt 
och att vissa perioder innehar hög arbetsbelastning, särskilt under parallella projekt och 
projekt som överlappar varandra.  
 
Vilopauser 
 
Alla respondenter var eniga om att det är mycket viktigt att få möjlighet till återhämtning, 
antingen mellan projekten eller under projektets gång. Dock upplevdes denna möjlighet vara 
begränsad. En respondent uttryckte att rollen som projektledare är ett evighetsprojekt. Samma 
respondent hävdade: 
 
Jag har varit borta ett halvår nu och innan, som det var för ett år sedan, fanns det ingen 
annan projektledare här vilket innebar att jag inte fick ledigt. Jag kunde inte ta ledigt ens en 
dag. Det fanns ingen att ha som ställföreträdare. Jag kunde inte vara sjuk, jag kunde inte 
planera in semester. Skitsvårt. 
 
Enligt litteraturen finns det olika typer av copingstrategier. En av dessa är av instrumentell art 
och innebär att individen försöker få avlastning genom att be om hjälp från arbetskamrater 
eller genom att ta en paus. Ytterligare ett sätt som finns är så kallad copingfrånvaro vilket 
innebär att individen stannar hemma från jobbet när denna känner av huvudvärk eller trötthet. 
Copingfrånvaro har inte varit möjlig för respondenten ovan vilket kan vara till nackdel för 
organisationen då forskning finns som stödjer teorin om att korttidsfrånvaro i syfte att 
reducera stress på sikt kan ha en gynnsam effekt på hälsan.122 De gånger respondenterna fått 
möjlighet till vilopaus eller återhämtning har varit få. Respondenterna har själva fått begära 
detta då de inte har ansetts som en självklarhet. En respondent hävdade: 
 
Jag tror det är väldigt viktigt att du själv känner att behöver vila, och då är det nog bra att ta 
en paus. Jag har själv tagit ett halvår ledigt för att ladda batterierna. Men det är inget 
initiativ som du kan räkna med att få uppifrån. Tyvärr. Jag har rätt många exempel på 
projektledare här som har gått i väggen. 
 
Respondenterna menar att det är de stora projekten som kramar ur dem ändå till slutet då de 
går på full fart hela tiden. Samtidigt påbörjas ofta ett nytt projekt som överlappar det andra 
vilket innebär, som tidigare nämnts, att respondenterna hela tiden har det totala ansvaret över 
                                                 
121 Gustavsson. 1997, s. 23 f 
122 Eriksson, N. 1991, s. 161 f 
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ett projekt. Enligt litteraturen så innebär höga psykiska arbetskrav under en längre tid att 
individen försätts i ett slags beredskapstillstånd där kraven efter individens tolkning vägs mot 
den egna förmågan. Om arbetet är den primära källan för den psykiska påfrestningen, vilket vi 
kan antaga att så är fallet vad gäller våra respondenter, så är risken stor att respondenterna i 
längden känner en bristande arbetstillfredsställelse.123 Därför är det väldigt viktigt med 
vilopauser. En respondent hävdade att denne inte haft en lucka mellan två projekt sedan 1999. 
Många av respondenterna menade också att de varit nära att gå i väggen. En respondent 
uttryckte: 
 
Jag tror man sliter ut sig i början. Jag blev själv räddad av två barnledigheter, som gjorde att 
jag fick en period att vila upp mig på. Det var nog räddningen för mig. För man gick så 
mycket uppe i varv och man hade så väldigt mycket grejer på gång. Nu är det bättre, nu har 
jag mer distans till det och jobbar till exempel inte hemifrån. 
 
Många gånger finns det en ovilja och en svårighet att ta tid för återhämtning under projektens 
gång då arbetet bara staplas upp och det blir mer att göra när man kommer tillbaka. En 
respondent hävdade: 
 
Om du är borta i en vecka, då ligger det tusen mail i inboxen. Det håller ju inte att vara borta 
för länge, det tar för lång tid att komma ikapp. Jag vet ju själv att om man inte gör det här, då 
tappar man ju kollen. Och tappar man kollen för länge då kan man få världens problem. 
 

4.1.4 Krav på sociala relationer 
 
De sociala relationerna är viktiga för en projektledare, både uppåt och ner i organisationen. 
Dock ställs det krav på respondenterna att socialt sett agera på ett sätt som hjälper projektet 
skapa resultat. I litteraturen beskrivs projektledaren som en person som rör sig över hela 
organisationen i arbetet med projektet, som bryter mot gamla vanor och som beter sig ibland 
en aning okonventionellt. På grund av detta måste projektledaren hela tiden vara beredd att 
hantera de människor denne stöter på.124 Respondenterna menade att det är de som måste 
värna om projektet. De hävdade att de måste kämpa för projektet både uppåt i organisationen 
för att få det stöd som behövs och även nedåt i projektgruppen så att det genereras resultat. 
Detta innebär ibland att projektledaren inte alltid blir populär. En respondent hävdade: 
 
Rent arbetstekniskt så handlar mitt arbete om att driva projektet, men ibland så får man rycka 
in och försöka medla mellan cheferna. Och det kan vara en jobbig grej som projektledare, att 
ge sig på sina egna chefer. Detta händer då och då. 
 
Genom att respondenterna ibland måste agera bufflar så påverkar detta det emotionella stödet 
negativt. Detta kan vara till nackdel då många gånger det emotionella stödet är att anse som 
viktigast.125 När det gäller att generera resultat krävs det ibland att respondenterna tar 
obekväma beslut som innebär obehag för projektgruppen. Exempel på detta är när 
respondenterna tvingas beordra övertid i form av helg- och nattarbete.  
 
Det är även viktigt för respondenterna att kämpa för att få rätt resurser. Ibland uppstår 
situationer där det uppstår konkurrens internt i organisationen om resurser. När detta uppstår 
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125 Eriksson & Larsson. 2002, s. 136 
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och då respondenterna kämpar för sina projekt behöver de stöd från övriga organisationen och 
då särskilt från ledning, beställare och resursägare. Respondenterna menar att det är viktigt att 
kunna skapa en bra relation till dessa och andra utanför projektet. Detta är även något som 
nämns i litteraturen. Att man som projektledare måste ha en förmåga att kunna skapa respekt 
och trovärdighet.126 En respondent uttryckte: 
 
Det är viktigt att som projektledare ha social kompetens. Det är viktigare att kunna hantera 
alla människor som rör projektet än att ha en skarp utbildning. 
 
Respondenterna framhöll att det är viktigt att ha en bra relation till resursägaren. Denna 
relation är viktig dels för att kunna få bra resurser till projektet men också för att få stöd och 
hjälp då för stora problem uppkommer.  
 

4.1.5 Projektledarens hantering av krav 
 
Enligt respondenterna är det många krav som ställs och konsekvenserna kan ibland bli ganska 
stora och stressande. Då vi frågade hur de hanterade arbetssituationen när kraven och stressen 
blev för stor gavs bland annat som svar att det låg i deras natur. Respondenterna menade att 
det krävs en viss karaktär för att arbeta som projektledare. Några exempel respondenterna gav 
om hur en projektledare skulle vara är följande: 
 

• Målinriktad 
• Prestationsinriktad 
• Inneha en drivande karaktär 
• Vara anpassningsbar och samtidigt hålla en linje i arbetet 
• Stresstålig 
• Tycka att det är roligt 

 
Att besitta denna typ av karaktär underlättade deras arbete betydligt menade respondenterna. 
Dock hävdade många respondenter att de inte såg sig som några speciella personer. De 
menade att vissa är duktiga på att rita och designa saker och andra är duktiga på 
projektledning. I projektledningslitteraturen används orden övermänsklig förmåga eller 
supermänniskor för att beskriva projektledarna.127 Detta kändes inte igen av våra respondenter 
men de betonade dock som tidigare nämnts att en viss karaktär krävs för jobbet. Ytterst 
handlar det enligt respondenterna om att man tycker det är roligt att arbeta som projektledare, 
vilket även påpekas av författarna till den projektledningslitteratur vi använt oss av. 
 
Ett annat svar som angavs av respondenterna gällande hur de hanterade alla krav var att det 
var något de hade lärt sig. Respondenterna talade om hur viktigt det var att skapa sig rutin. 
Många hävdade även att de hade det mycket svårare när de var yngre och vissa var på väg in i 
väggen då arbetets karaktär är av sådan art. Med större erfarenheter har de lärt sig hantera 
situationerna och blivit tåligare. Erfarenheten framhölls också som mycket viktig då det gällde 
att hantera politiken i organisationen och veta när de svåra situationerna uppkommer. En 
respondent uttryckte: 
 

                                                 
126 Briner. 1991, s. 43 f 
127 Eklund. 2002, s. 31. Engwall. 1999, s. 68. Briner. 1991, s. 43 
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Eftersom jag har jobbat som projektledare länge så kan jag ta de lugna perioderna och 
förbereda inför när de kommer de här kraven, för jag vet att dom kommer. 
 
En annan respondent framhöll: 
 
Man måste få rutin och sen måste du också få ett yttre skal för att kunna hantera gliringar 
och sånt. Det är klart en fördel med erfarenhet som projektledare. 
 
Litteraturen talar visserligen om supermänniskor men det nämns ingenting om hur 
projektledarnas erfarenhet och rutin spelar en stor roll i projektledningsyrket vilket 
respondenterna i denna undersökning framhöll. 
 

4.1.6 Sammanfattning krav 
 
 

• Respondenterna har många olika krav vilket även leder till ett varierande arbete som 
kan ha positiv effekt på den psykosociala arbetsmiljön. 

• Många av kraven på respondenterna är outtalade eller diffusa vilket försvarar 
arbetssituationen för respondenterna. Detta kan bero på att projekten är unika och ofta 
handlar om att skapa något nytt och därför finns inga riktlinjer. 

• Respondenterna har ett totalansvar för projekten vilket de finner mycket stimulerande. 
Samtidigt kan detta ansvar vara betungade då för stora problem uppstår. 

