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 i 

Sammanfattning 

Stress är idag ett stort samhällsproblem. Enligt arbetsmiljöverket är stress en av de 

vanligaste orsakerna till sjukskrivningar i Sverige. Projektarbetsformen domineras 

av tidspress, osäkerheter och höga krav på projektledaren. Arbetsmiljön inom 

projekt är dessutom ständigt föränderlig. Dessa faktorer kan leda till upplevd 

stress hos individer, och arbete inom projekt kan således anses vara en potentiell 

källa till stress. Syftet med denna studie är att undersöka hur projektledare 

upplever stress i arbetet samt vilka copingstrategier som de använder sig av. 

Coping kan översättas till stresshantering. Studien är kvalitativ och resultatet 

bygger på fyra stycken halvstrukturerade intervjuer med projektledare från två 

olika offentliga verksamheter i Karlstad. Med hjälp av kodning har detta resultat 

analyserats. Kopplingar mellan resultatet och den befintliga teori som finns inom 

ämnesområdet har presenterats i analysen, samt de slutsatser som undersökningen 

medfört. Respondenterna har placerats in i Karasek och Theorells 

krav/kontrollmodell utifrån hur de själva har beskrivit sina arbeten, och de 

bedöms befinna sig i kategorin för “aktiva arbeten”. Projektledare upplever stress 

i sitt arbete och de vanligaste orsakerna till stress hos respondenterna uppstod när 

de kände att de inte hade kontroll över situationen, på grund av att de hade en 

pressad tidsplan eller problem med att hålla budgeten. Att kommunicera, fysisk 

aktivera sig för att få tänka på annat än arbete en stund, prioritera, planera och 

strukturera, öka arbetsinsatsen samt ta hjälp från någon utomstående var de 

copingstrategier som respondenterna använde sig mest av. 

 

Nyckelord: stress, coping, projektledare, organisation. 
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Abstract 

Nowadays, stress is a large social problem. According to the Swedish Work 

Environment Authority (Arbetsmiljöverket), stress is one of the most common 

reasons to sick leaves in Sweden. The project work form is dominated by time 

pressure, uncertainties and high demands on the project manager. Furthermore, 

the work condition within a project is constantly changing. These are factors that 

may lead to perceived stress among individuals, and work within projects may 

therefore be a potential source to stress. The aim of this study is to analyze how 

project managers perceive stress at work and which coping strategies they use. 

This is a qualitative study, and the result is provided by four semi structured 

interviews with project managers from two different public sectors within the city 

of Karlstad, Sweden. The result has been analyzed with a coding method. 

Associations between the result and the available theory within the field have then 

been made and presented in the study along with the conclusions. The respondents 

have, after their own descriptions of their work situations, been categorized within 

the demand/control model by Karasek and Theorell as having “active jobs”. 

Project managers are perceiving stress at work and the most common causes 

behind stress among the respondents occurred when they did not have control 

over situations at work, or when they experienced time pressure, or because of 

difficulties to uphold the budget. Communication, exercise to keep their mind off 

from work, prioritizing, planning and structuring, increase the amount of work, 

and getting help from someone outside of the organization were the coping 

strategies that the respondents used the most. 

 

Keywords: stress, coping, project managers, organization.
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Förord 

Vi skulle först och främst vilja tacka våra respondenter som ville vara med i vår 

undersökning. Utan er skulle denna uppsats inte varit möjlig att skriva. Det har 

varit intressant och lärorikt att få ta del av era upplevelser i arbetet som 

projektledare. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Carin Andersson för all den 

hjälp och vägledning vi fått i vårt arbete med uppsatsen.   

Slutligen vill vi tacka oss själva för ett väl fungerande samarbete under de senaste 

månaderna.    

Tack! 

 

Karlstad maj 2013 

 

 

Kristine Aronsson  Linnéa Magnusson  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer bakgrund till problemområdet presenteras för 

att i problemdiskussionen sedan leda vidare till forskningsfrågan och syftet med 

undersökningen. Därefter presenteras även studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I en rapport från Arbetsmiljöverket (2010) framkom att stress i arbetet är en av de 

vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro. En arbetsform som blivit allt vanligare det 

senaste årtiondet är projektarbetsformen (Aitken & Crawford 2007). Projekt 

används allt oftare för att åstadkomma förändring och utveckling av nya 

arbetsuppgifter. Projekt karaktäriseras av att de är dynamiska. Arbetssättet innehar 

oftast ett högt tempo där en balans mellan tid, kostnad och kvalitet på resultat 

ständigt måste övervägas. Osäkerheter i projekt uppkommer bland annat eftersom 

arbetsuppgiften utförs för första gången. Arbete i projektform medför tidspress 

och osäkerheter vilket bidrar till att arbetsmiljön i projekt kan upplevas som 

stressande. Samtidigt menar Aitken och Crawford (2007) att det är dessa faktorer 

som får många individer att vilja arbeta som projektledare, då de upplever arbetet 

som händelserikt och utmanande. 

Då projekt är dynamiska bidrar projektarbetsformen med en arbetsmiljö som för 

projektledaren upplevs föränderlig. Frankenhaeuser och Ödman (1987) menar att 

den vanligaste orsaken bakom stress beror på en förändring som tvingar individen 

att anpassa sig till något nytt och obekant, vilket ofta kan anses skrämmande. Stor 

påfrestning hos individer kan påverka deras fysiologiska funktioner och leda till 

ohälsa och sjukdomar. Alla förändringar är dock inte negativa, men de upplevs 

ofta skrämmande då de kräver en viss anpassning från individen, vilket leder till 

att denne kan uppleva stress inför situationen. En riskfaktor till stress är när en 

individ känner sig hjälplös i en ny och, för individen, annorlunda situation. Även 

Assadi och Skansén (2000) säger att förändringar, positiva som negativa, är en 

bidragande faktor till stress. Författarna menar att det är många som har svårt att 

hantera förändringar gällande nya tekniker, organisationer och värderingar. 

Individer blir stressade av ny information och nya valmöjligheter, och många 

känner att de inte ”hänger med”. Anställda kan oroas av ett högt arbetstempo och 

en oviss framtid medan arbetslösa blir stressade av sin passivitet. 

Assadi och Skansén (2000) menar att stress kan vara positiv eller negativ. Positiv 

stress yttrar sig i en lagom nivå av stress. Exempelvis kan nervositeten över en 

presentation ge individen den knuff i rätt riktning som denne behöver för att bli 

fokuserad och klara av uppgiften. En lagom dos av stress kan vara nyttig och 

stimulerande vid känslan av inflytande i arbetet. Om en individ dessutom blir 

uppskattad för det arbete som den gör kan stress även ses som en utmaning, 

istället för en negativ faktor. För att förhindra att den positiva stressen inte ska 

övergå till en negativ stress måste kroppen och själen få vila, annars kan risken för 

utbrändhet bli stor. All stress är således inte negativ, Frankenhaeuser och Ödman 

(1987) menar också att en lagom mängd stress till och med kan vara bra. Det 

viktiga är alltså inte att eliminera all stress, utan att som individ lära sig att leva 

med och hantera stressen. På detta vis blir individen mer tålig och tar mindre 

skada. Dessutom kan stress få en individ att utvecklas. Utmaningar ställer krav på 

individer att använda sina förmågor och med denna stress kan dessa förmågor att 
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utvecklas. Författarna drar slutsatsen ”att lära sig hantera stress och utmaningar 

är ett viktigt led i varje människas psykiska utveckling och mognad” 
(Frankenhaeuser & Ödman 1987, s. 171). 

Assadi och Skansén (2000) förklarar att negativ stress yttrar sig i faktorer som är 

intensiva och håller på länge utan uppehåll. Resultatet av att bli utsatt för negativ 

stress kan påverka människan fysiskt och psykiskt. En människa kan i svårare fall 

uppleva ångest, depression eller få en hjärtinfarkt. Hjärnan kan påverkas också i 

form av minnesförlust samt att individen kan få svårighet att lära sig nya saker. 

Irritation kan uppstå och det blir lätt att dra förhastade slutsatser och därmed göra 

misstag. När människor är stressade kan de känna sig fängslade, som om det är 

omöjligt att ta sig ur situationen eller känslan de känner sig stressade över. 

Individen minskar därför chansen att hitta lösningar på sitt problem. För att 

reducera stressen måste levnadsmönstret ändras. Detta sker genom coping, vilket 

enligt författarna innebär att bli medveten om sina vanor samt ändra på sitt tanke- 

och beteendemönster. 

Bailey och Clarke (1990) definierar coping (som till svenska kan översättas som 

stresshantering) som ”individens alla försök att minska inverkan av upplevda hot 

eller krav på honom själv, vare sig han är framgångsrik eller inte när det gäller 

att minska den” (Bailey & Clarke 1990, s. 35). Frankenhaeuser och Ödman 

(1987) beskriver vidare att det finns många olika sätt att hantera stress. Att 

förbereda sig, bete sig aggressivt, fly undan eller hålla sig passiv till situationen, 

mildra konsekvenserna genom till exempel läkemedel, meditation och 

avslappning är olika metoder av medveten coping. Omedveten coping kan yttra 

sig genom en individs olika försvarsmekanismer. Exempel på en 

försvarsmekanism kan vara bortträngning, där individen hindrar obehagliga tankar 

att nå medvetandet. Liksom Bailey och Clarke (1990) menar Frankenhaeuser och 

Ödman (1987) att även om effekterna av strategin blir positiv eller negativ är det 

ändå en form av coping. 

Hans Selye forskade på hur individer påverkas av stress. Selye ansåg att stress 

bestod av ett syndrom som berodde på fysiologiska reaktioner, och ett sådant 

syndrom kallade han för en ”stressor” (Bailey & Clarke 1990). Richard S. Lazarus 

var en psykolog som också har forskat kring stress. Han har fokuserat på hur 

människor hanterar stressade situationer genom olika copingstrategier 

(Frankenhaeuser & Ödman 1987). Richmond och Skitmore (2006) har utfört en 

studie med kvalitativa intervjuer på tolv projektledare. Syftet var att utforska 

projektledares upplevda stressorer och de copingstrategier de använde sig av. 

Författarna fann 15 stressorer och 14 copingstrategier (se avsnitt 2.2.1 för 

stressorer och 2.3.3 för copingstrategier).   

Bailey och Clarke (1990) beskriver att Lazarus hade en syn på stress och 

hanteringen av denna som var kognitiv, fenomenologisk och transaktionell. Stress 

och hanteringen av denna uppstår genom en persons tolkningar av situationen, 

dessa tolkningar beror på individens tidigare upplevelser och minnen och denna 

syn är på så vis kognitiv. Den upplevda stressen är individuell och beror på hur 

individen tolkar sin relation till situationen. Synsättet är fenomenologiskt då det är 

den individuella bedömningen av situationen som påverkar reaktionen och 

personens hantering av stress. Två olika individer upplever samma situation olika 

och individers stress och dess hantering ter sig därför också olika. Till sist beror 

den upplevda stressen på interaktionen mellan individen och miljön, den 
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transaktionella aspekten. Hur individen tolkar omgivningen och sig själv inverkar 

på hur denne upplever stress och på hur copingen ter sig. Till vilken grad en 

individ upplever stress beror inte bara på individens egna tolkningar av sig själv 

och omgivningen, en individ kan uppfatta stress olika i lika situationer men som 

utspelas vid olika tillfällen. Vilken grad av stress som upplevs beror alltså på 

individens sätt att se på situationen i det bestämda ögonblicket (Bailey & Clarke 

1990). 

Briner et al (1996) framför att det ställs många krav på en projektledare för att 

klara av att hantera projektledarrollen. Projektledaren innehar ett stort ansvar att få 

gruppen att prestera ett bra projektresultat och att projektmålen nås, men 

projektledaren har samtidigt andra ansvarsområden än att bara fungera som en 

slags områdesspecialist. Projektledaren ska även hålla en god kontakt med alla 

inblandade till projektet och kunna nätverka med andra personer inom 

organisationen. Då projekt är föränderliga krävs det av projektledaren att denne 

klarar av att ständigt omplanera och granska arbetsprocessen. Projektledarens roll 

är att leda projektgruppen och att hålla projektdeltagarna uppdaterade och 

motiverade. Författarna beskriver att många projektledare anser att de måste vara 

övermänskliga för att klara av allt de krav som förväntas av dem. Därför är det 

även viktigt att projektledaren är bra på att delegera. Riccardi och Schaller (2005) 

tar också upp olika förutsättningar som krävs av projektledaren. Utöver krav på att 

projektledare ska ha rätt kompetens tar de även upp att de ska vara sensitiva, 

vilket betyder att de ska kunna vårda relationer. De ska således vara bra på att 

hantera konflikter, att ta vara på projektgruppens styrkor och mobilisera bort dess 

svagheter. Riccardi och Schaller (2005) refererar till författarna Meredith och 

Mantel som nämner olika önskvärda egenskaper hos projektledare och även här 

kan den övermänskliga faktorn urskiljas då att “kunna gå på vatten” listas som 

eftersträvansvärt (Meredith & Mantel 1995 refererad i Riccardi & Schaller 2005). 

Gällstedt (2003) menar att projektledare och projektdeltagare med hjälp av olika 

copingstrategier kan minska stress och osäkerheter i projekt. Aitken och Crawford 

(2007) förklarar att ”understanding how project managers cope with stressful 

situations is the first step to being able to manage the outcomes, both positive and 

negative” (Aitken & Crawford 2007, s. 667). 

1.2 Problemdiskussion 
Stress är idag ett stort samhällsproblem och en av de största orsakerna till 

arbetsrelaterade besvär. Stress kan vara positiv eller negativ. En lagom dos kan 

stimulera och faktiskt utmana individen att prestera i arbetet, men det är när 

stressen blir ihållande och intensiv som den övergår till negativ stress. För att 

stressen inte ska bli en hälsofara är det viktigt att lära sig hantera stressen. 

Eftersom vi är olika som individer bemöter vi också situationer på olika sätt. 

Samma gäller synen på stress och hanteringen av den. 

Projektledaren ses som en individ som ska kunna det mesta. Förutom att det 

upplevs att projektledaren ska vara specialist på det område som denne verkar 

inom ska projektledaren ha ytterligare kunskaper och färdigheter. Exempelvis ska 

denne kunna hantera konflikter, vara en bra kommunikatör, en god ledare samt 

vara effektiv vad gäller planering. Arbete inom projekt medför en ständigt 

föränderlig arbetsmiljö där osäkerheter och högt tempo, på grund av tidpress, är 

en del av vardagen. Dessa är några av de faktorer som kan bidra till upplevd stress 
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hos individer, och arbetsmiljön inom projektarbetsformen kan därför anses vara 

en potentiell källa till stress. Den stressiga arbetsmiljön och de höga kraven gör att 

vi därför kan anta att projektledning är ett stressfyllt yrke. Samt att projektledare 

då behöver använda olika copingstrategier i sitt vardagliga arbete för att hantera 

den upplevda stressen. Detta leder oss in på vår frågeställning. 

1.3 Forskningsfråga 
Vilka faktorer leder till att projektledare upplever stress i arbetet samt vilka 

copingstrategier använder de sig av för att hantera den? 

1.4 Syfte 
Vi har antagit att projektledare upplever stress i sitt arbete och vi vill därför 

undersöka hur de går tillväga för att hantera stressiga situationer. Syftet med 

studien är att undersöka hur projektledare upplever stress i arbetet och vilka 

stressorer som utlöser denna stress. Eftersom vårt antagande säger att 

projektledares arbete är stressigt vill vi även undersöka hur de hanterar denna 

stress, och då vilka copingstrategier som de använder sig av. Vi bedömer att 

denna undersökning är ett litet bidrag till den vidare forskning som är av betydelse 

och krävs för att utforska hur projektledare hanterar stress. Undersökningens 

kunskapsbidrag kan därför belysa en liten del inom ett område som kräver mer 

forskning, då stress idag är ett så pass allvarligt samhällsproblem. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka hur projektledare hanterar stressiga situationer och 

fokuserar på den upplevda stressen utifrån deras synvinkel. Vi kommer därför inte 

att behandla övriga individers, så som till exempel projektdeltagarnas, syn på 

stress. Vi ämnar i denna undersökning inte att utreda projektledarnas fysiska eller 

psykiska hälsa som kan leda till upplevd stress. Vi kommer endast att undersöka 

de stressorer som projektledarna upplever samt de copingstrategier som de 

använder sig av i arbetet, och inte hur den upplevda stressen får dem att må. I 

denna undersökning har vi valt att inte fokusera på projektledares olikheter 

gällande ålder, kön, utbildning, typ av projekt eller bransch. Det krav vi ställt på 

respondenten har varit att denne skulle ha arbetat som projektledare i minst fyra 

år. 
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2 Teori 

I denna del presenteras teorier och tidigare forskning som anses vara relevanta 

för forskningsområdet. Dessa ska vägleda läsaren och således ge en djupare 

förståelse kring ämnet. 

2.1 Projektledarrollen 
Projektarbetsformen skiljer sig från det traditionella sättet att arbeta på, i en 

organisation. Inom ett projekt planerar och leder en projektledare arbetet med en 

bestämd arbetsuppgift, med hjälp av en tillfällig projektgrupp. Arbetsuppgiften är 

avgränsad från det organisatoriska arbetet, tids- och kostnadsramar är definierade 

och slutresultatet specificerat. Ett projekt kan bestå av tre faser, förstudie, 

planeringsfas samt genomförandefas. I genomförandefasen sker realiseringen, 

överlämning samt avslutet av projektet. För att dra nytta av de fördelar som 

projektarbetsformen medför finns det fem karaktärsdrag som arbetsuppgiften bör 

uppvisa. Dessa är att uppgiften ska vara temporär, det ska finnas en tydlig start- 

och stoppunkt. Syftet med uppgiften bör vara att det är något nytt som skapas och 

att den är en engångsuppgift. Dessutom bör uppgiften vara viktig för 

organisationen och den bör vara relativt omfattande eller komplex (Jansson & 

Ljung 2004). 