• Respondenternas arbete är mycket händelsestyrt. De blir ofta avbrutna av problem 
som måste åtgärdas och kan sällan koncentrera sig på en uppgift i taget. Detta blir mer 
tydligt under de perioder som är väldigt hektiska och under överlappande projekt. 

• Alla dessa krav kan skapa en stress hos respondenterna. Stressen kan vara positiv och 
motivera respondenterna men då den ofta blir ihållande över en längre tid och det 
finns en avsaknad av vilopauser finns risk för att denna stress blir negativ. 

• Respondenterna måste många gånger skapa eller vårda sina sociala relationer i 
organisationen för att få så stort stöd som möjligt för projekten. Samtidigt måste 
respondenterna agera buffel både uppåt och nedåt i organisationen för att kunna 
generera resultat. 

• Respondenterna hanterar kraven på olika sätt men de har lärt sig med hjälp av rutin 
och erfarenhet att hitta sina egna vägar och metoder för att hantera kraven. 

 
Respondenternas krav är sammantaget höga. Om vi placerar respondenternas kravbild i 
Karaseks modell, utan att blanda in de övriga determinanterna, hamnar de i den högra 
kolumnen i Karaseks modell. Detta innebär att respondenterna hamnar under kategorin 
högstressarbeten eller aktiva arbeten beroende på om egenkontrollen är hög eller låg. 
Kategorin högstressarbeten är den sämsta kategorin där de negativa psykosociala 
arbetsmiljöriskerna är som störst och kategorin aktiva arbeten är den bästa. Att ha höga 
arbetskrav behöver inte direkt verka negativt om det finns en egenkontroll som kan balansera 
dessa krav. Nedan visas Karaseks krav och kontrollmodell där respondenternas position är 
markerade. 
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4.2 Egenkontroll 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den egenkontroll projektledarna upplever att de har i 
sin yrkesroll. Vi har delat upp egenkontrollen i projektledarens möjligheter att påverka 
projektarbetet, projektledarens möjlighet att påverka organisationen samt planering. 
 

4.2.1 Projektledarens möjligheter att påverka projektarbetet 
 
Engwall128 framhåller att det sällan finns regler eller normer för hur projektledaren skall agera 
beträffande vilka beslut han har rätt att fatta, hur mycket tid han har rätt att kräva av sina 
medarbetare och så vidare. Under denna kategori redovisar vi projektledarnas möjlighet att 
påverka projekten de faktiskt leder. Det handlar om deras beslutsmöjligheter, hur de kan 
påverka det pågående projektet samt hur de kan styra sitt eget arbete.  
 
Mandat 
 
När vi ställde frågan huruvida våra respondenter har tillräckligt med mandat i sin yrkesroll så 
fick vi till en början svar som indikerade att de har tillräckligt med mandat. Efter att 
respondenterna funderat kring ämnet skiftade dock denna inställning. En respondent uttryckte: 
 
Jag känner att jag har de befogenheter som jag behöver ha för att kunna ta det ansvaret... Det 
kan det ju i och för sig vara lite si och så med ibland. Ibland får man ett stort ansvar men 
väldigt få befogenheter. 
 
Många av respondenterna tycker att de har tillräckligt med mandat för att sköta sitt jobb men 
det finns en önskan om att utöka befogenheterna i yrkesrollen som projektledare. En 
respondent menade: 
 
Vi har haft många diskussioner och vi tycker att projektledare ibland har för lite ansvar… 
eller rättare sagt vi har ett för stort ansvar men för små befogenheter. 
 
I litteraturen framgår det att många projektledare saknar makt. Precis som respondenten ovan 
beskrivs projektledarna som personer med ett stort ansvar och väldigt små befogenheter. 
Wenell talar om makten utifrån två perspektiv. Den formella makten som utdelas av 
basorganisationen när man utses till projektledare och den informella makten som måste 
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förtjänas.129 Respondenterna menar att de har ganska stor frihet att bestämma inom 
projektgruppen men att de måste agera utefter organisationens givna ramar. Vad gäller 
möjligheter att påverka projektkraven eller budgeten är projektledarnas inflytande ganska 
litet. Respondenterna tycker att om det är något man som projektledare ska kunna bestämma 
över så är det projektbudgeten. En respondent uttryckte: 
 
Men om du skall titta på det rent strikt, attestmässigt, så har vi projektledare inte ens 
attesträtt för de pengarna som finns i projektet. Vi kan inte ens köpa tårta till 
projektmedlemmarna när de gjort nått bra, därför att det ligger på linjen. Det känns lite 
bakvänt, projektbudgeten är ju det man borde kunna styra över. 
 
Att inte kunna belöna sina medarbetare kan kopplas till Herzbergs yttre faktor personalpolitik. 
Yttre faktorer påverkar inte motivationen men avsaknad av dem kan skapa vantrivsel vilket 
kan vara värt att beakta i detta fall.130 
 
När det kommer till mandat att beordra övertid så är respondenterna överens om att det är 
något som måste ske i samspel med linjen. Oftast är det inga problem att få till övertid och 
många av respondenterna kände att de informellt kan beordra övertid. Intressant är att många 
av respondenterna inte riktigt hade klart för sig vem som egentligen har mandat för att beordra 
övertid. En respondent sade: 
 
Jag har mandat för att beordra övertid… men vänta nu… jag är nog lite osäker på om jag har 
det. För vi bollar alltid det. Det är nog möjligt att det är uppdragsgivaren som har mandat 
för det. 
 
När det gäller projektledarnas mandat överlag så är det enligt respondenterna oftast något som 
måste tilldelas från linjechefernas sida. Hackman & Oldham tar i sin arbetsegenskapsmodell 
upp självbestämmande som en central dimension. Finns inte självbestämmande i arbetet kan 
effekten bli att det upplevda ansvaret försvinner. Följden blir att arbetsprestationerna blir lägre 
i avsaknad av arbetstillfredsställelse och minskad motivation.131 Det är många människor 
inblandade i projekten och felaktiga beslut kan få både små och stora konsekvenser. Att få 
acceptans för beslut på högre nivå är ändå något som upplevs som ganska sunt från 
respondenternas sida eftersom det handlar om att agera utifrån projektets bästa. En respondent 
uttryckte följande:   
 
När man funderar på det så blir alla beslut bestämda efter man har pratat med betydelsefulla 
personer om det. Jag stämmer jämt av besluten så jag inte kliver beställaren på fötterna. Det 
ska vara väldigt viktigt för mig eller uppenbart om jag överhuvud taget ska ifrågasätta deras 
åsikt. 
 
I litteraturen kan utläsas att projekt är specifika och ofta ligger utanför den dagliga 
verksamheten. Därför befinner sig inte projektledarna inom den normala linjehierarkin vilket 
kan få till följd att de hamnar bortom företagets ansvars- och befogenhetsmatris.132 Vi kan 
utifrån intervjuutsagorna utläsa ett ganska starkt mönster i att respondenterna till en början 
upplevde att de hade stora mandat, men när de väl tittade på det rent objektivt så kom de på 
att de inte har så stora mandat då de flesta frågorna måste gå via linjen. Även om 
                                                 
129 Wenell. 2001, s. 139 
130 Gustavsson. 1997, s. 15 
131 Gustavsson. 1997, s. 16 
132 Briner. 1991, s. 26 
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respondenterna inte har så stora mandat, så anser de sig själva ha stora möjligheter att påverka 
vad som skall ske i och utanför projekten vilket också enligt respondenterna framhölls som en 
av de roligare delarna med projektledning. Ofta lyssnar linjeorganisationen på projektledarna 
då dessa har bättre insyn i projekten. Respondenterna hävdar också att de till exempel kan 
bolla upp problem till styrgruppen eller beställaren om det är större problem än de orkar med. 
Detta är också mycket viktigt att kunna göra enligt respondenterna. 
 
Projektledarnas egna arbete 
 
Projektledarna har enligt respondenterna stora möjligheter att kunna påverka sin egen tid. 
Dock finns det inte så stora utrymmen i vardagen att ta tillvara på denna möjlighet på grund 
av att de hela tiden uppstår problem som måste lösas. I den vanliga vardagen så är man som 
projektledare enligt respondenterna styrd i tiden på grund av rapporteringsmöten och 
liknande. De måste finnas på plats vissa tidpunkter för att exempelvis rapportera av projektets 
status för kunden. Att denna dagliga rapportering ständigt pågår påverkar också möjligheterna 
för respondenterna att kunna ta ledigt eller kanske vara hemma vid sjukdom. Detta får bland 
annat till följd att vissa av respondenterna arbetar trots sjukdom eller att vanlig ledighet känns 
frustrerande. Respondenterna hävdar också att när de väl är lediga så ringer telefonen i vilket 
fall. Några av respondenterna menade att detta är något som ingår i konceptet projektledare. 
Telefonen måste kunna ringa och folk måste kunna komma och gå. Det går enligt 
respondenterna helt enkelt inte att stänga dörren som projektledare. Apropå detta uttryckte en 
respondent följande: 
 
Jag har en skylt som jag har satt upp på dörren, som det står telefonmöte på, men det är det 
ingen som bryr sig om. De knackar lite försiktigt och så kommer de in i alla fall. 
 
Det handlar enligt respondenterna om att kunna planera sin tid. Detta gäller även för projekten 
överlag. En av respondenterna menade att om man som projektledare gjort en bra planering i 
den första tredjedelen av ett projekt, då går de andra två tredjedelarna ganska lätt sen. Men 
oavsett hur bra planer man gjort så kan det ändå enligt respondenterna förskjutas och 
förändras. Problemen som följer när planerna spricker kan vara jobbiga. En av respondenterna 
gav exempel på detta: 
 
Det klart att det blir stressigt när man måste avbryta folks planering för helgen, se till att man 
inte får facket på sig när man gör det och man ska ha pratat med alla linjechefer och man ska 
själv avbryta det man planerat för helgen. 
 