Projektmodeller beskriver bland annat ett projekts faser, affärsbeslut, projektroller 

samt styrdokument. Det är vanligt att en organisation som använder sig av 

projektarbetsformen upprättar en projektmodell. Det är dock upp till varje enskild 

organisation att bestämma hur den ska användas. Modellen kan exempelvis 

användas som en referenspunkt eller instruktion (Jansson 2004). Det finns olika 

ledningsroller i ett projekt. En projektbeställare är en chef i organisationen som 

har tagit ett beslut att genomföra en uppgift i projektform. Resursägare är de 

linjechefer som tillhandahåller resurser till projektet i form av verktyg, personal 

eller material. Den interna mottagaren är den individen som ska förvalta resultatet 

av projektet när det är avslutat. En styrgrupp finns tillhanda för att ta beslut om ett 

projekt och ska fungera som ett stöd för projektledare samt projektbeställaren 

(Jansson & Ljung 2004). 

En projektledare är en tillfällig ledare i organisationen vars uppgift är att leda ett 

projekt och därmed avlasta chefens ledningsarbete. Det är därför viktigt att 

uppgiften ska beskrivas tydligt och vilket ansvarar samt vilken handlingsfrihet 

projektledaren innehar (Jansson & Ljung 2004). Affärsbeslut tas oftast av den 

projektbeställande linjechefen. Affärsbeslut syftar till projektets mål, syfte, ramar 

samt förutsättningar. Projektledarens roll i beslutsfattandet rör då detaljer inom 

projektets förutbestämda ramar. Det är upp till organisationen att definiera 

gränserna i dessa detaljer. Projektledarens mandat och ansvar är tillfälligt, precis 

som projektet, och därför kan inte organisationen hålla projektledaren ansvarig för 

verksamhetens långsiktiga utveckling. Detta trots att projektledaren kommer att 

fatta beslut som kan påverka verksamheten långsiktigt (Jansson 2004). Det är 

lättare att dela ut ansvar än befogenheter. Detta drabbar projektledaren i den mån 

att denne har större ansvar än vad denne har för befogenheter i ett projekt och får 

därför utföra sitt ledarskap genom andras beslut (Jansson & Ljung 2004). 

Enligt Haynes och Love (2004) är ledare utsatta för höga nivåer av stress, i 

jämförelse med andra yrken. De definierar ledaryrket som krävande, komplext 
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och omväxlande, samt att det inkluderar uppgifter som hantering av personer, 

information och beslutstagande. Författarna menar således att arbetsrelaterad 

upplevd stress hos dessa ledare inte bara är en hälsorisk för ledarna själva, utan att 

stressen även kan ha en stor påverkan på hela organisationens framgång då 

ledarna spelar en viktig roll i organisationens arbete. Vidare beskriver författarna 

att projektledning är ett potentiellt stressfullt arbete då det utmärks av tidspress 

samtidigt som resultatet måste inneha en god kvalitet samt att budgeten måste 

hållas samtidigt som intressenterna, som ofta är motsägande varandra, måste bli 

tillfredsställda. 

2.2 Stress 
Arnetz och Arnetz (2003) menar att stress alltid handlar om en stimulus, ett 

intryck från omgivningen som kan benämnas som en stressor, och kroppens 

respons på denna. Det finns ingen klar definition på hur en stimulus eller stressor 

kan yttra sig, den kan exempelvis vara fysisk, emotionell eller psykosocial. Dock 

så reagerar individer olika på en stimulus eller stressor, hjärnan kan uppfatta det 

som ett hot eller en utmaning. Hjärnan kan inte skilja mellan en således reell yttre 

stressor eller hot och en stressor som är skapad inifrån. Den mänskliga hjärnan 

skapar sin egen verklighet som påverkar vårt beteende och tankemönster samt hur 

vi reagerar fysiskt vid stress. Tidigare erfarenheter spelar också en viktig roll vid 

intryck av en stimulus. Författarna förklarar att om till exempel en ledare hamnar i 

en stressig situation i arbetet påverkas denne beroende på hur situationen har 

hanterats tidigare. Detta kallas för individens stresshanteringsmönster, hur vi 

väljer att bemöta stressiga situationer. Ett felaktigt stresshanteringsmönster kan 

leda till att den stressfulla situationen förvärras. Individer som kan hantera sin 

stress på “rätt sätt” och använder den energin till sin fördel blir mer fokuserade 

medan andra får svårt att koncentrera sig, blir beslutsvaga och ser endast detaljer 

istället för helheten. Vanligtvis blir en individ som upplever stress passiv och 

deprimerad. Som ledare får man svårt att fatta beslut, man förstärker det negativa 

och undertolkar de positiva signalerna.   

Om hjärnan uppfattar en stimulus eller en stressor som stressig så aktiveras 

kroppens psyko- fysiologiska förssvarsystem. Människans stressystem tillhör de 

äldsta delarna i vår hjärna, vilket Arnetz och Arnetz (2003) poängterar inte alltid 

är det optimala för att hantera de utmaningar som finns idag. Vad som skiljer 

människans hjärna från ett djur är att vi har en mer utvecklad hjärnbark. I den 

främre hjärnan sitter de mesta av våra känslor och vårt intellekt, likaså 

människans unika förmåga att oroa sig för vad som komma skall. Författarna 

menar att människan är förprogrammerad att tänka negativt, att vi fokuserar på 

risker istället för möjligheter. Vi har, precis som djuren, utvecklat ett 

psykofysiologiskt system som ska hjälpa oss att klara av osäkerhet och kritiska 

situationer. För mer än tio tusen år sedan var det de människor som hade det 

effektivaste stressystemet som överlevde, vilket innebär de människor som såg 

risker istället för möjligheter exempelvis i djungeln. Reaktionsförmågan hos en 

människa spelade stor roll, de som reagerade snabbt och flydde från hot som 

uppstod var de som klarade sig. Dessa hot och flyktbeteenden har följt med oss 

sedan urtidsmänniskan. Förutom hjärnans funktioner finns det också annat som 

kan påverka hur en individ hanterar stress. Genetiska faktorer och personlighet 

gör att stressystemet är individuellt. Vad som är lätt för en individ kan vara 

övermäktigt att hantera för en annan. Därför, menar Arnetz och Arnetz (2003), är 
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det viktigt att en ledare är medveten om sitt egna reaktionsmönster för att förstå 

hur denne beter sig vid upplevd stress.  

Även Agervold (2001) framhåller att stressreaktionen hos människan har följt 

med oss sedan “stenåldersmänniskan” och var i tidigt skede, liksom för djur idag, 

viktigt för att förbereda oss på kamp eller flykt. Stressreaktionen yttrar sig 

kroppsligt genom att när en individ blir utsatt för en påfrestning startar en 

neurofysiologisk reaktion i kroppen som hjälper den att få ut så mycket som 

möjligt av dess fysiska ansträngning. Detta är en naturlig reaktion hos människan, 

dock kan den vara väldigt skadlig om påfrestningen kvarstår hos individen under 

en längre tid. Vidare menar författaren att denna fysiska aktivering inte är 

anpassad för människan i dagens samhälle, då samma stressreaktion sker i 

kroppen även vid dagliga påfrestningar som inte kräver att individen fysiskt ska 

varken kämpa eller fly. Författaren beskriver att stress kan ge upphov till 

kroppsliga skador och sjukdomar. Konsekvenser av långvariga påfrestningar på 

individen kan vara försämrat immunförsvar eller ökad kolesterolhalt, vilket i sig 

kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. 

2.2.1 Stressorer 

Leung et al. (2009) delar in stressorer i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är 

uppgiftsbaserade (task stressors), organisationsbaserade (organizational stressors) 

samt individbaserade som kan delas upp i personliga (personal stressors) och 

fysiska (physical stressors). Stressorer som är uppgiftsbaserade handlar ofta om 

för stor arbetsbelastning, rollkonflikter och rolldubbeltydighet (role ambiguity). 

Olika viktiga beslut, stort ansvar och att ständigt behöva lära sig ny kunskap och 

teknologi kan leda till överbelastning i arbetet för projektledare. Med 

rollkonflikter menar författarna att projektledare upplever att de slits mellan 

motstridiga krav eller att de upplever arbetsuppgifter irrelevanta. Med 

rolldubbeltydighet menar författarna istället att projektledaren upplever att det inte 

tillräckligt tydligt finns beskrivet vilka förväntningar som finns på arbetet eller 

dess omfattning eller ansvarsområde. Stressorer som är organisationsbaserade 

syftar på stressorer som härstammar inifrån själva organisationen. Exempel på 

sådana stressorer kan vara hur organisationen är strukturerad samt hur 

karriärsutvecklande arbetsmiljön är. Författarna förklarar att individer som har 

möjlighet att medverka vid beslut i arbetet kan uppleva större jobbtillfredsställelse 

och därav mindre upplevd stress i arbetet. Personliga individsbaserade stressorer 

kan till exempel gälla en persons relation med personerna i sin arbetsgrupp. Dålig 

relation med arbetskollegor kan leda till låg jobbtillfredsställelse och därmed 

högre psykologisk stress. Därför är samarbetet inom arbetsgruppen viktigt för att 

hålla den upplevda stressen hos projektledaren på en bra nivå. De fysiska 

stressorerna menar författarna att de istället härrör från omgivningen och miljön 

runt omkring individen, antingen på arbetsplatsen eller i hemmiljön. 

Richmond och Skitmore (2006) påpekar att den upplevda stressen hos 

projektledare kan ökas beroende på tidspress, kostnadsram, resultat samt krav att 

tillfredsställa intressenter till projektet. Dock kan projektledares upplevda stress 

variera i olika hög grad i ett projekt. Gällstedt (2003) menar att den upplevda 

stressen är som högst i början och i slutet av ett projekt, detta till skillnad från 

projektdeltagarna som upplever hög grad av stress i genomförandefasen. Haynes 

och Love (2004) fick i sin undersökning fram olika stressorer som resulterat i 

upplevd stress hos projektledare. Dessa stressorer var för stor arbetsbelastning, 
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behöva arbeta övertid, begränsningar av fritid, bemanningsproblem, 

kommunikationsproblem, för mycket pappersarbete samt påtryckning från 

konkurrerande organisationer. Ytterligare studier har visat att projektledare 

upplever stressorer som ny teknologi, rollkonflikter, arbetsbörda och osäkerhet 

som stressande (Broadbridge 2002 refererade i Richmond & Skitmore 2006). 

Dessa är några av de stressorer som även Richmond och Skitmore (2006) nämner 

i sin artikel, vidare följer en beskrivning av samtliga stressorer samt vissa exempel 

från de intervjuade projektledarna. 

Bristande kontroll över resurser (control of resources). Denna stressor syftar 

till att projektledare finner det stressande att inte ha någon kontroll eller auktoritet 

över projektets mänskliga resurser. De flesta projektledare som intervjuades 

arbetade i en matrisorganisation där personal från olika delar av organisationen 

utgjorde projektteamen. Detta skapade en svårighet för projektledaren, då dennes 

auktoritet och befogenheter ifrågasattes. Deltagarna i ett projekt hade uppgifter 

vid sidan av i moderorganisationen, vilket gjorde att vissa deltagare och 

linjechefer gjorde motstånd mot projektledaren. Exempelvis kunde linjechefen 

planera in arbete för deltagarna i moderorganisationen då projektledaren behövde 

dem. I övrigt upplevde en projektledare stress då ett projekt blev försenat på grund 

av tekniska svårigheter som endast leverantören kunde åtgärda. Bristen på 

kontroll över förseningen samt den felande tekniken gjorde att projektledaren 

upplevde maktlöshet.  

Ny eller okänd teknologi (new or unknown technology). Att implementera ny 

teknologi eller använda sig av teknologi som de inte förstod sig på upplevde 

projektledarna som stressande. Ny teknologi som inte organisationen hade använt 

sig av tidigare ställde till problem för projektet i form av förseningar.  

Hög arbetsbörda (work overload). Denna stressor yttrade sig när det var mycket 

att göra i projektet och det fanns en deadline eller ett etappmål inom en snar 

tidsram. En annan orsak till stressoren var de rapporter som skulle skrivas och 

presenteras i möten kontinuerligt, projektledarna ansåg att detta var ytterligare en 

börda som tog tid då de behövde närvara i projektet istället. En projektledare hade 

inte nog med resurser så denne fick arbeta tre gånger så mycket, vilket resulterade 

i arbetsdagar på tolv timmar. 

Behovskonflikter (conflicting needs). En upplevd stressor var när det uppstod 

konflikter med projektledaren och en tredje part, i detta fall intressenter. Två 

projektledare upplevde stress när olika intressenter krävde varierande rapporter. 

Vilket betyder att projektledaren måste vara uppfinnesrik och skapa olika typer av 

dokument som egentligen innehöll samma information. En projektledare fick 

problem då projektets framgång kolliderade med kundens behov.  

För stort ansvar (too much responsibility). Projektledarna upplevde att de hade 

för stort ansvar för att lyckas med projektet. Författarna fann att denna stressor 

ofta kopplades samman med en annan, att inte ha någon kontroll över resurser. 

Projektledaren upplevde därför stress när de hade stort ansvar men ingen kontroll 

över projektets resurser. En projektledare fann det svårt när teknologin inte 

fungerade som den skulle och projektledaren fick ta ansvar för detta. En 

projektledare upplevde stress då projektet denne ansvarade för hade beräknas fel 

gällande resurser och tid samt att projektbeställaren krävde att projektet skulle bli 

framgångsrikt. 
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Tidspress (time pressures). Ett projekt har en given tidspunkt då projektet antas 

vara klart. Projektledarna tyckte att detta skapade stress då de ibland fick 

tidsramar som var omöjliga att uppnå. En projektledare fick exempelvis en 

deadline på nio dagar för ett projekt som egentligen skulle ta fjorton dagar. Detta 

skapar en enorm press på projektledarna. 

Rollkonflikter (role conflict). Rollkonflikter syftar till den konflikt som uppstår 

då projektledaren finner en svårighet att hantera sin projektledarroll med sin 

operativa roll. Detta leder till frustration och ökad press för projektledarna. En 

projektledare fann det svår att jonglera ansvaret mellan de två rollerna, vilket 

arbete som skulle prioriteras. 

Osäkerhet (uncertainty). Projektledarna upplevde stress då de var osäkra om de 

missat något i planeringen. De var oroliga om de förbisett något viktigt då detta 

kunde påverka projektet negativt. 

Delegering (delegation). Att dela ut uppgifter till projektdeltagarna som inte 

utförde dem skapade stress hos två av projektledarna. En projektledare räknade ut 

att det skulle ta tre dagar att utföra en uppgift, när de dagarna hade gått hade 

deltagaren inte börjat med arbetet ännu. Projektledaren upplevde stress och 

uppgivenhet. 

Konflikter mellan individer (interpersonal conflict). En stressor var konflikter 

som kan uppstå mellan projektledaren och en annan individ. Två projektledare 

hade haft konflikter med en designer samt en deltagare i projektgruppen. 

Projektets omfattning (project scope). Två av projektledarna upplevde stress då 

projektets omfattning ändrades eller var otydligt. 

Gruppkonflikter (team conflict). Något som kan uppstå i en projektgrupp är 

konflikter mellan deltagarna och detta ansågs vara en stressor för projektledarna. 

Bristande kommunikation (poor communication). En projektledare upplevde 

stress då chefen för samtliga projekt inte bjöd in denne till möten gällande 

information om andra projekt. Projektledaren ansåg att det var svårt att se hur 

dennes projekt passade in eller vad som hände runt omkring. 

Risker i projekt (project risks). Risker kan variera i projekt, en projektledare i 

artikeln upplevde stress då denne ansvarade för ett projekt som medförde stora 

risker för organisationen om det skulle misslyckas.  

Anseende (reputation). Anseendet hos en projektledare kan vara en utlösande 

stressor. En projektledare fattade ett beslut som kunde vara negativt i kundens 

ögon, projektledaren var då rädd att dennes anseende skulle uppfattas negativt av 

kunden (Richmond & Skitmore 2006). 

2.3 Coping 

2.3.1 Bedömning av stress 

På 1950-talet när Hans Selye forskade om stress, rådde en förenklad bild av hur 

påfrestningar påverkar individer. En viss påfrestning ansågs alltid utlösa en viss 

reaktion, utan att någon hänsyn togs till omgivningen eller samspelet mellan 

människa och miljö. Psykologen Richard S. Lazarus beskrev istället att en 
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påfrestning kan utlösa olika sorters reaktioner, beroende på individens upplevelser 

och tolkningar (Frankenhaeuser & Ödman 1987). 

Zellars (2007) beskriver en process som Lazarus tagit fram. Lazarus och Folkman 

(1984) kallar denna process för kognitiv bedömning (cognitive appraisal). Zellars 

(2007) förklarar vidare att copingprocessen innefattar beteendemässiga, kognitiva 

samt emotionella insatser som syftar till att en individ behöver hantera både 

externa och interna krav. Inom processen finns utrymme för en individ att hantera 

den upplevda stressen. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver kognitiv bedömning som en process som 

går ut på att en individ utvärderar en situation, och dess olika aspekter, där fokus 

ligger på betydelsen för individens välmående. Processen består av tre delar vilka 

är 

 primär bedömning (primary appraisal), 

 sekundär bedömning (secondary appraisal) samt 

 ombedömning (reappraisal). 

Författarna förklarar att inom primär bedömning ligger fokus på att analysera om 

individen befinner sig i en situation som för denne är problemfylld eller gynnsam. 

Zellars (2007) menar att varje individs uppfattning av en viss stressor ser olika ut 

från andra individers uppfattningar, då denna uppfattning beror på individens 

personliga egenskaper samt kunskap eller erfarenhet av stressoren.  Lazarus och 

Folkman (1984) beskriver att det finns tre olika varianter av primär bedömning, 

där situationer kan delas in som irrelevanta, godartade eller stressiga. En 

irrelevant situation består i att situationen inte har någon påverkan på individens 

välmående, och situationen bedöms därför inte ha något värde för individen. 

Förmågan att kunna skilja mellan relevanta och irrelevanta signaler från 

omgivningen menar författarna är en nödvändig anpassning hos människan. Detta 

för att en person endast ska behöva förbereda sig för en åtgärd när det är 

nödvändigt eller eftersträvansvärt. Om en situation bedöms kunna bevara eller öka 

en individs välmående kategoriseras den som godartad bedömning. Till denna 

bedömning hör önskvärda känslor så som glädje, kärlek, lycka, upprymdhet samt 

fridfullhet. Den sista varianten, stressbedömning, inkluderar skada/förlust, hot och 

utmaning. Till skada/förlust räknas situationer där en individ tagit skada, till 

exempel en sjukdom, eller upplevt en förlust, en närstående person kan ha gått 

bort. Till skillnad från hot och utmaning har skadan då redan skett. Bedöms 

situationen istället som ett hot har skadan ännu inte ägt rum, men den förväntas 

inträffa i framtiden. Den tredje och sista delen av stressbedömning är utmaning 

och liksom hot ligger fokus på händelser i framtiden. Skillnaden från hot är att 

utmaning fokuserar på situationens möjligheter istället för riskerna med den. 

Utmaning kännetecknas av åtråvärda känslor så som entusiasm, exaltering och 

upprymdhet medan känslor som rädsla, oro och ilska utmärker hot. Relationen 

mellan hot och utmaning kan variera från situation till situation, men även inom 

en och samma situation beroende på hur omgivningen tolkas av individen eller 

hur individen väljer att hantera situationen. En stressig situation som till en början 

anses som ett hot kan omvandlas till en utmaning beroende på förändringar i 

omgivningen eller hur hjälpsam en copingstrategi är. 
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Inom sekundär bedömning beskriver Lazarus och Folkman (1984) att fokus för 

individen ligger på att utvärdera vad som kan göras åt situationen. Hur en individ 

hanterar en stressig situation, vare sig den upplevs vara ett hot eller en utmaning, 

är avgörande för hur individen ska gå vidare i processen. I sekundär bedömning 

sker en bedömning av vilken copingstrategi som ska användas av individen för att 

hantera situationen. Lazarus och Folkman (1984) beskriver att denna bedömning 

är komplex och de faktorer som tas hänsyn till är vilka copingstrategier som finns 

tillgängliga för individen. Utvärderingen består dessutom i att väga olika 

copingstrategier mot varandra, för att se vilken som bäst uppfyller sannolikheten 

att den fyller sin funktion samt om den kan verkställas effektivt av individen. 

Författarna förklarar vidare att val av copingstrategier i den sekundära 

bedömningen och utvärdering av den stressiga situationen i den primära 

bedömningen tillsammans påverkar individens upplevda nivå av stress. Vilken 

känslomässig reaktion som en stressig situation resulterar i beror på den process 

som individen genomgår inom processen för kognitiv bedömning. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver även att förutom primär och sekundär 

bedömning består processen i en tredje del som de kallar för ombedömning. 

Denna del utgörs av en förändrad bedömning av situationen hos individen på 

grund av variationer i omgivningen. Denna förändring kan bero på att individen 

börjat hantera den stressiga situationen, vilket resulterat i att individens tolkning 

av situationen förändrats. Yttre faktorer kan även ligga till grund för variationer i 

omgivningen som får individen att omtolka situationen. Ombedömning skiljer sig 

inte från primär bedömning, förutom att situationen inte bedöms för första 

gången, och processen kan därför ses som cirkulär. Relationen mellan stressorer 

och påfrestning är en process, och kognitiv bedömning beskriver denna process. 

Denna process är cirkulär och ger upphov för personlig återkoppling. Processen 

går ut på att en individ väljer en copingstrategi och att individen utefter det 

utvärderar sina upplevda känslor. Skulle individen uppleva att stressen kvarstår 

kan denne välja att fortsätta att använda sig av densamma strategin eller välja att 

prova en annan (Zellars 2007). Aitken och Crawford (2007) förklarar att en 

individ uppfattar varje situation på nytt och att den copingstrategi som används av 

individen i just den situationen beror på dennes kognitiva bedömningsprocess som 

är unikt för just det ögonblicket. 

När resultatet av den valda copingstrategin inte medför en lindring av individens 

upplevda stress, menar Haynes och Love (2004), att ombedömning och ytterligare 

coping krävs. Vid ett gynnsamt resultat däremot, där den upplevda stressen 

upphör, resulterar processen i positiva känslor hos individen och ett avslut på 

copingprocessen infinner sig. Författarna beskriver att en individs förförståelse, 

värderingar, mål och känslor har inflytelse på individens bedömningar av stressiga 

situationer. Vidare förklarar författarna att när en situation bedöms som stressig av 

individen krävs en hantering av situationen i form av en copingstrategi. Zellars 

(2007) beskriver att copingstrategier kan påverka den upplevda stressen på olika 

sätt. Den kan antingen mildra eller förvärra känslan av den upplevda stressen, 

eller så har den ingen påverkan alls. 

2.3.2 Emotions- och problemfokuserad coping 

Zellars (2007) uppger att det finns många olika copingstrategier och att de 

uppfyller olika funktioner. Sådana funktioner kan vara att undvika eller att 

konfrontera en stressor samt att analysera källan till stressen. Vidare förklarar 
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författaren att det finns två kategorier som olika copingstrategier kan delas in i. 

Dessa är emotions- och problemfokuserad coping. Copingstrategier där fokus 

ligger på att förändra de upplevda känslorna hos individen kan kategoriseras in 

som emotionsfokuserad coping, medan de strategier som faller under 

problemfokuserad coping istället har fokus på problemlösning. Haynes och Love 

(2004) beskriver emotionsfokuserad coping som hantering där det känslomässiga 

lidandet, från den upplevt stressiga situationen, regleras för att individen ska 

kunna återvända till dess emotionella normaltillstånd. Vidare beskriver författarna 

problemfokuserad coping som en målinriktad hantering där strategier så som 

beslutstagande och planering används för att få bukt med problemet som initierat 

den upplevda stressen. 

Enligt Zellars (2007) bidrar emotionsfokuserad, i kontrast med problemfokuserad, 

coping inte till någon förändring eller anpassning av stressoren. Istället ägnar sig 

individen åt önsketänkande eller åt att undvika den stressrelaterade situationen 

genom passiva beteendemässiga, kognitiva och känslomässiga responser. 

Författaren förklarar att det finns forskare som menar att problemfokuserad 

coping generellt sett är effektivare än emotionsfokuserad coping på att reducera 

upplevd stress. Detta på grund av att emotionsfokuserade copingstrategier inte 

koncentrerar sig på att förändra källan till stressen, och att stressoren på så vis 

förblir oförändrad. Vidare beskriver författaren att ett för stort beroende av endast 

emotionsfokuserade copingstrategier kan leda till negativ påverkan på en individs 

självbild, självförtroende och arbetsprestation. Individer som uteslutande 

använder sig av sådana copingstrategier har visat sig påverkats mer av negativa 

konsekvenser, så som utbrändhet, vantrivsel på arbetet samt haft avsikter att sluta. 

Dock påpekar författaren att emotionsfokuserade copingstrategier inte bara är 

negativa. Copingstrategier som ingår i denna kategori kan vara viktiga bland annat 

i situationer som är motståndskraftiga mot förändring, där problemfokuserad 

coping inte hjälper. Dessutom anses copingstrategin socialt stöd (se avsnitt 2.3.4) 

fungera som en buffert mot utbrändhet på arbetsplatsen. 

Haynes och Love (2004) menar att projektledare som i huvudsak använder sig av 

emotionsfokuserade copingstrategier inte är lika framgångsrika vid hantering av 

stressiga situationer. De nämner undvikande, social och självkontrollerande 

coping som exempel på olika emotionsfokuserade copingstrategier. Författarna 

påpekar dock att emotionsfokuserade copingstrategier kan vara fördelaktiga för en 

projektledare att använda då denne inte har möjlighet att förändra den stressiga 

situationen, men ändå måste kunna hantera den för att kunna fortsätta arbeta. 

Vidare har författarna undersökt hur effektiva projektledares copingstrategier är 

inom kategorierna för att förutse depression, oro och stress. De har då funnit vissa 

kopplingar. Med hög depression fanns kopplingar till högre nivåer av undvikande 

copingstrategier medan aktiv coping, som är en problemfokuserad copingstrategi, 

förekom i mindre utsträckning. Detta kunde även påvisas vid hög oro, då även en 

högre nivå av social coping samt en ökad acceptans av ansvar kunde urskiljas. 

Hög stress förknippades med hög social coping, låg aktiv coping samt högre 

självkontrollerande copingstrategier. 

Haynes och Love (2004) kategoriserar in aktiv coping som en problemfokuserad 

copingstrategi där individen söker positiva aspekter ur en stressig situation samt 

använder sig av problemlösning för att lindra den upplevda stressen. Insamling av 

information, beslutsfattning, planering och konfliktlösning är andra strategier som 
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författarna delar in under problemfokuserad coping. Författarna fann att 

problemfokuserade copingstrategier, så som aktiv coping, var välanvända 

strategier hos projektledare som hade lättare att anpassa sig vid stressiga 

situationer samt att aktiv coping ledde till lägre nivåer av depression, oro och 

stress. 

Aitken och Crawford (2007) kom i sin studie fram till att de copingstrategier som 

projektledare mest använder sig av vid stressiga situationer är planering och aktiv 

coping. Med copingstrategin planering menar författarna att individen försöker 

komma på en strategi för att hantera den stressiga situationen, eller att individen 

funderat på hur denne ska gå vidare i situationen. Vidare beskriver författarna att 

aktiv coping går ut på att individen aktivt tar till åtgärder för att förbättra 

situationen som den befinner sig i. Tätt följande dessa copingstrategier kommer 

åtgärder som att ta hjälp och råd av andra samt att se på situationen med andra 

ögon för att finna positiva fördelar med situationen. 

2.3.3 Copingstrategier 

Richmond och Skitmore (2006) menar att coping är specifikt för situationen eller 

beroende av kontexten. Författarna framhåller också att en copingstrategi är 

individuell, något som fungerar för en individ behöver inte passa för en annan. De 

nämner en rad copingstrategier i sin artikel som projektledare använder för att 

reducera sin upplevda stress. Vidare följer de copingstrategier som de fann och 

vissa exempel som projektledarna i artikeln gav: 

Socialt stöd (social support). Denna copingstrategi var den vanligaste som 

återfanns hos projektledarna. Socialt stöd yttrar sig i diskussioner med kollegor, 

familj och den egna chefen om händelser, känslor och frustrationer som uppstått i 

arbetet. Genom att prata om problemen så reducerades stressen och projektledarna 

upplevde en lättnad menar författarna. 

Kommunikation (communication). Kommunikation kan liknas till socialt stöd, 

dock finns det en skillnad. Socialt stöd används för att söka stöd från andra medan 

kommunikation används för att söka information för att lösa ett problem. 

Exempelvis diskuterade en projektledare en och en med medlemmarna i 

styrgruppen om vad som var viktigt för dem i projektet och vad som driver dem. 

Denna typ av copingstrategi är problemfokuserad till skillnad från socialt stöd, 

som är emotionsfokuserad.    

Tillsätta personal (adding resources). Att tillsätta resurser är en copingstrategi 

mot stressorer som hög arbetsbörda och deadlines. Projektledarna satte in extra 

personal och hyrde in konsulter vilket bidrog till att projektteamet kunde slutföra 

projektet i tid. 

Undvika (avoidance). Denna copingstrategi yttrar sig i beteenden som att se 

arbetet som mindre viktigt eller att helt enkelt tränga bort tankar som har med 

arbetet att göra. Projektledarna använde denna strategi mot bland annat stressorer 

som ansvar, rollkonflikter och hög arbetsbörda. 

Problemlösning (problem-solving). När problem uppstår måste de hanteras, 

detta kan göras genom problemlösning. Det kan vara olika strategier som innebär 

att förbättra processer samt omorganisera i projektteamet. En projektledare 

använde sig av rollspel med hjälp av sitt projektteam. De spelade upp tänkbara 

scenarier för att förhindra möjliga misstag som kan leda till problem. 
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Ökning av arbetstimmar (work increase). När arbetsbördan är hög kan 

copingstrategin vara att öka antalet arbetstimmar. En projektledare arbetade tolv 

timmar per arbetsdag till projektet var färdigt. Dock ansågs denna strategi inte 

fungera särskilt bra ur projektledarnas synvinkel då två projektledare sjukskrev sig 

mer än det som sågs som vanligt efter projektet.     

Fysisk aktivering (exercise). Flera projektledare använde sig av fysiska 

aktiviteter för att motverka pressen på arbetet. Träningen fick dem att tänka på 

annat för en stund. 

Planering (planning). Copingstrategin innebär att analysera problem och planera 

vad som behöver göras i projektet. En projektledare reducerade sin stress genom 

att dokumentera arbetet löpande. 

Alkohol (alcohol). Att dricka alkohol kan vara en copingstrategi när stressen blir 

för påtaglig. Två projektledare använde sig av denna strategi. Den ena 

projektledaren drack alkohol för att lättare kunna sova på nätterna vilket 

resulterade i att personen mådde sämre och sjukskrev sig mer. Den andra 

projektledaren såg alkohol som ett sätt att koppla av efter en hård arbetsdag, vilket 

denne såg som positivt.  

Avslappning (relaxation). Författarna fann att två projektledare att avslappning 

som copingstrategi fungerade mot den upplevda stressen på arbetet. De såg till att 

umgås med sin familj på kvällarna vilket fick dem att slappna av.  

Riskreducering (risk mitigation). Detta är en strategi som två av projektledarna 

använde sig av för att reducera sin stress. Det handlar om att kontinuerligt minska 

riskerna för att något ska gå fel i projektet. Båda två uppfattade denna 

copingstrategi som gynnsam.  

Tidsplanering (time management). Denna copingstrategi syftar till prioritering 

av uppgifter och tidsbesparing. En projektledare utformade en prioriteringslista 

där denne kunde prioritera bort det som var mindre viktigt, denna copingstrategi 

upplevdes som effektiv och fick projektledaren att må bättre. 

Träning/självstudier (training/self-study). Två projektledare ägnade extra tid åt 

att lära sig mer om den produkt som de skulle leverera. Dock så fungerade inte 

denna copingstrategi särskilt bra, en projektledare ansåg att den inte hade något 

copingeffekt medan den andre projektledaren såg det som något negativt. 

Ökad matkonsumtion (eating). En projektledare åt betydligt mer än vanligt för 

att försöka hantera stressen. Personen i fråga ansåg dock att det inte fick denne att 

må bättre (Richmond & Skitmore 2006). 

Bailey och Clarke (1990) delar upp copingstrategier i fyra olika kategorier, vilka 

är jagförsvarande stresshantering, stresshantering som personlighetsdrag, 

situationsbetingad stresshantering samt fenomenologiskt-transaktionell 

stresshantering. Den jagförsvarande stresshanteringen består i omedvetna 

copingstrategier, så som en individs försvarsmekanismer. Dessa finns till för att 

skydda en individ från att psykiskt ta skada från omgivningen, och kan ge både 

positiva och negativa effekter för individen. Copingstrategier som kategoriseras 

utefter personlighetsdrag bygger på att varje individ har en egen hanteringsstil, 

som beror på varje individs personlighet. Situationsbetingad stresshantering utgår 

istället, vilket framgår av namnet, från att copingstrategin beror på den specifika 
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situationen som individen befinner sig i. Syftet med en situationsbetingad 

stresshantering är att förändra situationen, för att kunna minska den upplevda 

stressen hos individen. Den fenomenologiskt-transaktionella stresshanteringen är 

situationsberoende och utgår från att en individ kan välja att hantera den upplevda 

stressen olika från situation till situation. På så vis beror individens val av 

copingstrategi på situationen den befinner sig inom, och på transaktionen mellan 

individen och dess omgivning. 

Zellars (2007) menar att copingstrategier är situationsberoende, att en och samma 

strategi kan vara olika effektiv och ge olika konsekvenser i olika situationer. En 

copingstrategi kan alltså vara effektiv i en situation, medan den i en annan 

situation kan visa sig vara ineffektiv och resultera i helt andra konsekvenser än i 

den tidigare situationen. Författaren förklarar att miljön som individen befinner 

sig i påverkar vilken copingstrategi som individen uppfattar som den mest 

hjälpsamma inom den specifika situationen. Detta då författaren menar att 

individer i sitt val av copingstrategi tolkar och uppfattar omgivningen olika, och 

att individers upplevda stress i den specifika situationen således också upplevs 

olika. Även Aitken och Crawford (2007) menar att hanteringen av stressiga 

situationer är situations- och individsberoende. Författarna beskriver att de 

copingstrategier som individer använder sig av vid stressiga situationer inte alltid 

är framgångsrika, och att en och samma copingstrategi kan ge olika resultat från 

person till person samt från situation till situation. Haynes och Love (2004) 

förklarar även de att individers bedömnings- och copingprocesser ser olika ut och 

beror på individens personlighet. Vidare menar de att en individ reagerar på 

upplevd stress utifrån deras personlighet och att olika typer av personligheter kan 

associeras med specifika copingstrategier. 

Vilken specifik copingstrategi som en individ väljer att använda vid en upplevt 

stressig situation menar Zellars (2007) beror på strategins “kostnader och 

fördelar”, och att en strategi bedöms som tilltalande då dess fördelar överväger 

dess kostnader. Den tid som krävs för att implementera en strategi, dess 

sannolikhet till framgång samt dess risk att misslyckas är exempel på olika 

kostnader och fördelar som en copingstrategi kan ha och dessa ser olika ut för 

varje strategi. Författaren beskriver även att individer ofta har en copingstrategi 

som de föredrar att använda framför andra. 