Det viktiga i det hela är enligt respondenterna att själv kunna känna efter när det är dags att 
vila. En av respondenterna menade: 
 
Det gäller att själv känna att man klarar av jobbet och kunna dra ur pluggen ibland och vila. 
Det är bra att kunna delegera, allt har en förmåga att kanaliseras upp till projektledaren. 
Men det beror lite på hur man är som människa. Kan man inte detta, och gör för mycket själv, 
så kanske det håller 1-2 projekt och sen har den personen kört sig i väggen. Att vara en 
supermänniska håller inte som livsfilosofi när det handlar om projekt. 
 
Utifrån intervjuutsagorna kan vi utläsa att projektledare har en egenkontroll i den mån att de 
helt kan styra sin egen tid. Dock är kraven så pass höga och intensiva att egenkontrollen 
minskar på grund av den händelsestyrda vardagen. 
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Resurser 
 
Enligt respondenterna så har de ganska liten egenkontroll när det gäller val av resurser. 
Respondenterna har inget personalansvar och resurserna utdelas av resursägarna. Detta är 
också något som kan utläsas i litteraturen där Wenell tar upp problemet med att projektledaren 
sällan får välja resurser själv eller ibland inte ens påverka vilka som skall finnas i gruppen.133 
Respondenterna kan i viss mån påverka vilka resurser som behövs i projektet men i slutändan 
så ligger inte det slutgiltiga beslutet hos dem. En av respondenterna gav exempel på detta: 
 
Kommer man i konflikt med linjechefen så är man ganska rökt i och med att det är de som 
står med resurser och sånt. 
 
I litteraturen nämns fenomenet att projektledaren måste konkurrera med linjen och andra 
projekt om intresse, prioritet och framförallt projektdeltagarnas lojalitet och prestationer.134 
Då våra respondenter arbetar i en projektorienterad organisation pågår många projekt 
samtidigt och därmed uppstår ibland konkurrenssituationer om vilka projekt som skall 
tilldelas de bästa resurserna. En respondent uttryckte:  
 
Jag har konkurrenter som vill ha mina resurser, internt bland andra projekt. Och sedan 
uppstår det problem och så ska vi samsas om detta. Det blir ju resursdiskussioner och det kan 
ju vara utmanande för att man vill ju gärna behålla sina resurser. 
 
Respondenterna konstaterar dock att det är ett givande och tagande när det gäller resurser till 
projekten. 
 

4.2.2 Projektledarens möjligheter att påverka organisationen 
 
Under denna kategori redovisar vi projektledarnas möjlighet att påverka den organisation de 
verkar inom samt möjligheterna för sin egen utveckling och planering. 
 
När det gäller projektledarnas möjligheter att påverka arbetet inom projektkontoret så 
uttrycker respondenterna att de kan komma med förslag men att de inte direkt kan påverka 
den sidan av organisationen. En av respondenterna menade: 
 
Man kan tycka, men har man fullt upp med projekten så ser man inte så mycket av det arbetet.  
 
Detta gäller även val av projekt. Respondenterna kan uttala sina önskemål för närmsta chef 
som kanske kan pussla lite när det väl blir dags. En av respondenterna sade: 
 
Jag skulle kunna tala om för min chef på ett utvecklingssamtal att jag tror att jag skulle kunna 
jobba med det här sen men sen vet inte jag hur mycket hänsyn han har kunnat ta till det när 
han har placerat ut projekten. Det handlar nog mer om att när jag blir klar så får jag det 
projekt som ligger rätt i tiden. Tiden när projekten skall starta eller sluta styr mer vilket 
projekt jag hamnar på än min önskan. 
 

                                                 
133 Wenell. 2001, s. 142 
134 Wenell. 2001, s. 142 
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När man som projektledare blivit tilldelat ett projekt så finns det enligt respondenterna ganska 
små möjligheter att kunna tacka nej. Detta är dock beroende på vilken tillgång organisationen 
har av projektledare och vilken erfarenhet som krävs. 
 
Att få möjlighet till utveckling är enligt Herzberg en viktig inre faktor som leder till större 
engagemang och motivation.135 Kopplat till Maslow så hamnar projektledarnas 
utvecklingsmöjligheter under individens självförverkligandebehov som handlar om individens 
vilja att uppnå och realisera sin fulla potential.136 De utvecklingsmöjligheter som skulle kunna 
finnas inom projektledningsyrket ser respondenterna ganska lite av. Utveckling är istället 
enligt respondenterna att få större och större projekt. Detta gynnar de projektledare som 
vanligtvis arbetar med de mindre projekten då de ser att det finns större steg att ta. De 
respondenter som redan har arbetat med de större och mer komplexa projekten under en 
längre tid såg dock sina utvecklingsmöjligheter som mycket små. Kompetensutveckling i 
form av kurser och liknande är också svårt att få till på grund av branschen de verkar i. En av 
respondenterna sade: 
 
Vill man gå någon kurs så är det alltid lurigt att få till då det inte passar i projektens värld. 
Att kompetensutveckla sig vid sidan om projekten är svårt. Inom projekten kan man lära sig 
om just den produkten eller riskanalyser och då lägger man ner sig lite mer i det bara.  
 
Trots relativt små utvecklingsmöjligheter så är respondenterna medvetna om att rollen som 
projektledare är en bra position om man vill gå ett steg längre i karriären och utvecklas på det 
viset. De menar att projektledaryrket är en karriärsbräda till en mängd andra chefs- eller 
ledarroller om man bara vill.  
 

4.2.3 Planering 
 
Då vi tittade på egenkontrollen utifrån ovanstående kategorier tyckte vi att egenkontrollen var 
ganska liten. Dock uttryckte respondenterna att de upplevde en stor egenkontroll och frihet i 
sitt yrke vilket fick oss att fundera på vad detta kunde bero på. I samband med att 
respondenterna planerar projekten så tror vi att det är där projektledarna upplever den stora 
egenkontrollen. Detta på grund av att de i planeringsfasen kan påverka budget, tidsramar och 
resursbehov och så vidare. Det är också under planeringsfasen som respondenterna upplever 
att de har stora möjligheter att påverka sin egen tid och projektets planering. Enligt litteraturen 
så är idealet att förmågan och arbetskraven matchar varandra i korrelation med den 
egenkontroll som individen känner. Graden av egenkontroll kan antagas ha stor betydelse för 
individens psykiska hälsa och välbefinnande och de positiva effekterna uppträder på flera sätt. 
För det första kan grundläggande behov tillgodoses och för det andra kan egenkontrollen 
innebära möjligheter för individen att påverka de faktorer från omvärlden som bidrar till 
stress. Egenkontrollen kan också ge möjligheter för individen att anpassa stressexponeringen 
till de egna förutsättningarna. Själva medvetenheten i sig att individen har egenkontroll kan 
öka välbefinnandet genom förmågan att kunna ändra på ett förhållande eller situation, vilket 
vi tror är fallet med våra respondenter i planeringsfasen.137 
 
En respondent gav exempel på vad denne menade med hög egenkontroll: 
 
                                                 
135 Gustavsson. 1997, s. 15 
136 Bruzelius & Skärvad. 2000, s. 290. Se även figur 2.6 
137 Eriksson, N. 1991, s. 162 f 
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Jag kan till exempel bestämma att jag åker till Stockholm för att vara med på ett möte. Ja, då 
säger man när man sätter budgeten att det blir kanske fyra resor under projektet. Jag kan ju 
inte säga att jag skall resa en gång i månaden och sedan resa tio gånger. Ändrar jag planen 
måste jag kolla med någon. 
 
Respondentens egenkontroll gjorde sig tydligare under planeringsfasen än under själva 
projektet då respondenten var låst vid de satta budgetramarna. 
 

4.2.4 Sammanfattning egenkontroll 
 

• Respondenterna har mycket små mandat. 
• I respondenternas egna arbete är egenkontrollen i grunden väldigt hög, dock stramar 

de höga kraven åt denna egenkontroll så att den minskar betydligt. 
• Respondenterna har möjlighet att påverka val av resurser till projekten vilket höjer 

deras egenkontroll. Om man ser utifrån deras ledande position och att det är de som 
har bäst insikt i projekten minskar denna egenkontroll. 

• Respondenterna har möjlighet att påverka organisationen i form av val av projekt, 
utvecklingsmöjligheter och framtiden för projektkontoret. Detta styrs dock i slutändan 
av tid och ekonomiska resurser. 

• Respondenterna upplever en hög egenkontroll då de har stora påverkansmöjligheter 
under planeringsfasen i projekten. 

 
Respondenterna upplever en relativt hög egenkontroll men framhåller samtidigt att mandaten 
är små och att de många gånger känner sig låsta i sitt arbete på grund av de höga kraven och 
tidspressen. Egenkontrollen kan ge möjligheter för respondenterna att anpassa 
stressexponeringen till de egna förutsättningarna. Detta gör sig tydligt under just 
planeringsfasen i projekten men när projekten löper på och problem uppstår minskar 
egenkontrollen då de höga kraven försvårar anpassningsmöjligheterna. Detta försvårar 
möjligheterna till att använda de kognitiva strategierna för coping.138 Om vi lägger till 
respondenternas egenkontroll till Karaseks krav och kontrollmodell så som den upplevs under 
planeringsfasen (se kryss 1) hamnar de under kategorin aktiva arbeten. Det andra krysset (se 
kryss 2) markerar var respondenterna befinner sig under projektets gång då kraven och de små 
mandaten stramar åt egenkontrollen. Egenkontrollen kan föra respondenterna till kategorin för 
de aktiva arbetena men är inget direkt botemedel för de höga kraven. 
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4.3 Socialt stöd 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det sociala stöd projektledarna upplever i samband 
med sin yrkesroll. Vi har delat upp avsnittet i feedback, projektledarens status, tekniskt socialt 
stöd och projektledarens sociala stöd. 
 

4.3.1 Feedback 
 
Alla våra respondenter var överens om att det skulle vara bra med mer feedback i deras 
arbete, både positiv och negativ feedback. Den feedback som existerar är enligt 
respondenterna inte tillräcklig, eller givs vid för få tillfällen. Respondenterna hävdar att de får 
viss feedback vid personalutvecklingssamtalen men dessa är bara två gånger per år. 
Respondenterna skulle vilja se mer av den dagliga feedbacken och överhuvud taget finns det 
en önskan från respondenternas sida att människorna i organisationen mer öppet vågar 
kritisera varandra. Både internt och från kundens håll. En respondent framhöll:  
 
Feedback existerar knappt här. Den sämsta feedbacken är ingen feedback alls. Jag ser helst 
att feedback kommer från den interna miljön. 
 
Respondenterna menade att det är bättre med dålig feedback än ingen feedback alls. När 
projekten går bra och flyter på utan problem så hörs ingenting alls. När det gäller feedback 
från projektmedlemmarna så upplevde respondenterna att detta inte var så vanligt. En 
respondent uttryckte: 
 
Man får fråga dem helt enkelt. Man blir ju glad om det är någon som ger en feedback. Men 
det är liksom inte inbyggt i systemet. 
 
Det kan sägas att det överhuvud taget ges för lite feedback till projektledarna. Detta tyder 
enligt litteraturen på att det inte finns så mycket värderande stöd att tillgå för våra 
respondenter139. Liten dos av feedback kan också kopplas till Herzbergs140 inre faktor 
erkännande där en avsaknad inte skapar vantrivsel, men är viktig för att projektledarna i 
framtiden bättre ska kunna möta sina arbetsuppgifter. Några av respondenterna får viss 
spontan feedback, men en ökning skulle enligt respondenterna bidra till, som också Herzberg 
indikerar, att man som projektledare enklare skulle kunna ta tillvara på vad som är bra och 
vad som är dåligt till nästa projekt. Detta skulle även enligt respondenterna gynna 
organisationen som helhet då positiv feedback skapar större trivsel vilket också leder till 
bättre prestationer.  
 
Respondenterna menade att det förs en diskussion inom organisationen att de borde ge 
varandra mer beröm. Ibland får de beröm från kunderna när de gjort ett bra jobb, men 
respondenterna vill inte påstå att detta är något som händer särskilt ofta. 
 
När vi tog upp ämnet rörande den kritik man får utstå som projektledare så svarade en av 
respondenterna med glimten i ögat: 
 
Ja det blir väl hängning på lördag!  

                                                 
139 Eriksson & Larsson. 2002, s. 136 
140 Maltén. 1992, s. 113 
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Sammantaget kan vi säga utifrån intervjuutsagorna att rollen som projektledare innebär att 
man får utstå mycket kritik och inte sällan för saker som man själv inte är ansvarig för. En av 
respondenterna gav exempel på detta: 
 
En av de svåraste situationer som jag tycker man kan råka ut för, det är när jag får kritik från 
kunden för något vi gjort, och jag instämmer till 110 procent av vad kunden säger. Det är när 
någon gjort bort sig i projektgruppen. Att sitta och ta skit för det, det tycket jag är jobbigt. 
När kunden ringer och säger: Vad i helsike sysslar den och den med? Och jag innerst inne 
håller med men är tvungen att reda ut det.  
 
I litteraturen sägs det att projektledaren har ett stort ansvar utåt. Som ambassadör ser 
projektledaren till att projektgruppen är förankrad i omgivningen, till exempel hos kunden, 
ledningen och massmedier och så vidare. Det är också projektledaren som förhandlar med 
kunder, chefer, leverantörer och blir projektets ansikte utåt vid formella och officiella 
tillställningar.141 Detta stämmer överens med våra respondenter och de hävdade även att det 
ofta framgår ganska tydligt när de har gjort ett misstag. Kritiken kommer ofta i samband med 
de problem som uppstår i projekten. Respondenterna uttryckte att det inte finns problemfria 
projekt. Då projekten går bra är det sällan någon som kommer fram och ger någon 
uppmuntran. En respondent framhöll: 
 
Det man skulle vilja ha lite mer av är credit för det man håller på med. Man får bara höra 
när det går dåligt. Då vaknar folk. 
 
Kritiken kan också bero på att det finns många olika viljor i projekten. Respondenterna måste 
ta beslut som kanske inte är tillfredställande för dem som påverkas av projekten eller 
projektmedlemmarna. Detta kan ofta visa sig i internprojekt hävdade respondenterna då 
internprojekt ofta påverkar många människor både i och utanför organisationen. En 
respondent uttryckte:  
 
I det internprojekt jag håller på med nu har ett beslut tagits på en högre nivå där man flyttar 
en produkt från ett annat ställe hit. Vi som får den nya produkten blir ju jätteglada medan 
därifrån vi flyttar den är folk väldigt upprörda. Många har till och med sagt upp sig. 
 
I litteraturen nämns att vid kontroversiella projekt så finns det ibland en motvilja från vissa 
människor att medverka i projektarbetet.142 Internprojekt kan anses som just kontroversiellt 
och medför ofta enligt respondenterna att det är många personer som vill ha något att säga till 
om. En respondent menade att det är lättare att försöka undvika att ta in för många människor 
då det finns för mycket känslor och för många som tycker saker och ting. Detta framhålls 
dock som något som var speciellt för internprojekt av respondenten. 
 

4.3.2 Projektledarens status 
 
Då respondenterna talade om den status som projektledare har i organisationen var åsikterna 
delade. Några tyckte att respekten var stor och att projektledningen sågs som en egen 
profession. Andra tyckte att den har blivit mycket bättre med åren. Några respondenter ansåg 

                                                 
141 Eklund. 2002, s. 32 f 
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även att projektledarnas status var mycket dålig i jämförelse med linjechefernas. En 
respondent uttryckte: 
 
Det finns, tycker jag, en inbyggd obalans mellan linjeorganisation och projektorganisation i 
de flesta företagen. Är linjeorganisationen för stark så tar de över och ser inte linjechefer och 
projektledare på samma nivå. Då finns det en tendens att linjechefen tycker att han har mer 
att bestämma över än projektledaren. Då sitter linjechefen och bestämmer över 15 stycken 
medan du som projektledare bestämmer över 150 st. Det är tyvärr alldeles för vanligt. 
 
Och det jag fortfarande saknar i den här organisationen är mer respekt för projektledarna. 
Man pratar om det men det händer ingenting. Det här är en stark linjeorganisation och har 
alltid varit. Projektledare är en resurs som vilken helst i företaget och man jämställer sig inte 
med projektledare när man blivit chef. Vilket är väldigt konstigt egentligen, eftersom det är de 
som utför arbetet. 
 
En annan respondent hävdade: 
 
Projektledaren är lite slit och släng. Man sliter ut dom och så tar man in en ny. 
 
Kopplat till Maslow så är uppskattnings- och statusbehoven viktiga då de reflekterar 
individens önskan om att respekteras av andra individer, att öka sin sociala status och sitt 
rykte för att få sin självkänsla och sitt självförtroende förstärkt.143 Vidare diskuterar vi 
emotionellt stöd i litteraturen vilket innebär att individen känner sig omtyckt och dessutom 
känner att arbetskamrater och ledning bryr sig om dennes välbefinnande.144 Utifrån 
intervjuutsagorna kan vi tolka att det emotionella stödet är väldigt sparsamt gentemot våra 
respondenter och att detta på sikt kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och motivation i 
yrkesrollen. 
 
Enligt litteraturen har projektledare svårt att bli accepterade som riktiga ledare och de 
betraktas sällan som chefer.145 Deras position är utsatt och de erhåller sällan det stöd och den 
förståelse som de skulle behöva för att kunna leda projektarbetet på ett så effektivt sätt som 
möjligt.146 Respondenterna i vår undersökning hävdade dock att projektmedlemmarna har stor 
respekt för dem både som chef och projektledare. En respondent framhöll att projekt- 
medlemmarna ändå skiljer på vad de talar med en linjechef om och vad de tar med 
projektledaren. Trots det så menar en respondent att  projektmedlemmarna ser projektledaren 
som en chef till skillnad från linjen där de endast ses som projektledare. 
 

4.3.3 Tekniskt socialt stöd 
 
Då vi kom in på frågan om socialt stöd framhöll alla respondenterna ett tekniskt socialt stöd 
som olika personer inom och utanför organisationen stod för. Med tekniskt socialt stöd menar 
vi det stöd som respondenterna får från olika intressenter för att de skall kunna ro projektet i 
hamn med goda resultat. I litteraturen kan det tekniskt sociala stödet liknas vid det 
informativa och instrumentella stödet. Informativt stöd innebär tillgång till information från 
andra människor i form av råd och förslag vilket kan användas av individen för att bemästra 
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en situation. Det instrumentella sociala stödet handlar om konkret samarbete, det vill säga 
handgripligt stöd.147 Detta tekniska stöd framhölls av respondenterna som mycket viktigt då 
det möjliggör för projektledarna att få nya resurser, ändrade resurser eller att de kan bolla upp 
problem till styrgruppen. Det är av stor vikt enligt respondenterna att styrgruppen står bakom 
dem i deras arbete. Respondenterna hävdade att detta stöd är något som är ett måste för att 
projektet skall fungera och det upplevdes också bland respondenterna att detta var ett stöd 
som fanns tillgängligt då det krävdes. En av de viktigaste personerna som utgör det tekniska 
stödet är resursägaren. En respondent uttryckte: 
 
Om man har en bra relation till linjeorganisationen har du lättare att få loss de bästa 
resurserna. Tyvärr är det så. 
 
Denna relation är viktig då respondenterna måste ha en bra dialog med resursägarna när 
människor i organisationen börjar rycka i resurserna. Även då resurserna inte presterar som de 
förväntas lyfter respondenterna frågan till resursägaren som oftast tar hand om problemet. 
 