2.3.4 Socialt stöd 

Zellars (2007) förklarar att sociala relationer ingår som en del i copingstrategin 

socialt stöd, och kan hjälpa en individ att öka dennes självkänsla vid konfrontation 

av stressiga situationer. Dessutom kan en individ med hjälp av sociala relationer 

få den information som denne kan behöva för att lösa ett stressigt problem. Det 

har visat sig att individer med större andel socialt stöd upplever mer positiv än 

negativ stress i arbeten med hög arbetsbelastning. Med hjälp av socialt stöd kan 

individer få en känsla av att andra förstår deras problem, vilket i sig kan lindra 

upplevd stress samt eventuell frustration. Det sociala stödet kan även få en individ 

att uppleva en stressor som en utmaning eller möjlighet, snarare än ett hot. En 

form av socialt stöd är den informella kommunikationen mellan individen och till 

exempel dennes kollegor där känslor, snarare än problemdiskussion, står i fokus 

och diskuteras. Genom samtal med andra individer, där samtalsämnet inte är 

arbetsrelaterat, kan en individ få den omväxling som denne behöver från ett 

problem i arbetet. Individen kan sedan återvända med en känsla av lugn som 
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hjälper denne att klara av att komma fram till nya lösningar på problemet. Zellars 

(2007) menar att individer som upplever starkt socialt stöd tenderar att i stressiga 

situationer använda sig av mer problemfokuserade copingstrategier, än individer 

med lägre upplevt socialt stöd. Haynes och Love (2004) beskriver att arbeta 

övertid samt att ha en begränsad fritid på grund av en stor arbetsbelastning kan 

hindra projektledare från det sociala stöd som de behöver för att klara av att 

hantera den upplevda stressen. 

Karasek och Theorell (1990) beskriver socialt stöd på arbetet som hjälpfulla 

sociala interaktioner som finns tillgängliga på arbetet i form av kollegor och 

chefer. Vidare menar författarna att socialt stöd kan påverka individer på olika sätt 

i arbetet. Socialt stöd kan fungera som en buffert mellan psykologiska stressorer i 

arbetet och de hälsorisker som stressorerna kan resultera i hos individen. 

Dessutom kan sociala kontakter och strukturer påverka de fysiologiska 

processerna som är viktiga hos en individ för att bibehålla god hälsa och för att 

förvärva ny kunskap. Socialt stöd kan även underlätta för aktiva copingstrategier 

hos en individ, vilket leder till en ökad produktivitet. Dessutom menar författarna 

att socialt stöd kan skapa en positiv känsla av identitet hos individen där dennes 

bidrag till gemensamma mål framhävs vilket leder till ett ökat välbefinnande. 

Vidare delar författarna upp socialt stöd i två delar, vilka de benämner 

socioemotionellt stöd (socioemotional support) samt instrumentellt socialt stöd 

(instrumental social support). Det socioemotionella stödet fungerar som en buffert 

för psykologisk belastning hos en individ. Detta stöd kan mätas i graden av social 

och emotionell integration och tillit till kollegor, chefer eller andra. Dessutom kan 

den mätas i graden av sammanhållning inom arbetsgruppen. Den andra delen, det 

instrumentella sociala stödet, tillför åtgärder så som extra resurser eller assistans 

vid arbetsuppgifter från kollegor eller chefer. Till sist beskriver författarna att 

socialt stöd även kan komma utifrån arbetsplatsen, men att det visat sig att den 

psykosociala arbetsmiljön har större påverkan på individens psykologiska 

välmående än vad dennes familjesituation har. 

2.4 Kontroll 
Zellars (2007) beskriver att belastning är en känsla som kan infinnas hos en 

individ först när denna känner sig oförmögen att hantera ett identifierat hot. På så 

vis behöver inte varje potentiell stressor leda till en känsla av belastning hos 

individen. Författaren påpekar att en individs upplevda stress kan reduceras med 

hjälp av större uppfattning av kontroll. Vidare menar författaren att påfrestningar, 

från arbete som präglas av konkurrens samt åtaganden utanför arbetet, kan 

minskas genom att de anställda ges möjlighet till att i större utsträckning själva få 

bestämma över sina arbetstider via till exempel flexibla arbetsscheman. Aitken 

och Crawford (2007) kommer i deras undersökning fram till att projektledare har 

kontroll över stressiga situationer, vilket medför att projektledarna upplever att de 

har en möjlighet att förändra dessa situationer. Vidare påvisade författarnas 

undersökning att desto mer erfarenhet projektledarna hade av projektledning, 

desto större kontroll upplevde projektledarna att de hade i stressiga situationer. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att en individs upplevda stress ökar när 

känslor av hjälplöshet infinner sig. Detta då de vid hjälplöshet upplever att de inte 

har någon kontroll över situationen. Författarna förklarar att individen då, inom 

processen för kognitiv bedömning (se avsnitt 2.3.1), bedömer den stressiga 

situationen som en skada/förlust, vilket medför att de inte kan förhindra resultatet 
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av en situation. Om en individ istället upplever att den har en känsla av kontroll är 

det mer troligt att denne uppfattar en stressig situation som en utmaning, snarare 

än som ett hot eller en skada/förlust. En stressig situation som tidigare upplevts 

som ett hot kan med hjälp av kontroll få en person att se på situationen som en 

utmaning. 

Agervold (2001) beskriver en krav/kontrollmodell som utvecklats av Karasek och 

Theorell, och att denna inbegriper två viktiga aspekter. Dessa är individens 

upplevelse av arbetets krav samt dennes möjligheter till kontroll över 

arbetssituationen. Vidare förklarar författaren att modellen, utan att vara 

komplicerad, beskriver interaktionen mellan kraven i arbetet och individens 

egenkontroll i arbetet. Enligt modellen leder höga krav och låg kontroll till hög 

belastning och innebär således en risk för upplevd stress hos individen. Har 

individen istället hög kontroll beskriver författaren att arbetssituationen upplevs 

som aktiv, vilket betyder att individen upplever arbetssituationen som utvecklande 

samt att denne lär sig nya saker i arbetet. Från organisatoriskt håll bör 

organisationen således satsa på att ha en aktiv arbetssituation och undvika hög 

belastning. 

Karasek och Theorell (1990) som har utformat krav/kontrollmodellen (se Figur 1) 

menar att den beskriver den psykosociala arbetsmiljön för en individ, vilket 

författarna menar beror på individens nivå av krav och kontroll på arbetsplatsen. 

Det finns fyra olika arbetskategorier inom modellen, dessa är högstressarbeten 

(high-strain jobs), aktiva arbeten (active jobs), lågstressarbeten (low-strain jobs) 

samt passiva arbeten (passive jobs). Högstressarbeten karaktäriseras av att 

individen innehar höga krav på arbetet men låg kontroll över det. Bland dessa 

arbeten finns risk för psykologisk belastning, vilket kan ge sig i uttryck hos 

individen i form av trötthet, oro, depression och fysisk ohälsa. Denna risk blir 

större desto längre tid individen befinner sig under de påfrestningar som 

högstressarbeten medför. Aktiva arbeten innehar också höga krav i arbetet för 

individen, men dessutom även stor kontroll över det. Dessa arbeten kännetecknas 

av höga produktionsnivåer, men utan negativ psykologisk belastning. Detta beror 

på att individerna, trots de höga kraven de har på sig, känner att de har stor 

kontroll och därför även friheten att få använda sina skickligheter och färdigheter 

som de vill. Författarna förklarar att dessa arbeten ger positiva psykosociala 

resultat i form av lärande och utveckling, som främjar hög produktivitet. Inom de 

aktiva arbetena överförs nästan all energi som uppkommer vid en stressor på 

åtgärder för effektiv problemlösning, vilket leder till att det nästan inte finns 

någon kvarvarande belastning som kan leda till störningar för individen. På så vis 

menar författarna att individer inom de aktiva arbetena inte upplever så mycket 

stress i arbetet, trots att de har höga krav på sig. Lågstressarbeten utmärks av att 

individen innehar få krav och stor kontroll i arbetet. Dessa individer, menar 

författarna, utsätts inte för stora psykologiska belastningar och besitter således 

låga risker för stressrelaterade sjukdomar. Dessa arbeten leder dock inte till 

lärande och utveckling för individen och är kanske inte alltid eftersträvansvärt 

från organisatoriskt håll då produktiviteten inte är så hög. Passiva arbeten präglas, 

liksom lågstressarbetena, av låga krav men i dessa arbeten har individen också låg 

kontroll över arbetet. Författarna beskriver att förlorad kompetens, brist på 

utmaningar samt miljömässiga begränsningar i arbetet leder till stor brist på 

arbetsmotivation hos individen och resulterar i låg produktivitet. På grund av de få 

kraven i arbetet menar författarna att individer med passiva arbeten blir utsatta för 
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färre stressorer. Detta leder således till att dessa individer, liksom de inom de 

aktiva arbetena, inte upplever så mycket stress och att risken för sjukdom även är 

låg. Dock rankar författarna de passiva arbetena som det näst största, efter 

högstressarbetena, psykosociala arbetsproblemet inom krav/kontrollmodellen. 

Detta då de passiva arbetena kan leda till negativ inlärning och gradvis förlust av 

tidigare inlärd kompetens hos individerna. 

 

Fig.  1  Karasek och Theorells krav/kontrollmodell. 

Skakon et al. (2009) menar att anställda upplever mer stress i sitt arbete än ledare. 

Författarna förklarar att ledares yrke är mer stressigt än de anställdas, men att 

ledare tack vare den kontroll de har i arbetet har lättare att anpassa sig till stressiga 

situationer. Detta leder i sin tur till att ledare inte upplever lika stor stress i arbetet. 

Författarna beskriver i sin studie ledare som individer som har en eller flera 

personer anställda under sig. De skiljer således inte chefer i linjeorganisationen 

från projektledare i sin definition av ledare. En chef har större kontroll i arbetet än 

en projektledare då en chef har större befogenheter. 

Agervold (2001) beskriver att Karasek och Theorell inte var de första att koppla 

samman arbetets krav med individens kontroll. Redan i mitten av 1800-talet 

beskrev Karl Marx alienationsbegreppet, som uppkom i samband med 

industrialiseringen och att arbetare då fråntogs planerings- och 

kontrollmöjligheterna över sina arbetssituationer. På 1960-talet delade den 

amerikanska psykologen Robert Blauner upp alienationen i fyra reaktioner vilka 

var upplevelser av maktlöshet, meningslöshet, isolation samt självalienation. 

Maktlöshet beskriver författaren som bristande kontroll och inflytande över 

arbetssituationen, medan meningslöshet inbegriper en känsla av att inte kunna se 

sammanhanget och isolation en bristande känsla av gemenskap med verksamheten 

eller anställda. Självalienation skapas av en samverkan av de andra tre 

reaktionerna och leder till att individen har svårt att känna igen sig själv i 
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situationen. Vidare visade det sig att självalienationen var störst bland individer 

med lägre kontroll i sitt arbete. På 1970-talet undersökte den svenska psykologen 

Bertil Gardell sambandet mellan alienation och psykiska belastningar i arbetet. 

Även Gardell fann att arbetare med lägre kontroll påvisade större uppkomst av 

både alienation och stress. Författaren menar att moderna företag har gått från en 

tydlig hierarkisk linjeorganisation med överordnande linjechefer, till en mer 

“platt” struktur med arbetsledare snarare än chefer. Här sköter medarbetarna i 

större grad sitt eget arbete och innehar således större egenkontroll i arbetet. 

2.5 Organisation och stress 

2.5.1 Arbete och stress 

Assadi och Skansén (2000) framhåller att arbete är något som är en del av 

vardagen. Individen spenderar majoriteten av den vakna tiden på arbetet. 

Arbetsplatsen ger en känsla av samhörighet och stabilitet i vardagen samt bidrar 

till individens sociala status. I övrigt kan arbetet ge möjlighetet till personlig 

utveckling och utmaningar. Det finns dock en baksida av hur arbetet påverkar 

våra liv, arbetet kan vara en bidragande faktor till upplevd stress. 

Assadi och Skansén (2000) menar att stress kan vara det vanligaste psykosociala 

problemet på våra arbetsplatser i Sverige idag. Vidare säger författarna att negativ 

stress ses som ett personligt problem på arbetsplatsen, både ur företagsledningens 

och anställdas synvinkel. Men negativ stress är många gånger inbyggd i 

organisationen, alltså inte i individen. Dessa organisatoriska brister yttrar sig 

genom otydliga mål, orealistiska förväntningar och dåligt ledarskap. Därför är det 

viktigt att den anställde inte anklagar sig själv eller tar på sig skulden för något 

som egentligen är en brist i organisationen. Otrygghet, konflikter, uppsägningar, 

tidspress och omorganiseringar är bara några få aspekter som kan framkalla stress 

hos en anställd. 

Assadi och Skansén (2000) har listat några vanliga fel och brister i en organisation 

där det inte tas någon hänsyn till människors behov och förutsättningar. Dessa är: 

 Deadlines och tidspress är en vanlig företeelse som sätter press och 

stressar medarbetare. 

 Orimliga krav ställs vad gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen. 

 Det saknas ofta stöd och ekonomiska resurser för att kunna genomföra 

uppgifter korrekt. 

 Medarbetare tilldelas ofta mycket ansvar men sällan nog med befogenhet 

eller resurser. 

 Mål för arbetet är otydliga. 

 Rollfördelning och förväntningar är ologiska eller otydliga. 

 Konflikter. 

 Organisationen och procedurer förändras ofta. 

En organisation som har något av de ovanstående problemen fungerar inte 

effektivt påpekar Assadi och Skansén (2000). Författarna menar att det är 

essentiellt att organisationen måste vara medveten om att personalen är deras 
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viktigaste tillgång. Om ledningen inte ser till individuella och mänskliga 

förutsättningar kommer medarbetarna att slitas ner och bli ett offer för negativ 

stress. En ledning som är otydlig, har oklara mål och visar en brist på tydliga 

resultat kan leda till att medarbetarna känner sig vilsna och stressade. 

Agervold (2001) menar att kontakt med andra individer på en arbetsplats är 

väldigt viktigt i arbetet, för att minska uppkomsten av stress. Denna kontakt kan 

bestå i att antingen arbeta tillsammans med en arbetsuppgift men även att umgås 

utanför arbetsuppgiften, så som till exempel på raster. Författaren beskriver 

Hawthorne-effekten, som innebär att produktionen i en verksamhet ökar i 

samband med att samarbetet mellan individerna i verksamheten blir bättre. Ju 

bättre det sociala samspelet i verksamheten, desto mer hjälpsamma blir 

individerna vilket leder till att de anställda presterar sitt yttersta. Författaren menar 

således att sammanhållningen i en arbetsgrupp eller organisation har ett stort 

inflytande på dess produktivitet och arbetstillfredsställelse. 

Allt mer börjar organisationer ta till åtgärder för att minska psykologiska 

påfrestningar och Zellars (2007) menar att fysiska hälsoproblem som 

arbetsrelaterad kronisk stress medför. En del av dessa åtgärder är individsbaserade 

och kan vara bland annat stresshanteringstekniker, kompetens inom tidsplanering, 

obligatoriska raster och semestrar samt olika friskvårdsprogram. Andra åtgärder är 

organisationsbaserade och kan bestå av arbetsrotation, ergonomiska lösningar, 

omstrukturering av uppgift eller arbete, ökad bemanning samt förtydligande av 

roller. Då individers användning av copingstrategier är situationsberoende är de 

indirekt även beroende av dess organisation. En arbetssituation influeras av dess 

organisations mål, kultur och processer, vilket därav även influerar den individ 

som befinner sig inom situationen. På så vis kan en organisation spela olika stor 

roll på en individs val av copingstrategier i upplevt stressiga situationer. Aitken 

och Crawford (2007) beskriver att det inte hjälper att endast minska antalet 

stressiga situationer i arbetet för att de anställda ska må bra. De menar att en 

arbetsmiljö helt fri från stress kan vara skadlig för en individ. En lagom dos av 

stressiga arbetsmiljöer menar författarna alltså är viktigt för en individs 

välmående. 

2.5.2 Individ och arbetsmiljö 

Agervold (2001) beskriver att arbetsrelaterad stress beror på störningar i 

transaktionen mellan individ och dess omgivning, arbetsmiljön. Individens 

upplevda stress är beroende av hur varaktig störningen är. Nivån av den upplevda 

stressen ökar i takt med hur länge störningen kvarstår och konsekvenserna, så som 

sjukdomar och utbrändhet, blir allvarligare med tiden. Under en kortare period 

däremot behöver dessa störningar inte skapa någon ökad stress hos individen, utan 

det är när arbetsvillkoren under en längre tid är dåliga som hög belastning i arbetet 

kan leda till upplevd arbetsrelaterad stress. När transaktionen mellan individen 

och dess arbetsmiljö, istället för att innebära en störning, är välfungerande menar 

författaren att trivsel och utveckling upplevs av individen istället för stress. 

Agervold (2001) beskriver att det finns organisatoriska åtgärder för att förbättra 

arbetsvillkoren bland de anställda, och på så vis även den psykosociala 

arbetsmiljön. Vidare beskriver författaren att det bästa sättet att från 

organisatoriskt håll minska de anställdas upplevda stress, och de negativa 

konsekvenserna, är att de anställda istället upplever sitt arbete som utvecklande. 

Detta skapas genom en bra passform mellan individ och miljö, i motsats till då det 
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är störningar i denna transaktion vilket istället leder till stress. Vidare blir arbetet 

utvecklande för de anställda då de upplever att de har kontroll över sitt arbete, 

samt när arbetet är varierande. 

Zika-Viktorsson et al. (2006) kommer i sin studie fram till att individer som 

arbetar inom projekt, och därav drabbas av tidspress och osäkerheter, riskerar att 

bli utbrända. Författarna menar därför att det är viktigt, från organisatoriskt håll, 

att ha kontroll på vilka konsekvenser som kan uppstå för individer då resurser och 

krav från verksamheten inte är i balans. De förklarar vidare att utsätta projekt och 

anställda för hög press inte bara äventyrar individernas välmående utan även hela 

organisationens arbetskvalitet och utveckling på lång sikt.  
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3 Metod 

Nedan följer en diskussion om val av metod, källkritik samt det arbets- och 

förhållningssätt som använts i studien. Vidare beskrivs hur urvalsprocessen gått 

till, utformning och genomförande av intervjuer, samt hur analysarbetet av 

resultatet gått tillväga. Slutligen förs en diskussion kring studiens tillförlitlighet 

och äkthet, objektivitet samt etiska krav. 

3.1 Insamlingsmetod 

3.1.1 Kvalitativ intervjustudie 

Trost (2010) beskriver att om en forskningsfråga går ut på att förstå eller att finna 

olika mönster är en kvalitativ studie det bästa tillvägagångssättet för att besvara 

frågan. Vår forskningsfråga, som går ut på att undersöka hur projektledare 

upplever stress i arbetet och vilka copingstrategier som de använder sig av, lämpar 

sig således bäst i en kvalitativ undersökning. Den insamlingsmetod som vi valt att 

använda oss av i denna undersökning är kvalitativa, halvstrukturerade, intervjuer. 

3.1.2 Kvalitativ vs. kvantitativ metod 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun vill 

försöka förstå undersökningspersonens syn på världen och utveckla meningar 

utifrån deras erfarenheter. Precis som författarna beskriver vill vi fånga 

projektledares upplevelser av stress och hur de hanterar den på sin arbetsplats. 

Detta blir därför svårt att genomföra genom en kvantitativ insamlingsmetod som 

exempelvis enkäter. Trost (2010) menar att kvantitativ forskning analyserar 

samspelet mellan variabler, inte människor, samt att kvantitativ forskning väljer 

att se på egenskaper som en enhet istället för människor som en enhet. Även 

Richmond och Skitmore (2006), som utfört en kvalitativ studie gällande 

projektledares upplevda stress och copingstrategier, betonar att det kan uppstå 

problem med att utföra en kvantitativ studie gällande individers upplevda stress. 

Exempelvis så tillåts inte respondenterna att få svara fritt om vilka stressorer som 

de upplever som stressande utan måste utgå från de som redan finns nedskrivna i 

enkäten. Detta kan göra att respondenten inte kan utgå från personliga 

erfarenheter utan väjer det som liknar mest det svar som denne vill uttrycka. 

Personens egen tolkning kan även påverka hur denne svarar på frågorna i enkäten, 

vid ett intervjutillfälle kan intervjuaren istället förklara en fråga om respondenten 

inte förstår. Vidare beskriver författarna hur en kvalitativ intervju ger 

respondenten chans att relatera vissa stressorer till situationer istället för att de har 

förhandsskrivna alternativ att välja mellan. 

Deltagande observationer är en annan sorts insamlingsmetod inom kvalitativ 

forskning (Bryman 2011). Denna insamlingsmetod var något som vi hade som ett 

alternativ till vår undersökning. Vi ansåg att det skulle vara intressant att följa 

projektledarna på deras arbetsplats för att observera vad som gjorde dem stressade 

och hur de hanterade dessa situationer. Till skillnad från intervjuer menar Bryman 

(2011) att forskare med denna insamlingsmetod följer sina deltagare under en 

längre tid, för att bättre kunna sätta sig in i deras situation. Författaren beskriver 

vissa fördelar med kvalitativa intervjuer framför deltagande observationer. Till 

exempel kan forskaren i en kvalitativ intervju be respondenten att berätta om 

situationer som redan uppstått, att återskapa händelser, vilket inte är möjligt 

genom enbart observationer. Dessutom kan det vara svårt att undersöka vissa 
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frågor med hjälp av deltagande observation. Genom kvalitativa intervjuer kan 

respondenten reflektera över frågor som en deltagare under observation kanske 

inte hade gjort. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att 

observationsmetoden används för att undersöka händelser och situationer i samma 

stund som de äger rum. I vår studie skulle deltagande observationer därför inte 

passa lika bra som kvalitativa intervjuer, då vi bestämt att vi ville undersöka 

stressorer och copingstrategier som redan ägt rum. Med hjälp av deltagande 

observationer skulle vi bara ha kunnat undersöka en specifik tidsperiod, men med 

intervjuer kunde vi ta del av situationer respondenterna varit med om under de år 

som de arbetat som projektledare.     

3.1.3 Kritik mot kvalitativa studier 

Bryman (2011) beskriver att det finns kritik mot kvalitativa studier. Kritiker 

menar att kvalitativa undersökningar är subjektiva och att resultatet i dessa 

undersökningar är präglade av forskarnas egna tolkningar och uppfattningar. 

Dessutom kritiseras den kvalitativa undersökningen för att den är för svår att 

återskapa av andra forskare, på grund av den stora prägel som forskaren själv har 

på den kvalitativa studien. På grund av att urvalet är så pass litet i den kvalitativa 

forskningen, i jämförelse med den kvantitativa, kritiseras den för att den är svår 

att generalisera. De individer som intervjuas i en kvalitativ undersökning kan inte 

representera en hel population. Kvalitativa undersökningar kritiseras ofta för 

bristande transparens i forskningen. Kritiker menar att det är svårt att se vad det är 

som den kvalitativa forskaren konkret har gjort, hur respondenter valts ut samt hur 

forskarna kommit fram till sina slutsatser. 

Kvale och Brinkmann (2009) framställer även de att för få respondenter kan 

medföra att intervjuresultatet inte kan generaliseras. Dessutom beskriver 

författarna att ledande frågor kan göra att resultatet inte blir tillförlitligt samt att 

nyfikenheten för ny kunskap kan göra att intervjuaren inkräktar på 

respondenternas integritet. Författarna menar att själva intervjuerna i sig inte är 

särskilt tidsödande, men att den följande analysen av dem tar desto längre tid. 

Detta är en nackdel hos den kvalitativa intervjustudien, och en risk med 

metodvalet är att tiden för analysen av intervjuerna blir för omfattande. Även 

Patel och Davidson (2011) delar denna uppfattning. 

3.1.4 Källkritik 

Dagens forskningsläge kring ämnesområdet för denna undersökning är inte så 

omfattande. I den litteratursökning vi genomförde fann vi väldigt få artiklar 

berörande hur projektledare upplever stress samt hur de hanterar den. Då stress är 

ett så pass stort samhällsproblem hade vi en förförståelse om att det skulle finnas 

studier och artiklar kring detta ämne i större omfattning än vad det fanns. De 

flesta artiklar som vi fann grundades på en kvantitativ studie, i form av enkäter. Få 

av artiklarna baserades på kvalitativa intervjuer och flera av författarna menar att 

det behövs mer forskning på hur projektledare upplever och hanterar stress 

(Aitken & Crawford 2007 ; Richmond & Skitmore 2006). Det vi med denna 

undersökning vill bidra med är därför en kvalitativ studie kring detta smala 

ämnesområde. 

3.1.5 Arbetssätt  

Ett deduktivt arbetssätt utgår från befintliga teorier som prövas genom en 

empirisk undersökning i form av intervjuer. Vid ett deduktivt arbetssätt är det 
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vanligt att formulera en hypotes utifrån teorier i ämnet, detta arbetssätt kallas för 

hypotetiskt-deduktiva. Fördelen med ett sådant arbetssätt är att en befintlig teori 

får bestämma vad som ska undersökas, hur det ska tolkas och till sist hur resultatet 

från undersökningen kan relateras tillbaka till teorin. Detta gör att forskarens 

objektivitet stärks då utgångspunkten finns i teorin, inte i forskarens subjektiva 

tolkningar. En risk med ett deduktivt arbetssätt är att forskaren inte ser nya 

företeelser som uppkommer vid forskningen när denne utgår från den befintliga 

teorin (Patel & Davidson 2011). 

Istället för att formulera en hypotes valde vi att ha en deduktiv frågeställning och 

gjorde ett antagande ur frågeställningen. Vi antog att projektledare är stressade 

och att de använder sig utav copingstrategier i sitt arbete. Varför vi gjorde ett 

antagande och inte formulerade en hypotes beror på den teori vi utgick från, det 

fanns inte en tydlig teori om att projektledare var stressade eller använde 

copingstrategier. Det fanns antydningar om det, men inga tydligt utarbetade 

teorier eller modeller att stödja sig på. Patel och Davidson (2011) menar att det är 

mindre krävande att göra ett antagande än en hypotes. Med ett antagande menas 

det att forskaren gör ett grundat antagande om hur verkligheten är konstruerad. 

Dock måste forskaren ha nog med kunskap så att antagandet precis som hypotesen 

kan ses som rimlig. 

3.1.6 Förhållningssätt 

Hermeneutik kan översättas till tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där 

forskaren studerar, tolkar och vill förstå grunderna vad gäller mänskliga 

betingelser. En sådan forskare är öppen, engagerad och vill se helhetsbilden 

istället för att studera ett forskningsobjekt bit för bit. En forskare som har ett 

hermeneutiskt förhållningssätt anser sig själv vara jämställd med respondenten vid 

en intervju, det vill säga att de befinner sig på samma nivå och vill nå en 

gemensam förståelse. Det är också viktigt att forskaren visar medkänsla och 

empati för att försöka förstå respondentens situation (Patel & Davidson 2011). Vi 

ser likheter med det hermeneutiska förhållningssättet då vi vill försöka förstå och 

tolka hur projektledare upplever stress, och hur de hanterar det i arbetet. Det finns 

dock en risk med det hermeneutiska förhållningssättet och det finns i tolkningen 

av respondentens svar. Kvale & Brinkmann (2009) anser att en intervjuare som 

gör en tolkning av en intervju och sedan utformar det till en text, slutligen 

bestämmer hur analysen kan komma att se ut utifrån dennes egen tolkning. För att 

säkerhetsställa att vi inte lagt för mycket av våra egna värderingar och tolkningar i 

respondenternas svar valde vi att skicka vår beskrivning till dem så att de kunde 

verifiera att vi tolkat deras upplevelser sanningsenligt.       

3.2 Planering 

3.2.1 Urvalsprocess 

Det krav vi hade på våra respondenter var att de skulle ha fyra års arbetserfarenhet 

som projektledare. Detta då vi ville basera vår undersökning på intervjuer från 

projektledare som är vana att hantera stressade situationer, för att se vilka 

copingstrategier som de använder sig av. Vi valde att avgränsa oss till det 

geografiska området kring Karlstad, då vi ville utföra våra intervjuer ansikte mot 

ansikte och därför hålla avståndet nere till en sådan tillgänglighet. Ju större 

avståndet är, desto svårare blir möjligheten till en sådan kontakt. 
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Vi gjorde ett antagande om att det skulle ta lång tid att få kontakt med 

respondenter som var villiga att ställa upp på intervju, men det visade sig inte vara 

något större problem för oss. Vi började söka på projektforum.se
1
 för att få en bra 

överblick över vilka företag som hade flest IPMA-certifierade projektledare. Det 

var inget krav att projektledarna som vi skulle intervjua skulle vara certifierade, 

men det var en bra start då detta gav oss några namn på organisationer som 

arbetar med projekt. Vi kontaktade en organisation som fanns med på listan, men 

fick ingen respons från dem. Vi valde samtidigt att kontakta två offentliga 

verksamheter. Vi hade tidigare läst några uppsatser av magisterelever i 

projektledning där de intervjuat projektledare i de organisationerna och gjorde då 

antagandet att det skulle gå bra även för oss att få tag på kontaktuppgifter om 

organisationerna deltagit i undersökningar tidigare. Antagandet stämde då vi 

snabbt fick kontaktuppgifter till fler respondenter än vad vi hade räknat med. 

När denna urvalsprocess var genomförd tog vi kontakt med personerna, först via 

mail som sedan uppföljdes med telefonsamtal. I mailet presenterade vi oss själva 

och vår undersökning samt syftet med denna och vad resultatet från intervjuerna 

skulle användas till. Vi lämnade kontaktuppgifter i form av våra namn och 

telefonnummer, och beskrev att intervjun skulle ta cirka 30-60 minuter. Skulle 

intervjun ta kortare tid än så ansåg vi att den inte skulle bli tillräckligt omfattande. 

Skulle den istället ta längre tid än så kunde det vara svårt att få tag på personer 

som har tid att göra ett så stort avbrott från sitt arbete. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att antalet personer i en intervjustudie ofta 

anses vara antingen för litet eller för stort. Är antalet för litet blir det svårt att 

generalisera resultatet och det blir omöjligt att pröva olika personers svar med 

hypoteser eller utföra statistiska generaliseringar. Är antalet istället för stort menar 

de att det inte går att utföra mer detaljerade tolkningar. Författarna beskriver 

vidare och trycker på att antalet personer i intervjustudien beror på syftet med 

undersökningen. Syftet med vår studie är att fånga upplevelser hos 

respondenterna, och därför inte mäta eller jämföra deltagarna med varandra. Då 

denna studie är kvalitativ värderade vi innehållet i de intervjuer vi utförde och 

möjligheten att utföra detaljerade tolkningar utifrån dessa framför kvantiteten. Att 

få tag i en stor mängd respondenter var således inte vårt mål. Vi ansåg att fyra 

respondenter skulle uppfylla vårt syfte. Vi hade möjlighet att kontakta fler 

projektledare än de fyra vi bokat in, men upplevde att vårt intervjuunderlag var 

mättat med hjälp av de respondenter vi hade. 

3.2.2 Intervjuform 

Vi valde att genomföra en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att vi hade 

frågeområden och en bestämt följd på frågorna. I en halvstrukturerad intervju 

blandar man öppna och bestämda frågor för att få en så bred kunskap som möjligt 

(Lantz 2007). Kvale och Brinkmann (2009) menar att en halvstrukturerad intervju 

är ett mellanting mellan ett vardagssamtal och ett frågeformulär. Vi valde denna 

form av intervju för att vi ville ställa bestämda frågor men ändå ha möjlighet att 

ställa öppna frågor. Vi tror att det kan vara en fördel för respondenten om denne 

kan få prata fritt utan att det blir för formellt. Ett önskemål från vår sida var att 

intervjun skulle kännas som ett samtal där respondenten kunde känna sig trygg att 

tala öppet om sin upplevda stress på arbetet. 

                                                           
1
 http://projektforum.se/artiklar/ipma-certifiering/af-har-flest-ipma-certifierade-projektledare 
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I vårt förarbete till det teoretiska kapitlet fann vi en artikel där författarna 

Richmond och Skitmore (2006) hade utfört en studie som vi blev inspirerade av. 

Studien behandlar projektledares upplevda stress och deras copingstrategier. De 

använde sig i studien av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod samt en 

speciell frågeteknik vid intervjuerna. Tekniken bestod av tre delar där de i det 

första steget frågade om respondenten kunde beskriva en incident där denne känt 

sig stressad. Som steg två fick respondenten beskriva vad denne gjorde åt den 

upplevda känslan av stress som incidenten framkallat. Steg tre syftade till att 

respondenten fick frågan om vad konsekvensen blev av den copingstrategi som 

denne använt, det vill säga om copingen resulterade positivt, neutralt eller 

negativt. Vi valde att utföra våra intervjuer på ett likanande sätt, då vi anser att 

tekniken har en röd tråd och kan fånga upp projektledarnas upplevelser av stress 

samt hanteringen av den. Vid utformningen av vår intervjuguide fann vi även stöd 

från Trost (2010) som menar att en intervjuguide ska utformas som en lista med 

stora frågeområden. Detta görs för att intervjuaren lättare ska kunna komma ihåg 

alla områden. Författaren menar att ordningen på frågorna ska vara logisk och 

styras av undersökningens syfte. Intervjuguiden ska även passa den som 

intervjuar, därmed blir den personligt utformad efter hur intervjuaren väljer att 

kommunicera. Även Patel och Davidson (2011) påpekar att det är viktigt att gå 

igenom alla frågor och ifrågasätta om de fyller sitt syfte, det vill säga om de kan 

hjälpa till att svara på frågeställningen. Det är också viktigt att forskaren stryker 

de frågor som ses som överflödiga så det inte blir för mycket frågor, det finns då 

en chans till att respondenten ser det som tröttsamt att besvara dem. Trost (2010) 

anser att intervjuaren inte ska besvära respondenterna med för många frågor, vi 

har valt att följa hans enkla men väl beskrivande fras ”lagom är bäst” (Trost 

2010, s. 71). 

3.2.3 Intervjuguide 

Vi började med att diskutera fram lämpliga områden som skulle kunna svara på 

vår frågeställning samt kopplas till vårt teoretiska kapitel. Vi kom fram till fyra 

områden: allmänna frågor, projektledarrollen, stress och copingstrategier. De 

allmänna frågornas syfte var först och främst till för att vi skulle få en helhetsbild 

över vem personen är och hur denne arbetar. Frågorna om projektledarens roll 

berörde projektledarens arbete och dennes inflytande på arbetsplatsen. Vad gäller 

frågorna om stress fick respondenten definiera begreppet stress samt beskriva 

situationer i projektledarrollen där respondenten upplevt stress. Vidare fick 

respondenten tala om hur denne hade hanterat den specifika situationen, resultatet 

av det samt om personen har använt sig av en speciell copingstrategi i arbetet 

förut. För att se den fullständiga intervjuguiden, se Bilaga 1. 

Patel och Davidson (2011) menar att det är vanligt att inleda en intervju med 

neutrala frågor, som exempelvis bakgrundsfrågor. Likaså avslutas intervjun 

genom frågor gällande frågornas innehåll eller om respondenten har något att 

tillägga. Vi valde att använda oss av en så kallad ”omvänd tratteknik” (Patel & 

Davidson 2011) vid utformandet av våra frågor. Det innebär att vi inledde vår 

intervju med specifika frågor och avslutade med öppna frågor där respondenten 

fick tala fritt om ämnet med stöd av en öppen fråga. Författarna framhåller att en 

sådan teknik ger respondenten en chans att bilda sig en uppfattning om ämnet 

under tiden som denne besvarar frågorna. 
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Vid utformandet av frågorna undvek vi att formulera frågor som var ledande, 

långa, värderande samt oklara. Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt 

att tänka på detta samt vilket språk som intervjuaren använder. Om respondenten 

missförstår eller uppfattar en fråga fel kan detta drabba undersökningen negativt 

(se avsnitt 3.5.1). 