Något som respondenterna även tog upp var relationen till beställaren och det tekniska stödet 
därifrån. En respondent uttryckte: 
 
Det är väldigt bra att vara polare med uppdragsgivaren. Hårddraget får du ju mer förståelse 
för när du gör fel. Är man inte polare så har de ingen förståelse. 
 
Det tekniska stödet behövs i det dagliga, men framförallt då övriga linjechefer börjar rycka i 
ens resurser, hävdar en respondent. Att ha en bra relation till beställaren underlättar för att 
höra vilka outtalade krav som ställs på respondenterna. 
 

4.3.4 Projektledarens sociala stöd 
 
Respondenterna upplevde det tekniskt sociala stödet som viktigast. De sociala relationerna till 
människorna i övrigt var i jämförelse av mindre betydelse. Den vanligaste relationen 
respondenterna hade var till medlemmarna i projektgruppen. Det är också där som 
respondenterna menade att det sociala stödet fanns. Respondenternas kontor flyttas inför varje 
projekt så att de kan sitta nära projektmedlemmarna. Detta är något uppskattas av respon- 
denterna då de strävar efter att ha en så bra kontakt som möjligt med projektmedlemmarna. 
Den kontakten är i och för sig beroende på hur projekten är organiserade. Vid mindre projekt 
kan man enligt respondenterna ha en bra kontakt med projektgruppen, medan man i större 
projekt kanske bara samlar ihop sig en eller två gånger i veckan. Storleken på projekten kan 
också orsaka problem då många respondenter uttryckte en vilja att lära känna projekt- 
medlemmarna. Relationen till projektmedlemmarna kan också vara ansträngande. En 
respondent uttryckte: 
 
Man blev ju inte anställd som projektledare för att vara trevlig. Man måste ju vara något av 
en buffel för att få något att hända, och då får man inte mycket positiv feedback. Man går 
över lik ibland för att få saker att hända. Man har ju en ambition att driva projektet i mål och 
då måste man stångas för att få vad man vill. Och då blir man inte så populär, inte ens i det 
egna ledet. 
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Många av respondenterna upplevde att de inte ser så mycket av sina egna chefer och att det 
sociala stödet i detta sammanhang inte är så högt. Respondenterna kände ändå ett förtroende 
för sina chefer i den mån att de kan komma till dem med eventuella problem. En respondent 
gav exempel på detta:  
 
Min närmaste linjechef ser jag inte så ofta alls faktiskt. Jag träffar honom kanske varannan 
vecka. Lite mer samtal blir det en gång i halvåret. Men jag känner att om jag vill så kan jag 
kontakta honom om jag känner att jag behöver ventilera något. 
 
Vi kan utifrån intervjuutsagorna konstatera att det sociala stödet finns mellan respondenterna 
och de närmsta cheferna men att detta är något som måste ske på initiativ från respondenterna. 
En respondent menade att denne själv valde att ta ledigt en tid för att ladda batterierna då detta 
inte är ett initiativ man kan räkna med uppifrån. 
 
Respondenternas relation till de övriga projektledarna i organisationen var ganska komplex. 
Det fanns en uttalad saknad av någon jämlike att dela erfarenheter och idéer med samtidigt 
som ingen ansträngde sig för att skapa relationer. En respondent uttryckte: 
 
Jag skulle vilja arbeta mer ihop med folk som är på samma nivå som mig själv, som bollplank 
och som avlastning ibland. 
 
Respondenterna hävdade att det många gånger har gjorts försök från ledning att skapa en 
gemenskap bland projektledarna i form av torsdagsfika och att samla alla i projektkontoret i 
samma korridor istället för att sitta utspritt som de gör idag. En respondent menade att hela 
situationen blev ganska komisk då ingen etablerade några kontakter. Ändå kände andra 
respondenter att det skapades någon slags tillhörighet i och med projektkontoret, trots att 
relationerna inte förbättrades. Många respondenter hävdade att det ofta berodde på att 
projektledare har en viss personlighet. En respondent hävdade att projektledare inte är några 
flockdjur. Respondenten menade att ett projektkontor ofta blir som att det är tio ledarvargar 
som slåss samtidigt. En annan respondent uttryckte: 
 
Vi tycker väl att vi själva är kungar. Jag vet inte om det är någon omedveten rivalitet. Man 
frågar bara de andra om det är en fråga som man absolut inte själv har svaret på. Det blir 
aldrig så att vi myser lite ihop och diskuterar, hur gjorde du där, och har du prövat det här 
och så vidare. Det blir inget utbyte av erfarenheter. Det förvånar mig faktiskt, det borde vi ju 
göra. Man är så uppe i sin grej så man inte bryr sig om vad de andra gör. Men kommer man 
in och frågar, då hjälper alla till. Frågar du så får du alltid svar. 
 
Att respondenterna alltid kan be om hjälp från sina kollegor är positivt då detta tyder på en 
hög grad av informativt och instrumentellt stöd. Särskilt det instrumentella stödet är viktigt 
vilket också betonas i litteraturen.148 
 
I vår teoretiska referensram framhåller vi att socialt stöd kan ha betydelse genom att det 
tillgodoser grundläggande behov och gruppkänsla.149 Våra respondenter omges av människor 
varje dag och känner att nya relationer skapas hela tiden. Som projektledare är man enligt 
respondenterna en medelpunkt dit människor söker sig. Detta är enligt respondenterna 
stimulerande men samtidigt uttrycks en känsla av isolering. Inte en isolering som Karasek 
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skulle hävda att en nattarbetande städare kan känna, utan snarare en isolering i form av 
ensamhet på grund av den position respondenterna befinner sig i. En respondent uttryckte:    
 
Man känner sig som nomad ibland, eller en legosoldat som projektledare. Man har ingen 
tillhörighet.  
 
Respondenterna menade att cheferna i linjen har varandra medan man som projektledare står 
ensam och att detta är en lustig mellansits. De saknar en jämbördig part. Den främsta 
relationen respondenterna har är projektmedlemmarna. De vill inte uttrycka det som en vi och 
dom känsla men något åt det hållet. Denna avsaknad av en jämbördig part och tillhörighet tror 
vi försvårar möjligheterna till kollektiv coping.150 Respondenterna hävdade att man som 
projektledare står väldigt ensam när det blåser. Kommer det kritik utifrån så duckar de flesta 
som har någon koppling till projektet. En respondent uttryckte:   
 
Det blir ganska ensamt som projektledare. Väldigt lite stöd från min chef, man förväntas stå 
på egna ben som projektledare. Visst kan man tala med företagshälsovården men… 
 
Enligt litteraturen har forskning tidigare påvisat att kombinationen av höga arbetskrav och 
hög egenkontroll kan innebära att risken för hjärt- kärlsjukdomar ökar. Den avgörande faktorn 
är i vilken utsträckning individen ”står ensam”. Det är stor skillnad mellan att samarbeta i 
ansvarsfrågor och att ensam stå till svars för sina beslut.151 Vi ser att det finns en viss risk 
finns isolering hos våra respondenter då de ensamma har ett totalansvar för projekten. 
 

4.3.5 Sammanfattning socialt stöd 
 

• Respondenterna har ett bra socialt stöd i form av ett informativt och ett instrumentellt 
stöd. Detta tekniska stöd ser respondenterna som det viktigaste för projektet. 

• Respondenterna saknar värderande stöd i form av feedback och uppmuntran. Det finns 
även en avsaknad av ett emotionellt stöd som visar sig i och med att vissa 
respondenter känner sig ensamma i deras position och saknar en tillhörighet. 

 
Det sociala stödet kan ha betydelse både direkt, kanske främst genom emotionellt stöd, och 
indirekt som en buffert mellan arbetskrav och individuella förutsättningar. I vissa 
sammanhang anförs emotionellt stöd som det viktigaste, medan det i andra sammanhang 
betonas vara det instrumentella stödet.152 Därför är det svårt att bedöma var i Johnsons 
jämförelse mellan kollektivt arbete och isolerat arbete respondenterna hamnar. Kryss 1 visar 
hur respondenternas position ligger närmare det kollektiva arbetet om man ser till det 
informativa och instrumentella stödet. Kryss 2 visar hur respondenternas position ligger i 
närheten av det isolerade arbetet om vi ser till avsaknaden av det värderande och emotionella 
stödet. 
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5 Sammanfattande analys och slutsats 
 
För att ge en klarare bild av vår analys har vi valt att sammanfatta den i detta avsnitt. Vi 
kommer även här att påvisa de slutsatser vi dragit utifrån resultat och analys. 
 