För att säkerställa att intervjuguiden inte saknade frågor eller var oklar testades 

den på en klasskamrat som inte var insatt i ämnet, precis som våra respondenter. 

Patel och Davidson (2011) menar att en pilotstudie används då forskaren vill 

prova upplägget och då görs detta på en grupp som motsvarar den egentliga 

undersökningsgruppen. Med hjälp av pilotstudien kan forskaren senare ändra 

frågor som var otydliga, antalet frågor samt innehållet i dem. Även Bryman 

(2011) förespråkar pilotstudier innan den egentliga intervjun skall äga rum. Efter 

pilotstudien upplevde vi att intervjuguiden inte var tillräckligt omfattande och 

därför kompletterades den med ytterligare frågor. 

3.3 Genomförande 
I informationsmailet som skickades ut till varje respondent presenterade vi oss 

själva. Vi förklarade vad vi ville undersöka och att vi sökte en projektledare som 

hade minst fyra års erfarenhet av att arbeta i projekt. Vi beskrev även att intervjun 

skulle ta 30-60 minuter, samt att respondenten kunde få intervjuguiden i förväg 

för att kunna gå igenom den i lugn och ro innan intervjun. Till sist lämnade vi 

våra kontaktuppgifter med namn och telefonnummer. De fyra respondenter som vi 

intervjuade arbetar alla inom offentliga verksamheter i Karlstad. 

Trost (2010) är av uppfattningen att en intervjuguide ska sitta i ”ryggmärgen”, det 

vill säga att en intervjuare ska lära sig den utantill. Detta var något som vi var 

noga med innan första intervjutillfället. Efter varje intervju blev vi dock säkrare 

på frågorna vilket resulterade i att vi inte behövde se över intervjuguiden så ofta 

under intervjutillfällena. 

Vi träffade samtliga respondenter på deras kontor, eller i sammanträdesrum i 

närheten. Innan intervjun skulle börja informerade vi om de etiska åtagandena 

som vi gjort i vår studie. Vi förklarade att respondentens svar skulle behandlas 

konfidentiellt, att respondenten fick avbryta intervjun om denne ville samt vad 

resultatet skulle användas till. Vi erbjöd oss att skicka uppsatsen när den var 

inlämnad för publicering om denne önskade. Vi klargjorde även att vi kunde 

skicka mail med de citat som vi använder i uppsatsen från varje respondent så att 

de får godkänna detta om de så ville. Till sist frågade vi om respondentens 

godkännande att få spela in intervjun. Vi var medvetna om att inspelningen kunde 

påverka respondentens spontanitet och svar (Patel & Davidson 2011) men detta 

var nödvändigt för att vi senare skulle kunna transkribera intervjun för att senare 

tolka den. Samtliga moment ovan utförde vi med stöd från de fyra etikkrav från 

vetenskapsrådet (se Etik). 

Trost (2011) menar att om en intervju genomförs av två intervjuare så finns det en 

risk att respondenten känner att denne är i ett underläge. Dock påpekar författaren 

att om respondenten för intervjun är en representant för ett företag och inte 

intervjuas för privatlivet, är det lämpligt med två intervjuare som kan komplettera 

varandra. Vi vill undersöka projektledares upplevda stress på arbetet och vi ansåg 

att det var bäst att vara två vid intervjutillfället så vi fångar upp vad som sägs på 

bästa sätt. Dock så bestämde vi att endast en av oss ställde frågor och den andre 
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fångade upp vad som sas och kom med följdfrågor om det behövdes. Vi ville att 

respondenten skulle känna sig trygg och inte få känslan av att vara i underläge då 

vi var fler i antalet. Vi genomförde två intervjuer var, en intervjuade och den 

andre satt och antecknade samt ställde följdfrågor om detta behövdes. Efter 

samtliga intervjuer transkriberade vi dem samma dag, vi turades om och 

transkriberade två intervjuer var. Då vi behandlat våra respondenters svar 

konfidentiellt valde vi att tillskriva dem fiktiva namn i studien. För att underlätta 

för läsaren valde vi vanliga namn som började på alfabetets fyra första bokstäver: 

Anna, Bodil, Cecilia och Diana. 

3.4 Analysmetod 
Analysmetoden tematisk analys går ut på att, efter en noggrann inläsning av data, 

ta fram teman och subteman (Bryman 2011). Datan delas därefter först in i 

kärnteman och omarbetas återigen för att delas in under olika subteman. Bryman 

(2011) beskriver att detta tillvägagångssätt är avsett för att fungera som ett 

ramverk och ett tankesätt vid hantering av teman och data. Vidare menar 

författaren att tematisk analys är en form av kodning, som används vid de flesta 

kvalitativa analyser av data. 

Kodning användes vid analysen av den insamlade datan. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att kodning är ett begrepp som Glaser och Strauss introducerade. De 

definierade kodning som ”den process där man bryter ner, undersöker, jämför, 

begripliggör och kategoriserar data” (Strauss & Corbin 1990:61 refererad i 

Kvale & Brinkmann 2009). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att kodning 

antingen kan vara begreppsstyrd eller datastyrd. I en begreppsstyrd kodning har 

forskaren redan utformade koder att förhålla sig till medan i en datastyrd kodning 

formulerar forskaren koder när denne tolkar materialet. Vi genomförde en 

datastyrd kodning då vi utformade koder när vi läste utskrifterna från 

transkriberingen. Kvale och Brinkmann (2009) säger att kodning kan uttrycka sig 

i kategorisering, vilket betyder att långa intervjumeningar reduceras till några få 

kategorier. Dessa kategorier kan utvecklas i förväg eller under analysen från 

exempelvis teorin eller respondenternas uttalanden. I samtliga utskrifter 

markerades den text vi fann relevant med markeringspennor i olika färger. För 

varje färg formulerade vi sedan begrepp som sedan delades in i passande 

kategorier. De slutgiltiga kategorierna var följande: bakgrund, projektledarrollen, 

stressorer och coping.  

3.5 Verifiering 

3.5.1 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) beskriver att begreppen reliabilitet och validitet är anpassade 

utifrån kvantitativ forskning och att begreppen därför inte är lika självklara inom 

de kvalitativa studierna. Vidare förklarar författaren att det dock gjorts försök att 

anpassa begreppen till kvalitativa undersökningar. Begreppen har delats upp i 

intern och extern reliabilitet respektive validitet. Extern reliabilitet beskriver hur 

väl undersökningen kan replikeras, alltså huruvida den går att upprepas. Inom 

kvalitativ forskning är detta dock svårt då individer och miljöer förändras med 

tiden. Intern reliabilitet syftar på att forskare, om de är flera i en undersökning, 

kan tolka situationer olika och att de bör komma överens om hur vissa situationer 

ska tolkas. Intern validitet handlar om att forskarens observationer tydligt ska 

kopplas samman med de teorier som forskaren utvecklar därefter. Till sist 



 

 29 

beskrivs extern validitet som handlar om undersökningens generaliserbarhet, 

vilket i kvalitativa studier ofta är ett problem på grund av dess begränsade urval. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att reliabilitet vid intervjuer handlar om 

hur intervjuaren ställer frågorna, exempelvis om de är ledande, vilket kan påverka 

respondentens svar. Det handlar även om att andra forskare, vid en annan 

tidpunkt, ska kunna upprepa resultatet. Respondenterna kommer kanske att ändra 

sina svar under intervjun eller ge olika svar till olika intervjuare. När det gäller 

validitet vid intervjuer handlar detta om sanningen och att undersöka det man 

påstår vilja undersöka. Författarna menar, liksom Bryman (2011), att det är svårt 

att använda begreppet validitet vid kvalitativa undersökningar då det handlar om 

mätning. 

3.5.2 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) beskriver därför istället två andra begrepp som passar bättre vid 

bedömning av kvalitativ undersökning. Dessa är tillförlitlighet (trustworthiness) 

och äkthet (authenticity). Anledningen till framtagningen av de nya begreppen 

menar författaren är för att reliabilitets- och validitetskriterierna bygger på att det 

bara finns en enda och absolut sanning av hur den sociala verkligheten ser ut, och 

att de nya begreppen istället inbegriper att det kan finnas flera beskrivningar av 

verkligheten. Inom tillförlitligheten finns det fyra delkriterier som alla kan 

kopplas till motsvarigheter inom den kvantitativa forskningen. Dessa kriterier är: 

 Trovärdighet (“credibility”), som är en motsvarighet till intern validitet. 

 Överförbarhet (“transferability”), som svarar mot extern validitet. 

 Pålitlighet (“dependability”), som kan jämföras med reliabilitet.     

 En möjlighet att styrka och konfirmera (“confirmability”), som motsvarar 

objektivitet. (Bryman 2011, s. 354) 

Trovärdigheten bygger på att det kan finnas flera olika bilder av den sociala 

verkligheten och att det då handlar om att den beskrivning som forskaren 

använder sig av måste anses acceptabel även för andra. Trovärdighet kan skapas 

genom bland annat respondentvalidering, som går ut på att de individer som 

studerats eller intervjuats i den kvalitativa undersökningen får ta del av och 

bekräfta forskarens beskrivning så att individerna kan bekräfta att forskaren 

uppfattat verkligheten rätt. I vår undersökning har vi låtit våra respondenter tagit 

del av de citat som vi använt oss av, så att de har kunnat verifiera dem. 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen förklarar Bryman (2011) att den 

kvalitativa forskningen fokuserar på att få ett djup i undersökningen snarare än en 

bredd. Istället för att kunna generalisera resultatet fokuserar kvalitativa forskare 

på överförbarheten med undersökningen. Fokus ligger då på det unika i 

sammanhanget eller på betydelsen av olika aspekter inom den sociala 

verkligheten. Vår empiri bygger på en intervjustudie med fyra respondenter, och 

har därför inte den bredd som en kvantitativ undersökning kräver. Dock bygger 

vår studie på kvalitativa intervjuer, vilket givit oss ett större djup där vi bättre 

kunnat ta del av respondenternas egna formuleringar av sina sociala verkligheter 

än vad en kvantitativ studie hade givit oss. 

Pålitlighet menar författaren skapas genom att kritiskt granska forskningen. Detta 

genom att vara tydlig genom hela forskningsprocessen och redogöra för alla faser 
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i undersökningen, samt att låta utomstående individer fungera som granskare för 

att bedöma undersökningens kvalitet. Vi har i vår undersökning, för att ständigt 

kunna inneha ett kritiskt synsätt, låtit utomstående läsa och ta del av det vi 

producerat samt låtit dessa komma med konstruktiv kritik. Med möjligheten att 

styrka och konfirmera menas att en forskare inte kan vara fullständigt objektiva i 

en samhällelig studie, men att personliga värderingar eller förkunskaper inte från 

forskaren medvetet ska påverka de slutsatser som uppkommer under 

undersökningen. 

Begreppet äkthet handlar om att forskaren ska ge en rättvis bild av verkligheten 

och de deltagande individerna, respondenterna. Vidare bör undersökningen även 

inneha autenticitet. Detta innebär att studien ger respondenten en förståelse av sin 

sociala situation och miljö, en bild av andras upplevelser samt möjlighet och 

chans att förändra sin situation (Bryman 2011). I vår intervjustudie har vi försökt 

att säkerställa detta genom att ge respondenterna en möjlighet att beskriva vad 

begreppet stress innebär för dem. Vidare har vi frågat om de kan beskriva en 

situation där de har varit stressade samt hur det hanterade den situationen. Detta 

tror vi kan bidra till ökad förståelse och insikt över problemet kring 

arbetsrelaterad stress hos respondenterna, då våra intervjufrågor får dem att 

fundera över deras arbetssituation och därmed kanske ge dem en möjlighet att 

förändra sin situation. 

3.5.3 Objektivitet 

Det kan finnas delade meningar huruvida kunskap som producerats genom 

kvalitativa intervjustudier kan vara objektiva. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

dock att intervju som forskningsmetod, om den är väl utförd, mycket väl kan vara 

objektiv om den inte är snedvriden, eller biased. Denna objektivitet beskriver 

författarna som ”frihet från bias”, där den producerade kunskapen inte är 

förvriden på grund av personliga värderingar. Objektiviteten inom intervjustudier 

är därför beroende av intervjuarens förmåga att inte bedöma intervjupersonen 

baserat på sin egen förförståelse. 

Vi anser, i enighet med Kvale och Brinkmann (2009), att kvalitativa intervjuer 

kan användas som en objektiv undersökningsform. För att vår undersökning inte 

skulle bli subjektiv var det dock viktigt att vi tänkte på att hålla oss så objektiva 

som möjligt, och inte blanda in våra egna värderingar och fördomar när vi utförde 

våra intervjuer. Vi har antagit att projektledning är ett stressigt yrke och att vi tror 

att intervjupersonerna använder sig av medvetna copingstrategier för att hantera 

denna stress. Därför var det viktigt att vi under intervjuerna inte lät dessa 

antaganden lysa igenom och att vi inte la någon värdering i respondenternas svar, 

huruvida detta stämde även för dem. Detta för att hålla oss så objektiva som 

möjligt. 

Vidare menar Lantz (2007) att forskare inte kan vara helt och hållet objektiva, då 

detta egentligen inte är möjligt. Författaren menar då att det är onödigt att ens 

försöka sträva efter sådan personlig objektivitet och att det endast är tidskrävande. 

Även vi tror att det är omöjligt att vara helt objektiv som person, men att det för 

den sakens skull ändå går att utföra en undersökning utan att den fördärvas av 

subjektivitet. 
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3.6 Etik 
Vad gäller etiken i vår undersökning följde vi de fyra övergripande etikkraven 

som har formulerats av Vetenskapsrådet (2002). Dessa fyra huvudkrav är 

följande: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckekravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

Patel och Davidson (2011) beskriver att kraven innebär att forskaren måste 

informera om undersökningens syfte för deltagarna i undersökningen. Deltagarna 

ska också informeras om att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta 

deltagandet när de så önskar. Det ska framgå vad resultatet ska användas till och 

att deltagarna får ta del av det om de önskar. Forskaren måste även skydda sina 

deltagare, detta görs genom att behandla uppgifter om deltagarna, samt 

informationen som de ger, konfidentiellt. Det innebär att utomstående inte får ta 

del av uppgifterna samt att deltagarna inte ska kunna identifieras i resultatet. Om 

forskaren behöver hämta information om deltagarna från ett register eller liknande 

behöver denne ett tillstånd från deltagarna eller myndighet om det gäller 

offentliga handlingar. Forskaren behöver också ett tillstånd eller medgivande att 

genomföra undersökningen om den kommer att äga rum på exempelvis en skola. 

Till sist får den insamlade informationen och uppgifterna gällande deltagarna 

endast användas inom forskningen (Patel & Davidson 2011). 
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4 Resultat 

I detta kapitel redogörs respondenternas svar, var för sig, från intervjuerna i tre 

olika kategorier. Dessa är projektledarrollen, stressorer samt coping. 

4.1 Anna 
Anna har en universitetsexamen som ingenjör. Hon har, via sin arbetsgivare, läst 

kurser i projektledning. Anna arbetar heltid som projektledare inom en offentlig 

verksamhet, och har inga andra arbetsuppgifter inom organisationen. Hon har 

arbetat som projektledare i fyra år. 

4.1.1 Projektledarrollen 

Anna beskriver att det inte finns någon vanlig arbetsdag för henne, utan att hennes 

arbetsuppgifter är varierande. Hon förklarar att en dag på arbetet kan bestå av att 

sitta framför datorn och göra en skrivelse, att vara på plats vid genomförandet av 

projektet eller sitta i möten med konsulter och intressenter. Anna samarbetar 

nästan alltid med personer från andra enheter inom organisationen. Vidare 

redogör hon för hur arbetet med projekt går till och vilka arbetsuppgifter hon har 

som projektledare. Först får hon en förstudie med behov som hon ska tillgodose. 

Sedan följer en lång process där hon upprättar handlingar med hjälp av konsulter. 

Därefter söker hon finansiella medel för projektet, vilket kan ske vid en specifik 

tidpunkt varje år. När beslutet om projektet ska fortskrida har tagits, är det Annas 

uppgift att upphandla entreprenörer och ansvara för genomförandet av projektet. 

Anna beskriver att ett projekt kan ta upp till mellan tre och fem år ibland, från det 

att hon får förstudien tills projektet överlämnas. Anna menar att hennes arbete är 

stimulerande och förklarar detta med att: 

”i och med att man har variationer så tycker jag att det är toppen. Jag får liksom 

inte vara med i en liten del utav det här, utan jag får vara med tills det är klart. 

Hur var tanken och hur blev den? Det tycker jag är väldigt kul”. 

Inom verksamheten har de en gemensam projektmodell som Anna säger att hon 

följer ibland, och ibland inte. Hon fortsätter att beskriva att de har styrdokument 

och vissa standarder som hon ska förhålla sig till, men att hon får vara med och 

besluta en del vid utformningen av projektet inom de ramar som finns upprättade. 

Vidare menar Anna att ”när väl jag har fått projektet och fått pengarna så är det 

jag som fattar besluten i projekten” och att hon således är självbestämmande och 

har inflytande över sitt arbete. 

Anna beskriver att det ställs krav på henne som projektledare och att dessa krav 

bland annat kan vara kunskapsmässiga och stressnivåmässiga. Till exempel 

förklarar hon att de har deadlines och datum då hon måste producera. Hon berättar 

att problem som hon kan stöta på som projektledare kan vara att verksamheten vill 

en sak som kanske inte stämmer överens med lagar. Eller att budgeten inte räcker 

till. Att det kan uppstå problem i genomförandefasen som påverkar projektet 

negativt, som hon inte hade kunnat förutse. Eller att cheferna väljer att prioritera 

annorlunda eller förändrar projektkraven. Sådana problem kan ibland uppstå, dock 

beskriver Anna att hon generellt inte ser något negativt med att vara projektledare 

och att ”det är ju därför jag jobbar med det för att jag tycker att det är väldigt 

roligt”. 
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Anna säger att hon för det mesta får stöd från sin närmsta chef, och det i form av 

problemlösning och att ”bolla idéer”. Dessa idéer gäller framförallt vilka beslut 

som hon ska ta. 