5.1 Krav, egenkontroll och socialt stöd 
 
Om vi ser till de krav som ställs på våra respondenter kan vi sammantaget se att dessa krav är 
väldigt höga. Kraven försvåras då många av kraven är outtalade och/eller diffusa. Kraven 
kommer från många olika personer både i och utanför organisationen vilket försvårar 
arbetssituationen för våra respondenter. Något som utmärker våra respondenter i denna 
fallstudie är de krav som ställs på de sociala relationerna. Respondenterna måste vårda sina 
relationer till ledningen för att få de bästa resurserna till sitt projekt samtidigt som de måste 
agera buffel både uppåt och nedåt i organisationen för att få projektet att gå framåt. Detta är 
inget som försvårar själva kravbilden men kan ha konsekvenser på det sociala stödet. 
Konsekvenserna som blir av den samlade kravbilden är ganska stora och syns tydligt i ett 
mönster bland respondenterna. Att arbetet är stressigt var något som alla respondenterna 
uttryckte. Samtidigt framhöll respondenterna vikten av vilopauser och återhämtningsperioder, 
något det fanns en tydlig avsaknad av. Övertid är något som kommer med arbetet och det är 
bara att acceptera. Trots de höga kraven såg inte respondenterna något problem med dessa. 
Det är något som tillhör den position de har valt att arbeta i. Utifrån litteraturen så är inte höga 
arbetskrav alltid något negativt. Höga arbetskrav kan i vissa fall stimulera individer och skapa 
arbetsglädje om egenkontrollen balanserar kraven.153 
 
Respondenternas egenkontroll är ganska komplex. Respondenterna har inga eller väldigt få 
mandat i sitt arbete trots en ledande position. De beslut de fattar måste många gånger 
kontrolleras med chefer och ledning. De upplever att de har påverkansmöjligheter både uppåt 
och nedåt i organisationen då det är respondenterna som har störst insikt i själva 
projektarbetet. Dessa påverkansmöjligheter uttrycks som önskemål och diskuteras med 
cheferna då de själva inte har mandat att ta beslut. Detta gör att egenkontrollen är ganska låg 
om det ställs mot det stora ansvaret respondenterna har för projekten. Dock så är deras arbete i 
grund och botten helt fritt. Respondenterna styr helt över sin egen tid och kan disponera den 
precis som de önskar vilket ökar egenkontrollen betydligt. Men då kraven är så pass höga och 
påfrestande blir respondenterna låsta i möten och rutinarbete och måste ofta ta itu med de 
problem som uppstår. Den egenkontroll som i grunden är ganska hög stramas åt och minskar. 
Om kraven vore lägre skulle egenkontrollen vara väldigt hög då de helt kan styra sitt arbete i 
tid och planering. Det som förvånade oss var dock att respondenterna upplevde 
egenkontrollen som väldigt hög. Detta tror vi beror på den känsla som skapas i början av 
projekten då respondenterna ser egenkontrollen som är hög då inga krav stramar åt den. Det är 
respondenterna som planerar projekten vilket ger dem en hög känsla av egenkontroll. När vi 
tittar på egenkontrollen så utgår vi från hur den upplevs. Egenkontrollen upplevs som hög av 
respondenterna under de faser då arbetet går relativt problemfritt. Respondenterna uttrycker 
samtidigt att de ibland upplever att de har för små mandat och att de under vissa perioder 
känner sig helt låsta i sitt arbete. Detta kan ligga i att känslan av egenkontrollen försvinner 
under de perioder som arbetet hopar sig och åtstramningen av egenkontrollen blir allt mer 
tydlig. Det finns risk för att den upplevda egenkontrollen kan ge respondenterna en falsk 
trygghet. När kraven blir för stora upptäcker respondenterna att egenkontrollen inte alls är hög 
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och då finns risken för att arbetet blir för påfrestande för att klara av. Det skall tilläggas att 
egenkontrollen är hög men ibland inte tillräckligt hög för att svara mot de väldigt höga 
kraven. 
 
När vi applicerar det ovannämnda på krav/kontroll/stödmodellen vi använder som 
analysmodell (se figur nedan) hamnar respondenterna långt ut i den högra kolumnen där 
kategorierna högstressarbete och aktivt arbete ligger. Detta på grund av de höga kraven som 
ställs på respondenterna. När egenkontrollen upplevs som hög hamnar respondenterna i 
kategorin för aktiva arbeten. Respondenternas egenkontroll är som sagt ganska komplex. Vi 
tror det finns en risk för att respondenterna pendlar mellan aktiva arbeten, som är den bästa 
kategorin för arbeten, och högstressarbeten som är den sämsta (se kryss 1 och 2). Detta beror 
på att kraven är konstant höga medan egenkontrollen pendlar mellan hög och lägre. Under 
planeringsfasen och när projektet flyter på utan större problem upplever respondenterna 
egenkontrollen som hög och hamnar då i kategorin för aktivt arbete (se kryss 2). När för stora 
problem uppstår och kraven stramar åt egenkontrollen förflyttas respondenterna till kategorin 
för högstressarbeten (se kryss 1). 
 
Respondenternas sociala stöd är också ganska svårbedömt då det finns olika typer av socialt 
stöd. Johnson har visat att socialt stöd i arbetet kan ha betydelse, dels genom att det 
tillgodoser grundläggande behov av umgänge och gruppkänsla och dels genom att det 
fungerar som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll.154 Den typ av socialt 
stöd som respondenterna uttrycker som det viktigaste är det tekniska stödet eller som 
litteraturen beskriver som det informativa och det instrumentella stödet. Detta stöd upplevs 
från respondenterna som tillfredställande. Om respondenterna upplever det informativa och 
instrumentella stödet som det viktigaste kan det innebära att respondenternas sociala stöd är 
högt. Detta skulle placera respondenterna under det kollektiva arbetet (se figur nedan). Det 
finns ändå en uttryckt saknad av det värderande stödet som tar sin form i feedback. Även det 
emotionella stödet är relativt lågt. Vissa respondenter känner att det finns en respekt och ett 
emotionellt stöd från ledning och arbetskamrater men inte i överflöd. Andra respondenter 
känner varken respekt eller emotionellt stöd. Några respondenter uttrycker även en ensamhet 
och isolering i den position som de befinner sig i. Avsaknaden av en tillhörighet och någon 
jämbördig är också uttryckt. Som vi tidigare nämnt råder det oenighet bland forskare om 
vilket av dessa stöd är det viktigaste. Om vi utgår från att respondenterna behöver det 
värderande och instrumentella stödet så kategoriseras respondenternas arbete mer som isolerat 
än kollektivt arbete (se figur nedan). Formen av isolering tar sig dock inte samma uttryck som 
hos en städerska som ensam arbetar natt. Projektledarnas form av isolering är inte beroende av 
det antal människor som respondenterna arbetar tillsammans med eller har runtomkring sig 
hela tiden, det är snarare en isolering i form av att dra det stora lasset helt själv. Det 
informativa och instrumentella stödet ersätter inte avsaknaden av det värderande och 
emotionella stödet för respondenterna. Dessa olika former av stöd skall i praktiken överlappa 
varandra. Vi tror att respondenterna behöver det värderande och emotionella stödet för att nå 
en hög grad av socialt stöd. 
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Relationen mellan projektledarna var något som förvånade oss. Trots att det finns en uttalad 
avsaknad av jämbördiga så finns inget intresse att vårda dessa relationer mer än på det 
arbetsmässiga planet för att få ut det tekniska stödet. Organisationen har även försökt att 
skapa en gemenskap och en tillhörighet men det är få projektledare som har utnyttjat denna 
möjlighet. Respondenterna menar att det inte finns tid eller ork att lägga på detta då de har 
fullt upp med projekten. Många av respondenterna hävdade att projektledare har en viss 
karaktär för att klara av de höga kraven. De är målinriktade och prestationsinriktade och ser 
projektet som det primära målet. Därav tror vi att respondenterna ser det tekniska stödet som 
det primära eftersom är det viktigaste stödet för att ro själva projektet i hamn. Risken för 
isolering blir då större eftersom respondenterna inte anstränger sig för att skapa det 
värderande och emotionella stödet. 
 
Vi kan utifrån resultatet konstatera att projektledarrollen ligger i risk för en negativ 
psykosocial arbetsmiljö. Detta innebär inte att våra respondenter mår dåligt. Att den 
psykosociala arbetsmiljön är negativ behöver inte ge ett direkt resultat på dem som utsätts för 
den. Om vi som exempel skulle säga att den fysiska arbetsmiljön skulle vara dålig på en 
industriarbetsplats innebär inte det att alla arbetare känner smärta när de arbetar. Dock är 
risken att en olycka inträffar eller att tunga lyft leder till en skada betydligt högre. På samma 
sätt ökar risken för utbrändhet eller psykosomatiska besvär vid en negativ psykosocial 
arbetsmiljö. 
 

5.2 Motivation 
 
Trots denna negativa psykosociala arbetsmiljö har respondenterna uttryckt att arbetet som 
projektledare är otroligt stimulerande och roligt. Alla respondenter hävdade att de hade planer 
på att arbeta som projektledare ända till pension. Vad är det då som är så stimulerande med 
detta arbete med höga krav, en skiftande egenkontroll och ett lågt socialt stöd? Vi tror att även 
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detta går att koppla till projektledarnas karaktär. Som vi ovan hävdat har respondenterna en 
uppgift att klara, att ro projektet i hamn. Att klara av projektet kräver mycket av 
projektledaren och det blir det primära målet. Om vi ser till Maslows behovspyramid (se figur 
2.4) där självförverkligande är det yttersta behovet tror vi att projektledarna kan uppleva detta 
självförverkligande vid varje lyckat avslutat projekt. Om så är fallet motiverar detta dem att ta 
tag i nästa projekt. Då projekten är tidsbegränsade och många till antalet får projektledarna 
denna motivation om och om igen. Vi kan även se i Herzbergs tvåfaktorsteori (se figur 2.5) att 
respondenterna finner den största arbetstillfredsställelsen i de inre faktorerna framför de yttre 
och då framförallt i ansvar och framgångsrikt utförande av uppgiften. Även Hackman & 
Oldhams arbetsegenskapsmodell (se figur 2.6) visar att om respondenterna ser resultatet av 
sitt eget arbete ger detta en motiverande psykologisk effekt som genererar bättre resultat i 
arbetet. Konsekvenserna av att respondenterna kan nå detta självförverkligande om och om 
igen kan dock bli att andra nödvändiga behov blir åsidosatta. Respondenterna har mycket 
höga krav, en vacklande egenkontroll och ett lågt emotionellt och värderande stöd men 
accepterar detta så länge de vet att de kan ro projektet i hamn. Detta minskar inte de risker 
som den negativa psykosociala arbetsmiljön kan förorsaka men det kan ge en förklaring till 
varför respondenterna accepterar villkoren och trivs i sitt arbete. Detta kan också ligga till 
nackdel för projektledaren då denne kanske åsidosätter nödvändiga behov för att nå sitt 
primära mål. Om ingen annan i organisationen uppmärksammar och sätter in det stöd och 
resurser som krävs för att upprätthålla de övriga behoven ökar riskerna med den negativa 
psykosociala arbetsmiljön. 
 