4.1.2 Stressorer 

Anna menar att stress för henne är när det påverkar henne negativt, och att det kan 

bero på flera olika saker. Det hon nämner som mest stressande är när hon inte har 

kontroll på situationen. Anna tar upp ett exempel på en sådan situation där 

entreprenören i projektet inte hade kontroll på ekonomin, vilket resulterade i att 

hon inte heller kunde ha det. Hon beskriver situationen vidare som att hon hade: 

”ingen kontroll, ingen som helst! Och när inte ens de [entreprenören] har 

kontroll, då går det inte för mig att ha kontroll för jag måste kunna lita på dem att 

det är de som kan det här. [...] Och när inte de vet så blir jag superstressad. För 

då ser ju jag att vi inte har någon kontroll på pengarna, vart kommer det här att 

sluta? Kommer mina pengar att räcka eller inte? Ingen aning. Så kan man inte 

jobba, då mår man inte bra”. 

Hon förklarar att detta, att inte ha kontroll på situationen, är mer stressande än att 

ha mycket att göra i form av en hög arbetsbörda. 

Ett annat orosmoment, som kan leda till upplevd stress, menar Anna är att hålla 

budgeten. Hon beskriver att: 

”det är det [att hålla budgeten] som är målet och det är det som bevisar utåt, på 

pappret i alla fall, att man klarat projektet eller inte. Sen vad som har hänt på 

vägen, det vet ju inte alla utan man ser ju bara på pappret om det är röda eller 

svarta siffror”. 

Hon menar att ett lyckat projekt många gånger är detsamma som en bra budget. 

Dock poängterar hon att det inte alltid stämmer i verkligheten, men att det är det 

som syns utåt. 

Ytterligare en stressor som Anna tar upp är de deadlines som projektledare måste 

förhålla sig till. Hon beskriver att det inom projekt förekommer tidspress och att 

hon som projektledare måste leverera resultat i tid. Samt att hon som projektledare 

kan ha svårt att rubba de tidsramar som är uppsatta. Dessutom förklarar Anna att 

den stress hon som projektledare upplever går i vågor, och att det finns vissa 

perioder på året som upplevs mer stressiga än andra. Anna känner dock att hon 

mellan dessa perioder hinner vila ut och hon anser även att hon blir mer effektiv i 

arbetet när hon är lite pressad. 

4.1.3 Coping 

Anna beskriver en situation där varken hon eller entreprenören hade någon 

kontroll över ekonomin, men där hon var tvungen att leverera ett resultat vid en 

bestämd tidpunkt. För att hantera den upplevda stressen, som situationen 

framkallat, valde Anna att kommunicera med entreprenören för att diskutera 

problemet. Situationen slutade med att hon fick bortse från ekonomin, då det var 

viktigare att bli klar i tid än att hålla budgeten. Hon valde att fokusera på att gå 

vidare och tänka att det skulle lösa sig, och förklarar att skulle det inte lösa sig ”så 

skulle jag [hon] inte dö på kuppen”. För att en liknande situation inte ska 

återupprepas i framtiden menar Anna att det är viktigt att hon som beställare och 

de som är entreprenörer för en bättre och tydligare kommunikation. 
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Anna menar att det finns många sätt att hantera stress. Ett sätt tycker hon är att 

träna, då upplever hon att hon kan släppa allt när hon exempelvis går ut och 

springer eller besöker gymmet. Att försöka strukturera upp alla arbetsuppgifter 

samt sortera in dem i turordning är ytterligare en strategi som Anna använder sig 

av vid hantering av upplevd stress. Vidare beskriver hon att: 

”planera och tänka att idag ska jag bara göra det här. Även om det kommer tusen 

frågor om det så gör jag det imorgon. Det tror jag funkar bäst”. 

4.2 Bodil 
Bodil har en universitetsexamen som ingenjör. Bodil har läst en kurs i 

projektledning via den arbetsgivare som hon har idag. Hon har även tidigare läst 

sådana kurser när hon arbetade för en annan arbetsgivare. Bodil arbetar heltid som 

projektledare inom en offentlig organisation och har inga andra arbetsuppgifter. 

Hon har arbetat som projektledare från och till sedan 2001. 

4.2.1 Projektledarrollen 

Bodil berättar att hennes arbetsuppgifter handlar om att ta fram handlingar, ha 

kontakt och handla upp med entreprenörer, att ha kontroll på projektets ekonomi 

samt se till att de får det som beställts. Hon uppskattar att hon har haft hand om 

mellan sju till tio projekt på sin nuvarande arbetsplats, att hon hinner med några 

projekt per år och idag håller hon på med ett större projekt. Bodil anser att arbeta i 

projekt kan vara stimulerande och utmanande, hon beskriver arbete i projektform 

som: 

”nästan alla projekt har ju sina frågor liksom och sina utmaningar så, det är väl 

det som är lite stimulerande med projekt. Att man får en uppgift som man ska 

lösa. Också har man en budget. Också har man en tidsplan och man ser ett slut. 

Man har en början och ett slut också ska man lösa det så bra som möjligt. Och det 

är väl alltid roligt”. 

Vidare berättar Bodil att hon är självbestämmande i sitt arbete i form av hon fattar 

de flesta besluten rörande projektet. Hon säger att hon måste följa 

projektmodellen som finns inom organisationen och kan därför fatta beslut 

gällande projektet inom de angivna ramarna. De beslut hon tar rör exempelvis 

definiering av en projektspecifikation, budget och tidsuppskattning. Bodil påpekar 

också att det är mycket eget ansvar att vara projektledare. 

Krav som Bodil upplever ställs på henne är att hon ska hålla budget, tidsplan samt 

ha ett mål om att hon ska uppnå ett resultat. Hon beskriver att problem som hon 

kan stöta på som projektledare kan vara att projektgruppen inte fungerar på något 

sätt, styrning eller att handlingar inte är nog tydliga. Bodil anser att hon inte kan 

se så mycket negativt med att vara projektledare och hon tycker att hennes 

arbetssätt är roligt samt att hon föredrar det arbetssättet. Vidare förklarar hon att 

det är lätt att se resultat i hennes arbete när man har ett tydligt mål och ”det gillar 

jag [hon] väldigt mycket”. 

Vad gäller stöd menar Bodil att det är svårt för hennes närmsta chef att vara ett 

stöd då denne inte har de kunskaper som Bodil besitter inom arbetsområdet. Hon 

beskriver att: 

”det kan allt vara lite ensamt ibland, man känner att man har ett behov av att 

kunna bolla med någon. Ska vi ta det eller det beslutet? Och de resurserna har vi 
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väl inte riktigt, att man känner att man kan ha någon som man... utan det är 

mycket att man får fatta besluten själv och hoppas på att det blir bra”. 

Bodil menar att den största pressen som hon upplever för att lyckas med ett 

projekt kommer från henne själv och inte hennes chef. Hon vill att det ska bli bra, 

att budgeten ska hållas men framförallt är det viktigt ha respekt för att det är 

skattebetalarnas pengar som finansierar projekten. Till slut påpekar Bodil att de 

projekt som är mest krävande är också de som är mest lärorika. Hon säger att: 

”när allting går bra, då lär man sig ju inte så mycket. Men mer när det går dåligt, 

det är då man lär sig jättemycket”. 

4.2.2 Stressorer 

Bodil beskriver att stress kan vara olika saker, men för henne är det att inte ha 

kontroll. När det inte är upp till henne, utan när hon är beroende av någon annan, 

och hon känner att det inte fungerar. Exempelvis menar hon att osäkerheter i ett 

projekt är svårt att kontrollera. Något annat som hon upplever som stressigt är att 

det kan vara svårt att få ihop projektgruppen till ett team och få dem att arbeta mot 

ett gemensamt mål. Bodil beskriver en situation då två personer i hennes 

projektgrupp var skeptiska till projektet, hon säger att de då var ”väldigt 

motvalls”. Att vara ansvarig för risker i ett projekt, att hålla ordning på alla 

inblandade i projektet samt att inte få den information som hon behöver för att ha 

kontroll över läget är andra stressorer hon tar upp. Till slut förklarar Bodil att det 

finns en oro vid överlämningen av ett projekt, hon menar att det är viktigt att det 

ska fungera bra vid överlämningen. 

Bodil arbetar på en offentlig organisation och därmed kan allmänheten lätt 

granska hennes projekt, vilket hon anser kan leda till stress. Hon beskriver att: 

”vi är ju lite granskade också att vi, alltså av allmänheten och så, och man vill ju 

gärna att om någon ska komma till mig och granska mig och mitt projekt så vill 

jag ju [...] att det ska inte finnas något som är konstigt”. 

Bodil upplever minst stress i början av ett projekt och mest under 

genomförandefasen. Hon anser också att det är stressande när något är tekniskt 

svårt eller när ”det kör ihop sig”. Hon säger att: 

”det är liksom inte att man kan säga nej, det där tar jag nästa vecka, för det har 

jag inte tid med nu. Det fungerar ju inte riktigt så. Då är det nog som mest 

stressigast”. 

Bodil menar att projektledning är ett stressigt yrke för att det finns en tidsplan att 

hålla sig till och det kostar pengar om projektet blir stillastående. Hon påpekar 

även att det är ett högt arbetstempo och hög arbetsbelastning. Dock säger Bodil att 

hon inte blir stressad av att ha mycket att göra och hon tycker om att arbeta 

mycket, utan det är bristen på kontroll som är stressande. 

4.2.3 Coping 

Bodil beskriver att hon hanterar en stressfull situation i ett projekt genom att se till 

att vara ”på plats” och diskutera med entreprenörerna. Detta gör att hon får en 

känsla över hur det fungerar och att hon får kontroll. Den hantering hon främst 

använder när hon inte har kontroll är att kommunicera med de inblandade i 

projektet. När hon hade en projektgrupp som inte fungerade såg hon till att ha 
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möten med dem. Bodil menar att det är viktigt att prata med varandra och såg då 

till att projektgruppen fick känna att någon lyssnade på dem. 

”Vi hade väldigt mycket diskussioner om hur det [arbetet] skulle utföras och vissa 

grejer fick de gehör för, andra fick de inte gehör för. Men de kände ändå att vi 

hade satt oss ner och diskuterade. Att man tog deras synpunkter på allvar”. 

I perioder då hon känner sig mer stressad än andra försöker hon att inte arbeta för 

mycket övertid utan att vara ledig för att koppla bort arbetet. Bodil förklarar att 

hon försöker: 

”vara ledig någon helg ibland också. För att om man jobbar många helger i rad 

då blir det väldigt svårt, hjärnan har väldigt svårt att släppa liksom när man 

aldrig får några dagar som är helt lediga”. 

Bodil säger att fysisk aktivering är ett bra sätt att hantera stress, då får hon komma 

iväg och göra något annat ett tag. I övrigt menar Bodil att hon brukar bita ihop 

och beskriver stresshantering som att: 

”jag tycker inte att det är så jobbigt att hantera det. Du jobbar tills det är färdig 

liksom och då får man jobba mycket, men det gör mig inte så där jättemycket”. 

4.3 Cecilia 
Cecilia har en högskoleutbildning som civilekonom. Hon har gått utbildning inom 

projektledning, både på högskola och via den nuvarande arbetsgivaren. Cecilia 

arbetar inom en offentlig verksamhet som projektledare parallellt med mer 

statiska arbetsuppgifter i organisationen. Hon har arbetat som projektledare från 

och till sedan år 2001, där projektledarrollen varit mer eller mindre uttryckt och 

formell projekten emellan. 

4.3.1 Projektledarrollen 

För tillfället arbetar Cecilia med ett projekt som hållit på i ett och ett halvt år, och 

som ser ut att sträcka sig ytterligare ett halvår till ett år till. Hon beskriver att hon 

”sitter lite på två stolar” eftersom hon är både projektledare för det pågående 

projektet samt att hon är förvaltare av projektresultatet i linjeorganisationen. 

Cecilia förklarar att det första hon gör när hon kommer till kontoret på morgonen 

är att kolla mailen. Efter det tar hon reda på vad det är som är aktuellt för dagen 

och vad som ska prioriteras, vilket hon beskriver ofta handlar om olika möten. 

Projektet hon arbetar med sträcker sig över flera enheter i organisationen, och 

mycket av hennes arbete går därför ut på att ha kontakt med de personer som 

berörs av projektet samt samordna möten med dessa. Denna samordning gäller 

även inåt i projektgruppen då flera av projektdeltagarna arbetar halvtid med 

projektet och har, liksom Cecilia, andra arbetsuppgifter att utföra mot 

organisationen. Cecilia förklarar att hennes arbetsdag således består av många 

möten, telefonsamtal samt mailkontakt med olika intressenter. Hon sammanfattar 

det hela med att förklara att hennes arbetsuppgifter består i: 

”att försöka hålla ihop alla, så att alla vet vad de ska göra och att man känner sig 

trygga i det. Både de som är i projektgruppen och de andra ute i verksamheten”. 

Cecilia beskriver att det inom projekt inte förekommer så mycket rutinarbete och 

att detta är något som hon trivs bra med. Hon menar att hennes arbete är 

stimulerande då hon kommer i kontakt med andra personer. Vidare säger hon 
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även att det är utvecklande då det hela tiden tillkommer nya frågor, som hon 

kanske inte alltid har svar på. Cecilia säger att ”det är alltid något nytt, men det är 

väldigt utvecklande och stimulerande och framförallt väldigt varierande”. 

Dessutom förklarar hon att hon har inflytande över sitt arbete och att hon upplever 

att hon är självbestämmande, då hon anser sig ha ”ett ganska så fritt 

spelutrymme”. Cecilia fattar beslut inom projektet inom de ramar som hon har 

och beskriver att det är hennes chef, som är projektbeställare, som är ytterst 

ansvarig. 

Cecilia förklarar att det ställs krav på henne som projektledare och att dessa krav 

är att hon behöver vara strukturerad. Att andra tycker att hon ska ha alla svaren. 

Att hon ska vara den som knyter ihop allting och att ”man ska ju vara tryggheten 

själv på något sätt”. Hon förklarar att om det framstår som att hon är osäker så 

sprider det sig till gruppen och att det därför är viktigt att vara tydlig och sätta 

gränser. Att kunna prioritera. Cecilia beskriver att hon tycker att kraven snarare 

ställs på projektledarens personlighet och hon anser att denne måste trivas med det 

den gör. Vidare menar Cecilia att det finns olika problem som hon som 

projektledare kan stöta på. Dessa problem kan vara att projektmedlemmarna i 

gruppen inte är så delaktiga eller engagerade som hon som projektledare önskar. 

Eller att hon kan ha fått fel sorts personer, som inte passar till projektet, då det 

oftast inte är projektledaren som väljer sina projektmedlemmar. Ett annat problem 

som Cecilia tar upp är att projektledaren inte är chef över projektmedlemmarna, 

bara över själva projektet. Projektledaren kan då inte bestämma över till exempel 

deltagarnas semester, vilket kan skapa problem då denne inte har mandat att styra 

resurserna och då kan det bli problem med tidsplaner och budgetar. Ytterligare ett 

problem kan vara att informationen ”inte alltid flödar på rätt sätt” och att hon 

inte alltid får all den information som hon önskar att hon skulle få. 

Det Cecilia beskriver kan vara negativt som projektledare är att hon är ensam, att 

hon inom projektgruppen inte har någon som är likvärdig. Hon beskriver då att det 

är viktigt att ha stöd, från sin chef eller från styrgruppen dit hon kan behöva lyfta 

en fråga innan hon kan fatta ett beslut. Cecilia anser sig få stöd i sitt arbete i form 

av sin chef då hon känner sig osäker. Med hjälp av detta stöd kan de tillsammans 

bolla idéer och göra prioriteringar och bestämma sig för vilka beslut som ska tas. 

Cecilia beskriver vidare att: 

”om projektet går bra [...] då är det projektbeställaren som får crediten för det, 

den kom ju på idén själv. Men skiter det sig projektet, då är det projektledaren 

som blir hängd. För det är alltid den som får ta det”. 

Hon menar att hon alltid tycker att hon får reda på om det går bra eller dåligt i 

form av feedback. 

4.3.2 Stressorer 

Cecilia beskriver att hon vet att hon är stressad när ”hon känner att hon inte mår 

bra på något sätt”. Hon förklarar att det kan handla om att hon har oförmåga att 

hantera en situation, och det är det som är stress för henne. Denna oförmåga 

beskriver hon till exempel kan bero på brist av tid eller ork, eller att inte kunna 

hålla en budget. Oförmågan kan även bero på att hon inte har kontroll, eller att 

hon inte har möjlighet att ha kontroll, över situationen. Hon menar att då är det 

viktigt att tänka att ”good is enough”. För att ibland räcker inte tiden till för att nå 

det resultatet som hon vill åt, och då måste hon sänka ambitionsnivån för att de i 
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projektgruppen ska hinna bli klara i tid. Detta beskriver hon kan leda till upplevd 

stress hos henne, att inte kunna leverera ett så bra resultat som hon egentligen vill. 

Ett annat stressmoment som Cecilia beskriver är när projektmedlemmarna, eller 

andra aktörer knutna till projektet, inte gör sitt arbete eller uträttar sina uppgifter. 

Hon förklarar att det inte är hennes roll att utföra deras arbete, men att hon på 

något sätt måste få dem att göra det och det upplever hon som stressande. Cecilia 

kan även känna sig stressad över att ett projekt kan vara ”för fritt”. Hon förklarar 

detta med att det är upp till henne hur hon väljer att planera sitt arbete och hur hon 

ska förvalta den tid hon har samt vilka prioriteringar som hon ska göra, och att det 

ansvaret kan leda till upplevd stress. 