5.3 Påverkansfaktorer 
 
Vi finner utifrån resultatet många likheter mellan våra respondenters arbetssituation och den 
projektledarroll som vi beskrev utifrån litteraturen. Vår tidigare presenterade hypotes visar sig 
även den ligga mycket nära realiteten. Visserligen skiljer sig vår teori och vårt resultat på 
några punkter. Nedan återger vi de faktorer som vi utifrån litteraturen fann som påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön för projektledarna. 
 
Projektledaren måste lyckas vid första försöket 
I teorin beskriver vi hur projektledaren måste lyckas vid första försöket. Detta är något som 
våra respondenter inte reflekterade mycket över. Dock visar det sig genom de många 
outtalade och diffusa krav som uppkommer då ingen riktigt vet hur det skall genomföras 
eftersom varje projekt är unikt och många gånger helt nytt. Detta påverkade även 
respondenternas planering då arbetet blir väldigt händelsestyrt och oväntade problem hela 
tiden dyker upp. 
 
Nya arbetskamrater 
Våra respondenter fann detta mycket stimulerande till skillnad från vad litteraturen uttrycker. 
Att flytta runt och arbeta med nya människor var något som våra respondenter uppskattade 
och tyckte var mycket utvecklande. Wenell155 nämner dock att problemet för projektledarna 
var att de sällan kunde välja sina resurser själv vilket var återkommande i vår undersökning. 
 
Konkurrens om lojalitet 
Respondenterna i vår undersökning hade inte några större problem med att konkurrera om 
lojaliteten hos projektmedlemmarna då dessa oftast arbetade heltid i projektet. De få 
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projektmedlemmar som arbetade i flera projekt samtidigt upplevdes inte som några problem 
enligt respondenterna. Dock framhölls en tydlig konkurrens mellan projekten i form av 
resursfrågor.  
 
Förändringar kan vara laddade 
Laddade förändringar framhölls av våra respondenter vara mycket vanligt i internprojekten. 
Respondenterna såg det inte som något problem att arbeta med internprojekt men uttryckte att 
vissa komplikationer kunde uppstå. 
 
Projektledaren står utanför chefshierarkin 
Att våra respondenter stod utanför den normala chefshierarkin visade sig mycket tydligt. 
Respondenternas mandat var mycket små och beslut togs i samråd med andra chefer. Detta 
gjorde att respondenterna fick vårda sina sociala relationer med chefer för att kunna påverka 
till projektets fördel. Samtidigt måste respondenterna agera buffel och ställa höga krav på sina 
projektmedlemmar och förhandla med övriga chefer för att lyckas med projektet. 
Respondenterna uttryckte att problemen med att stå utanför chefshierarkin oftast visade sig 
utanför projektgruppen. De hävdade att projektmedlemmarna ofta respekterade dem som 
chefer. Vissa respondenter menade att det var svårare att få samma respekt och status uppifrån 
i organisationen. 
 
Projektledaren bevakas noga 
Wenell156 hävdar att projektledare skulle bevakas och uppmärksammas mer än vanliga 
linjechefer. Detta var inget som respondenterna gav uttryck för. Snarare uttrycktes en obalans 
mellan projektorganisationen och linjeorganisationen. En respondent hävdade att 
linjeorganisationen var för stark och därför uppmärksammandes projektledarnas prestationer 
för lite. 
 
Hantera många människor 
Att respondenterna hanterade många människor framstod tydligt, dels relationerna till chefer 
och resursägare och dels relationerna till de egna projektmedlemmarna men också hanterades 
kunder och andra intressenter. Det finns många viljor i projekten som respondenterna måste 
hantera. Detta försvårade ibland situationen då det inte stod klart för respondenterna vilken 
linje de skulle hålla och hur många människor som skulle få tycka till. 
 
Totalt ansvar 
Respondenterna är visserligen ansvariga för om projektet lyckas eller misslyckas. Dock kände 
de inte ett personligt ansvar utan såg det mer som en arbetsuppgift. De hävdade att det inte var 
deras pengar de arbetade med och att de hade tappat respekten för antalet nollor i budgeten. 
Det totala ansvaret sågs som en motivationsfaktor och stimulerade respondenterna. De 
menade att det inte skulle kännas lika meningsfullt om de inte hade det ansvaret. Dock kunde 
ansvaret kännas betungade då problemen blev för stora. De hävdade även att det skulle vara 
skönt att inte hela tiden ha detta ansvar då det ansågs vara ganska krävande. 
 
Risk för isolering 
Resultatet visade tydligt att det föreligger en risk för isolering. Vissa respondenter uttryckte 
en avsaknad av en tillhörighet eller en jämbördig part att bolla idéer med. En respondent 
hävdade att projektledarna står ensamma när det blåser, att när kritiken kommer så duckar alla 
som har med projektet att göra. 

                                                 
156 Wenell. 2001, s. 42 
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Utifrån vårt resultat vill vi gärna komplettera denna lista med ytterligare tre faktorer som vi 
ser som väsentliga för projektledarnas psykosociala arbetsmiljö. 
 
Parallella och överlappande projekt 
Respondenterna hävdade att de mest hektiska perioderna i projekten var vid uppstarten och 
slutfasen av projekten. Det som försvårade deras arbetssituation var att projekten oftast 
överlappades. När ett projekt började gå mot sitt slut fick de tilldelat ett nytt projekt som 
genast skulle påbörjas. Detta innebar att arbetsbördan höjdes ytterligare. 
 
Svårigheter att få vilopauser och återhämtningsperioder 
Respondenterna uttryckte behovet och vikten av vilopauser och återhämtningsperioder. Dock 
fanns det inte stora möjligheter till dessa vilopauser. I och med att projekten överlappade 
varandra var det många respondenter som inte fått någon vilopaus på flera år. Under 
projektets gång var det oftast omöjligt att ordna detta andrum. Detta upplevdes som väldigt 
påfrestande och många respondenter uttryckte att de varit nära utbrändhet just på grund av 
denna anledning. 
 
Krav på rutin och erfarenhet 
Många respondenter hävdade att de har lättare att klara av projektledningsarbetet på grund av 
deras erfarenhet. Några respondenter hävdar att de var nära att gå i väggen men att de efter en 
tid lärde sig att hantera dessa påfrestande situationer. De menar även att en projektledare 
måste skaffa sig ett slag skal så att de inte tar så illa vid sig då all kritik öser in över projekten. 
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6 Avslutande diskussion 
 
I denna avslutande diskussion kommer vi att diskutera de resultat vi kommit fram till ur ett 
mer subjektivt perspektiv än tidigare. 
 
Vårt övergripande syfte med denna uppsats var att få ökad förståelse för hur projektledare 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vi anser att vi fått vår frågeställning besvarad och fått 
en insikt i projektledarnas psykosociala arbetsmiljö och de faktorer som påverkar den. 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att den organisation vi undersökte var en kundstyrd organisation. 
Vi tror att resultatet mycket väl skulle kunna se annorlunda ut på en offentlig verksamhet där 
det primära syftet inte alltid är generera vinst. Dock är det viktigt att komma ihåg att många 
projektorienterade organisationer är just kundstyrda. Vårt resultat påverkas av var 
organisationen är i dagsläget. Idag är det mycket viktigt för organisationen att ta in så många 
nya kunder som möjligt och att bevara och vårda de kunder som redan finns. Därav blir 
projekten allt viktigare. Det finns inte så stort utrymme till att diskutera val av projekt och 
ledigheter och så vidare. Det vore därför intressant att se resultatet av vidare forskning kring 
detta ämne. Det vore också mycket intressant att jämföra olika branscher inom privat, 
offentligt- och statligt sektor. 
 
Som vi ovan nämnt ser denna kundstyrda organisation en prioritet i projekten. Vårt resultat 
visar samtidigt att projektledarna ligger i riskzonen för en negativ psykosocial arbetsmiljö. Då 
måste man självklart ställa frågan om vad som är viktigast, ett projekt mindre eller en utbränd 
projektledare? Projekten är viktiga och de handlar om så pass stora summor pengar att 
organisationen kan ha svårt att tacka nej till dem för att en person i verksamheten kanske 
tycker det känns jobbigt. Att rekrytera fler projektledare är också mycket kostsamt. De flesta 
verksamheter i privat sektor är verksamma av anledningen att skapa vinst. Tack vare det 
skapas också arbete åt till exempel projektledare. Arbete är ett ömsesidigt utnyttjande. Vem är 
då viktigast, kunden eller personalen? Det är en fråga som självklart är omöjlig att besvara. 
Utan den ena får vi inte heller den andra. Vi låter därför den frågan hänga i luften som en 
tankeställare istället. Självklart finns det många verksamheter som har en mycket god 
personalpolitik och samtidigt skapar vinst. Detta tror vi beror på att verksamheterna investerar 
i sitt humankapital. Vi vill absolut inte hävda att den valda organisationen som deltagit i 
denna undersökning inte investerar i sitt humankapital eller har en dålig personalpolitik. Hos 
denna organisation utgör personalens kompetens ett grundläggande behov för att generera 
resultat vilket förutsätter satsningar i humankapitalet. Därav ser vi det viktigt för 
organisationen att vara varsamma i situationer då det föreligger risk för negativ psykosocial 
arbetsmiljö. 
 
Vad kan man då i så fall göra för att påverka projektledarnas negativa psykosociala 
arbetsmiljö? Kan kraven minskas? Detta tror vi skulle vara svårt. Projektledarens uppdrag är 
som sagt att ro projektet i hamn. Man kan se projektledaren som en slags samordnare och 
problemlösare och det är just av den anledningen projektledaren är anställd för. De diffusa 
kraven uppstår då projekten är unika och nya. Men samtidigt är det därför det tillsätts en 
projektledare, för att klara av just detta. Möjligtvis skulle kraven kunna fördelas mellan flera 
projektledare. Men detta innebär återigen att organisationen måste rekrytera fler projektledare 
eller att minska antal projekt. Lösningen kanske ligger i egenkontrollen och det sociala stödet. 
Respondenterna i denna undersökning upplever ibland en egenkontroll som de anser balansera 
kraven. Vi anser att denna egenkontroll kanske inte räcker till när det uppstår problem i 
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projekten. Och som respondenterna uttryckt så uppstår det alltid problem. Något som vi tror 
skulle kunna stabilisera egenkontrollen är att ge projektledarna tydligare och större 
befogenheter. Detta för projektledarna skall klara av att tackla det händelsestyrda arbetet och 
de oförutsedda problemen på ett lättare sätt. Det minskar även kravet på att skapa det tekniska 
stöd som behövs. På detta sätt skulle även projektledarnas status även öka, både internt och 
externt. Om statusen ökar kan detta leda till att organisationen lättare kan prioritera 
projektledarna när det gäller satsningar på det humana kapitalet. Att ge projektledarna 
möjlighet till vilopauser och återhämtningsperioder tror vi är av stor vikt för att ge möjlighet 
till instrumentell coping av stressen som kraven skapar. 
 
Projektledarnas relation till varandra är något som skulle kunna utnyttjas i mycket större 
utsträckning. Vi har talat ganska mycket om hur projektledarna hanterar kraven och 
arbetssituationen genom rutin och erfarenhet. Vi tror också att detta är viktigt på grund av den 
roll projektledaren har i organisationen. Det är många olika oförutsedda situationer som 
projektledarna måste lära sig hantera. Ett utbyte av erfarenheter mellan projektledarna skulle 
därför skapa möjlighet att få denna erfarenhet och insikt på ett alternativt sätt. Självklart 
räcker inte detta för att skapa sig egna rutiner men det ger förvarning och tips om kommande 
situationer och kanske nya sätt att se på problem. Detta tillsammans med ett forum för 
feedback skulle ge projektledarna större personliga utvecklingsmöjligheter och öka det sociala 
stödet. 
 
Rutinen och erfarenheten som respondenterna talat om tror vi som sagt är viktigt för att klara 
av yrket som projektledare. Vi ställer oss därför frågan om alla människor kan bli 
projektledare. Krävs det en viss karaktär eller kan man ”tuktas” in i yrkesrollen? En 
respondent menade att det är precis som att vissa blir bra designers, blir andra bra 
projektledare. En annan hävdade att detta är något som alla kan lära sig. Det finns forskning 
kring projektledarnas personlighetsdrag som visar att de flesta projektledare tillhör samma 
kategori. Denna forskning visar att det är en viss typ av karaktär som väljer detta 
yrkesområde. Om så nu är fallet vore det intressant att se hur denna typ av karaktär hanterar 
de psykosociala faktorer vi diskuterat i denna uppsats. Om det nu är så att rutin och erfarenhet 
är ett krav på att lyckas i projektledning ställer detta omöjliga krav på en ung och oerfaren 
projektledare. En respondent menade att det skulle underlätta med instruktioner för de nya 
projektledarna. Att projektledarna fick reda på vad som gäller, hur de förväntas agera i olika 
situationer, vilka verktyg de förväntas arbeta med, vilken roll de förväntas inneha. Det kan 
vara svårt att som ny projektledare att komma in i en redan fungerande organisation. Detta 
visar sig också då många respondenter menade att de haft det mycket tufft i början av sin 
karriär. Här är det än viktigare för organisationen att uppmärksamma den psykosociala 
arbetsmiljön. 
 
Så länge det finns en önskan bland projektledare och organisationer att uppmärksamma den 
psykosociala arbetsmiljön så tror vi att mycket är vunnet för framtida förhållanden på 
arbetsmarknaden. Det är tyvärr svårt att utifrån denna typ av undersökning ge exakta 
förklaringar till varför den psykosociala arbetsmiljön ser ut som den gör för projektledarna. 
Det är också svårt att ange exakta förbättringsåtgärder. Vår förhoppning är ändå att denna 
undersökning kan ge en fingervisning om hur projektledarnas arbetssituation ser ut och 
kanske även generera till vidare forskning inom området.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Huvudfråga 
Berätta kortfattat om vem du är och vad du gör. 
 
Huvudfråga 
Kan du berätta om en dag på jobbet? 
 
Huvudfråga 
Vad innebär själva ledarskapet inom projektledning för dig? 
 
Kontrollfrågor 

1. Vad innebär att leda arbetet? 
2. Vad innebär att fördela arbetet? 

 
Projektledarens arbetskrav 
De krav, fysiska och psykiska, som ställs på projektledaren som anställd för att denne skall 
kunna utföra sitt arbete. 
 
Huvudfråga 
Kan du redogöra för vilka krav som ställs på dig i ditt arbete? 
 
Kontrollfrågor 

1. Måste du arbeta snabbt? 
2. Måste du vara koncentrerad hela tiden? 
3. Måste du avbryta ditt arbete i ett kör? 
4. Har du möjlighet att ta emot/ringa privata samtal på arbetstid? 
5. Händer det att du går till arbetet fast du är sjuk? 
6. Är arbetet stressigt? 
7. Är arbetet enformigt? 
8. Är arbetet rutinartat? 
9. Varifrån kommer kraven? 
10. Kommer det mycket krav från ledning? 
11. Kommer det mycket krav från arbetskamrater? 
12. Kommer det mycket krav från kunder? 
13. Kommer det mycket krav från dig själv? 

 
Huvudfråga 
Hur ser du på ditt stora ansvar? 
 
Kontrollfrågor 

1. Hur upplever du ansvaret för projektresultatet? 
2. Hur upplever du ansvaret för projektgruppens prestationer? 

 
Huvudfråga 
Hur upplever du din arbetssituation då du har en deadline och en budget att hantera? 
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Huvudfråga 
Hur påverkar det din arbetssituation att du leder andra specialister med kompetensområden 
utanför ditt eget? 
 
Projektledarens egenkontroll i arbetet 
Egenkontrollen består av kvalifikationsgrad, alltså möjligheterna att utvecklas i jobbet och 
möjligheterna att få utnyttja sina resurser i arbetet samt beslutsutrymme, möjligheterna att 
bestämma hur det egna arbetet skall läggas upp och möjligheterna till inflytande över hela 
verksamheten. 
 
Huvudfråga 
Kan du säga något om dina utvecklingsmöjligheter och dina möjligheter att få utnyttja dina 
resurser i jobbet? 
 
Kontrollfrågor 

1. Känner du att du utvecklas i jobbet? 
2. Får du lära dig nya saker i arbetet? 
3. Får du utnyttja dina idéer/kunskaper/tidigare erfarenheter i arbetet? 
4. I så fall på vilket sätt? 
 

Huvudfråga 
Vilka möjligheter har du att fatta egna beslut i arbetet? 
 
Kontrollfrågor 

1. Kan du själv bestämma hur ditt eget arbete skall läggas upp? Alltså hur och när dina 
arbetsuppgifter skall genomföras? 

2. Kan du själv bestämma hur projektets tid och arbete skall förläggas? 
3. Har du något att säga till om när det gäller avdelningens/kontorets/företagets skötsel 

och framtid? 
4. Vem är budgetansvarig i projektet? 
5. Hur stort mandat har du som projektledare? 
6. Har du någon möjlighet att påverka vilka resurser som skall användas i projekten? 
7. Har du någon möjlighet att påverka kravspecifikationen i projekten? 
8. Vilka beslut rörande projektarbetet har du befogenheter att ta? 
9. Vilka beslut rörande de humana resurserna har du befogenheter att ta? 

 
Projektledarens sociala stöd i arbetet 
Socialt stöd kan vara stöd från ledning, arbetskamrater och kunder mfl. 
 
Huvudfråga 
Vilken typ av stöd, uppmuntran och lojalitet får du i ditt arbete? 
 
Kontrollfrågor 

1. Känner du att ledningen respekterar dig i ditt arbete? 
2. Känner du att arbetskamraterna respekterar dig i  ditt arbete? 
3. Känner du att de övriga cheferna respekterar dig i ditt arbete? 
4. Känner du att du har lojalitet från dina medarbetare? Chefer/anställda i projektgruppen 
5. Känner du att kunderna respekterar dig i ditt arbete? 
6. Får du stöd och uppmuntran från ledningen/chefer/arbetskamrater? 
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Huvudfråga 
Vilken typ av feedback får du i jobbet? 
 
Kontrollfrågor 

1. Får du reda på när du gjort något bra respektive dåligt? 
2. Vem får du den feedbacken ifrån? 
3. På vilket sätt i vilket sammanhang får du den feedbacken? 

 
Huvudfråga 
Vilken typ av samarbete har du i ditt arbete? 
 
Kontrollfrågor 

1. Hur ofta? 
2. På vilket sätt? 
3. Hur upplever du att arbeta med nya människor inför varje nytt projekt? 

 
Huvudfråga 
Hur pass beroende är projektet av stöd från människor utanför projektet? Vid till exempel 
interna förändringsprojekt. 
 
Huvudfråga 
Upplever du att du accepteras som chef? (respekt, trovärdighet, lojalitet) 
 
Huvudfråga 
Känner du av en konkurrens mellan dig som projektledare och övriga linjechefer? 
 
Huvudfråga 
Hur upplever du relationen mellan de människor som har olika intressen i projektresultatet? 
 
Huvudfråga 
Finns det risk för isolering under projektarbetets gång? 
 
Kontrollfrågor 

1. Jobbar du ofta ensam? 
2. Har kontinuerlig kontakt med dina arbetskamrater? 
3. Upplever du att du är med i linjens gemenskap? 

 
Avslutande frågor 
 
I projektledningslitteraturen beskrivs projektledarna som supermänniskor… vad säger du om 
det? 
 
Finns det något du skulle vilja förändra i din yrkesroll som projektledare med tanke på det 
som sagts? 
 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta som projektledare fram till pensionen? 
 
Är det något mer du vill tillägga? 