Dessutom beskriver Cecilia hur alla i organisationen har tillgång till varandras 

kalendrar och att om hon inte bokar in egen tid i sin kalender för sina 

arbetsuppgifter så kan andra tänka att hon har tid för att bokas in på möten. Vidare 

beskriver hon att ”det är ju inte så att man oftast går på möten och lämnar ifrån 

sig saker, utan man får ju oftast nya arbetsuppgifter” vilket leder till att hennes 

arbetsbörda ökar. 

Cecilia beskriver att hon inte anser att projektledning i sig är ett stressigt yrke. 

Utan: 

”att det helt beror på personens förmåga eller inställning till det, än jobbet i sig 

[...] det är alltid lätt att säga att ett visst yrke är stressande men jag tror det ligger 

mer i personligheten, hur man väljer att se det eller kan hantera det”. 

4.3.3 Coping 

Cecilia beskriver att hennes hantering av stress oftast går ut på att prioritera och 

att kommunicera med de personer som hon behöver kommunicera med. Det kan 

till exempel gälla projektgruppen och att de kanske inte gör sitt jobb, då menar 

Cecilia att det är viktigt att hålla möten för att ta reda på bakgrunden till 

problemet. Handlar stressen om att det är problem med en tidsplan menar hon att 

hon måste lyfta problemet uppåt i verksamheten och söka stöd för att antingen 

kunna utvidga tidsramen, sänka ambitionsnivån eller också så får hon delegera 

mer. Att säga till att ”nej, det är ändå ni som ska göra det här. Så att man får tid 

över till annat”. 

Cecilia har märkt att desto tydligare hon är i sitt arbete, desto större trygghet 

upplever de andra i gruppen. Hon har lagt ner mycket arbete på att säga ”nej”, att 

inte ta på sig arbete som egentligen inte ligger inom hennes arbetsuppgifter. Hon 

menar att det är viktigt att delegera, så att rätt person gör rätt arbetsuppgift för att 

inte göra arbetsbördan för stor. Hon menar att informera och att kommunicera är 

väldigt viktigt för en projektledare. Dessutom har Cecilia börjat boka in tid i sin 

egen kalender för eget arbete, så att hon får tid att utföra sina egna arbetsuppgifter 

som annars inte kunnat utvisas ur kalendern. Vidare beskriver hon att: 

”då är det lättare också att man kan veta det att jag kan inte tänka på det just nu 

för att jag har en timme imorgon bitti där jag kan göra någonting åt det”. 

Cecilia säger att mycket av hanteringen av stress handlar om att planera och 

strukturera upp arbetet mer. På grund av upplevda stressyndrom har Cecilia fått 

hjälp utifrån för att hantera sin upplevda stress i arbetet. ”Det vi går igenom där 

är ju mycket kroppkännedom, att man lär känna sina kroppsliga reaktioner. Vad 
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händer när jag blir stressad”. Cecilia säger att ”det är lite synd att man behöver 

hamna i en tråkig situation först, för det är så himla vanligt”. 

Varje morgon går Cecilia igenom tre viktiga aktiviteter som hon måste få gjort 

under dagen, och sedan skriver hon upp dem på sin Whiteboard-tavla som hon har 

på sitt kontor. Dessa aktiviteter beskriver hon kan vara att skriva klart ett avtal, att 

gå på ett viktigt möte eller att kolla igenom mailen. Sedan skriver hon även upp 

”tre saker åt andra hållet”, där dessa går ut på att vila. Det kan då handla om att 

hon ska ta sina raster, att boka in tid efter möten för reflektion, att ta fem minuter 

under dagen då hon helt släpper det hon gör och tänker på något annat eller att ta 

en promenad på lunchen. Allt detta för att hon ska balansera arbetet mellan 

aktiviteter och vila. Slutligen poängterar Cecilia att den viktigaste hanteringen av 

upplevd stress går ut på att göra prioriteringar i arbetet, samt att sätta gränser för 

sig själv och andra. 

4.4 Diana 
Diana har en universitetsexamen som ingenjör. Hon har gått utbildning inom 

projektledning, både på högskola och via den nuvarande arbetsgivaren. Diana 

arbetar inom en offentlig verksamhet där de varvar projekt med det vanliga arbetet 

i organisationen. Hon beskriver att hon ibland kan leda ett projekt på heltid och då 

bli lyft från organisationen. Det vanligaste vid projekt är dock att hon kombinerar 

projektledarrollen med hennes vanliga arbetsuppgifter i verksamheten. 

4.4.1 Projektledarrollen 

Diana förklarar att det inte finns någon vanlig arbetsdag för henne. ”Jag kommer 

till jobbet och tror jag vet vad det är jag ska göra, men jag har aldrig gjort det 

jag trott jag skulle göra när jag går hem”. För tillfället leder Diana inte något 

projekt, så hennes arbetsdag består av hennes vanliga arbetsuppgifter inom 

organisationen. Detta kan vara att hjälpa andra projektledare med budget, 

skrivningar i vissa dokument, boka möten med andra när det kör ihop sig men 

framförallt att vara en support och ett stöd för dem. 

Diana beskriver att hon i sitt arbete lär sig ”jättemycket hela tiden”, men 

samtidigt påpekar hon att det även kan finnas en fara med det. Att om hon själv 

inte sätter stopp, så finns det inga stopp. Hon anser att hon kan påverka projekten i 

sin projektledarroll, och hon menar att det finns fria ytor samt en möjlighet att 

utveckla sig själv och påverka sin situation. Dock påpekar hon att hon måste hålla 

sig till lagstiftningar och styrning. Diana förklarar att det ställs krav när hon väljer 

att använda organisationens projektform, och hon beskriver det som att ”ibland är 

projektformen så styrande, så jobbig, så besvärlig, så du kommer snabbare fram 

att inte göra ett formellt projekt”. Istället väljer hon att ibland utforma en 

handlingsplan, som inte är lika formell och styrande som ett projekt. Hon menar 

då att projektformen lämpar sig bäst för besvärliga projekt, och förklarar att ”har 

jag någonting som jag tror kommer att bli svårt att få igenom så väljer jag 

projektformen. Då man verkligen får någon att fatta besluten”. 

Diana menar att det finns olika typer av projektledare. Att det i olika lägen är bra 

att kunna sakfrågan, men att det i andra lägen är bra att vara neutral för att inte ha 

några förutfattade meningar inför projektuppdraget. 

”Hon/han ställer ju frågor för att förstå. Och egentligen ska man ju inte vara 

sakkunnig för att förstå resultatet. Och då ställs det väldigt obehagliga frågor, 
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som egentligen inte är något konstiga. Det är bara på grund av att man är 

okunnig som man ställer dem. Det är jätteviktigt tror jag”. 

Diana säger att det ”finns massor med problem” som hon som projektledare kan 

stöta på. Dessa kan vara att direktivet eller projektuppdraget inte är tillräckligt 

tydligt samt att de inblandade parterna inte är överrens om det förväntade 

resultatet, tidsaxeln, budgeten eller vilka resurser som finns att tillgå. Diana 

beskriver att resurstillgången inom ett projekt kan vara ett vanligt problem och att 

resurserna sällan finns tillgängliga på heltid, då de även har sina vanliga arbeten 

att utföra i linjeorganisationen. Vidare menar Diana att ”det spelar ingen roll 

vilken bra projektledare du är om du inte får förutsättningarna”. Dessutom tycker 

hon att det är viktigt att ”var[a] tydlig med problemen, lyft dem, och få beslut om 

vi ska kringgå dem [...] så att du lägger ansvaret på dem som har ansvaret”. 

Diana har lärt sig från arbete i tidigare projekt att det är viktigt att ha tydliga 

delmål, och att istället för att ha ett enda stort resultat blir delmålen då i sig själva 

små resultat på vägen. 

”Så att i ett jättestort projekt så har jag delmål och delresultat, för att för det 

första så byter vi folk, det kommer nya idéer och inriktningar. Så att det vi har 

gjort inte ska vara bortkastat. Och i och med det då kan man inte säga att 

projektet var dåligt. Utan du får resultat efter varje steg, som inte varit för långt”. 

Vidare beskriver hon att de i organisationen kan ha tillfälliga projektledare, eller 

delprojektledare, som inte har en fast anställning. För att projektet inte ska lida om 

projektledarna får anställning någon annanstans säger hon att ”och därför så har 

jag sagt att vi gör delmoment som ska ha en egen bärighet i ett resultat som vi kan 

använda”. 

Diana menar att det är styrgruppen som ska fungera som stöd, för henne som 

projektledare, när hon stöter på problem i projekt. Hon riktar dock kritik till 

styrgrupper och säger: 

”jag tror nog att många fortfarande är okunnig över vad ett projekt innebär. 

Många sitter i sin styrgrupp och bara sitter av timmarna [...] de förstår inte hur 

viktigt varje ord i direktiven är [...] och då blir det projektledaren som blir 

hängd”. 

Stödet i hennes övriga linjearbete får hon från sin chef. Hon upplever att hon inte 

får så mycket feedback som projektledare, hon förklarar att ”lös det, säger man”. 

4.4.2 Stressorer 

Diana beskriver att: 

”stress för mig är att man inte har spelplaner. Och alla spelar på någon annan 

plan. Och man vet inte vilken plan man ska spela på. [...] Du ska ha tydliga mål. 

Du ska ha tydliga beslutsvägar. Du ska veta ditt mandat och du ska veta vad de 

andra har för mandat, och inom vilken lagstiftning som vi jobbar. Jag tycker att 

det ska vara så. Och är det inte så då blir jag stressad”. 

Hon menar att hon vill ha ”ordning och reda [...] för då är det lättare att förklara 

och förstå vad det är vi håller på med”, annars blir hon stressad. 

Diana förklarar att när hon själv inte har möjligheten att påverka arbetet, känner 

hon sig stressad. Framförallt vid stora projekt där projektdeltagarna bestod av 
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”procentresurser”. En stor frustration som Diana upplever som projektledare är 

att hon inte äger resurserna. Hon beskriver en situation i ett projekt då en av 

projektdeltagarna beviljats semester av sin chef, trots att det inte passade in i 

projektets tidsplan. Hon säger ”då kunde inte jag göra någonting, för hans chef 

hade ju gett honom semester”. 

Diana nämner även en annan situation där hon upplevt stress som projektledare. 

Hon var projektledare för ett projekt där en chef från en annan enhet inte tyckte att 

projektet skulle genomföras, då han inte tyckte att det behövdes. Hon förklarar att 

”han jobbade emot mig hela tiden”. Vidare beskriver Diana hur hon blir stressad: 

”när du får ett uppdrag som du inte kan lösa för det sitter för många på tvären 

[...] det klarar inte jag av att hantera, för jag är väldigt produktionsinriktad så 

jag måste se resultat”. 

4.4.3 Coping 

Diana säger att hon har svårt för stresshantering, ”för jag tycker att jobbet är kul, 

och då är det ännu svårare att plocka bort det [arbetet]”. Vidare förklarar hon att 

när hon stöter på problem i arbetet vill hon inte fastna, utan hon vill komma vidare 

och lösa problemet. Hon har svårt att släppa arbetet, för hon vill att det ska bli bra 

och då beskriver hon att då ”går det dygnet runt”. Diana har tagit hjälp av en 

konsult för att få prata om hur hon ska hantera situationer och personal, samt hur 

hon ska tänka och agera. Diana menar att detta var positivt för henne då konsulten 

hade tystnadsplikt, 

”jag behövde ju inte nämna namn [...] jag kunde bara beskriva situationen som 

jag upplevde den. Vad gör jag nu? Eller vad har jag gjort för fel nu? Eller hur ska 

jag tänka nu? Hur kommer vi vidare?”. 

I situationer då Diana som projektledare upplever att hon inte har kontroll, eller 

”ordning och reda”, brukar hon hantera genom att ”mata på med fakta” och 

stödja sig mot lagstiftningen. På detta vis har hon då försökt att lösa situationen på 

bästa sätt. ”Fattar man ett annat beslut, ja då köper jag ju det då. Då har jag 

gjort det jag har kunnat, så får man släppa det”. 

När Diana befann sig i den situation, som nämns ovan, där en chef för en annan 

enhet ansåg att projektet hon var projektledare för var onödigt hanterade hon 

denna situation genom att gå och prata med den chef som var ansvarig för 

projektet. För denne beskrev hon då att: 

”det är statliga pengar så det är ju jätteenkelt. Endera gör du någonting åt chefen 

eller också vill jag gå tillbaka till mitt gamla jobb. Det gick inte längre, jag kunde 

inte sitta där när han som chef bara sitter där och stoppar upp”. 

Diana förklarar vidare att organisationen då inte var mogen för projektet, så då 

valde hon gå tillbaka till sina vanliga arbetsuppgifter i linjeorganisationen. 

En annan hantering av upplevd stress som Diana ibland använder sig av är att gå 

”ut och gå, och lämna huset”. Dock hävdar hon att: 

”jag är dålig på stresshantering. Jag är alldeles för energisk och vill att det ska 

bli något. Och att det ska bli bra för alla. Så att jag har nog inte sådär jättelätt att 

hantera stress”. 
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5 Analys 

Nedan sammankopplas och analyseras studiens resultat med den tidigare 

presenterade teorin. För att underlätta för läsaren har kapitlet delats in i samma 

tre kategorier som i resultatkapitlet. Dessa är projektledarrollen, stressorer samt 

coping. 

5.1 Projektledarrollen 

5.1.1 Projektarbetsformen 

Projekt som arbetsform har blivit allt mer vanligt. Arbetsformen karaktäriseras av 

ett högt tempo, tidspress, osäkerheter samt att det är resultatinriktat i en 

kombination med en tids- och en kostnadsram (Aitken & Crawford 2007). Vidare 

hävdar Zika-Viktorsson et al. (2006) att individer som arbetar i projekt och är 

utsatta för osäkerhet och tidspress, kan bli utbrända. Haynes och Love (2004) 

menar att ledaryrket är krävande, omväxlande och komplext. En ledare ska 

hantera personal, information och ta beslut. Författarna konstaterar att ledare är 

mer utsatta för höga nivåer av stress än andra yrken och beskriver projektledning 

som ett potentiellt stressfullt arbete. Detta på grund av tidspress och att budgeten 

måste hållas men även att resultatet måste ha en god kvalité. Vidare är det 

projektledarens ansvar att tillfredsställa intressenternas behov. Samtliga 

respondenter framförde att deras arbetsuppgifter varierade, att det inte fanns en 

“vanlig” arbetsdag som Diana uttryckte sig. Arbetsuppgifter som var 

gemensamma för samtliga respondenter var att sitta framför datorn och kolla mail, 

göra skrivelser, ordna med och sitta i möten, ha kontakt med inblandade parter i 

projektet, ansvara för budget och tidsplan. Även om Haynes och Love (2004) 

syftar på att ledaryrket är komplext och omväxlande kan detta också leda till 

något positivt.  Cecilia menar att det inte förekommer så mycket rutinarbete inom 

projekt och det är något som hon trivdes med. Vidare beskriver Anna att hennes 

arbete är väldigt varierat och det anser hon är roligt. Hon menar att hon får vara 

med från projektets början tills det är klart och det tycker hon är väldigt roligt. 

Bodil säger att det är lätt att se resultat i hennes arbete när det finns ett tydligt mål 

och det var något som hon uppskattade.  

Aitken och Crawford (2007) menar att många individer väljer att arbeta som 

projektledare på grund av alla de utmaningar som arbetet medför. Lazarus och 

Folkman (1984) beskriver att när en individ har en känsla av kontroll är det mer 

troligt att individen uppfattar en stressig situation som utmanande, än som ett hot, 

enligt processen för kognitiv bedömning. I likhet med teorin beskriver flera av 

respondenterna, Anna och Bodil, att de inte ser något negativt med att vara 

projektledare utan att de uppskattar projektarbetsformen som arbetssätt. Detta tack 

vare de utmaningar som arbetet ger dem och det inflytande som de besitter att 

påverka utformningen av det. Cecilia beskriver att det enda negativa hon ser med 

att vara projektledare är att hon inom projektgruppen inte har någon likvärdig, 

utan att hon står ensam ansvarig inför beslut hon tar. Vidare säger hon att det vid 

svårare beslut är viktigt att kunna lyfta frågan till styrgruppen. Hon påpekar dock 

att även hon föredrar att arbeta i projekt tack vare dess variation som får henne att 

uppleva arbetet som utvecklande och stimulerande. 
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5.1.2 Organisatorisk arbetsmiljö 

Aitken och Crawford (2007) menar att det är viktigt att en arbetsmiljö innehåller 

en lagom dos av stress för att en individ ska må bra, då en arbetsmiljö kan vara 

skadlig för individen om den är helt stressfri. Även Frankenhaeuser och Ödman 

(1987) påpekar detta och menar att stress inte bör elimineras helt då en individ blir 

mer tålig och tar mindre skada då denne lär sig att leva med stressen med hjälp av 

hantering av den. Författarna anser att lagom mycket stress påverkar en individ 

positivt, att den kan få individen att utvecklas då den ställer krav på en individ att 

använda sig av sina förmågor och skickligheter. Assadi och Skansén (2000) säger 

även de att en lagom dos stress kan vara bra och ses som en utmaning i arbetet 

och få en individ fokuserad för att klara av en uppgift. Som tidigare nämnts 

trivdes respondenterna i rollen som projektledare och menade att de, trots den 

stress de ibland kunde uppleva, gillade att arbeta inom denna arbetsform. Anna 

beskrev även att hon kände att hon var mer effektiv i arbetet när hon var lite 

pressad. Detta kan kopplas till teorin om att lagom mycket stress kan vara bra, och 

till och med öka produktiviteten hos individer. 

Arbetsplatsen är den plats där individer samlas under en större del av dagen. 

Arbetet kan ge möjlighet till utveckling, stabilitet och bidra till det sociala 

samspelet med andra. Dock kan arbetet också bidra till individens upplevda stress, 

vilket är ett vanligt psykosocialt problem menar Assadi och Skansén (2000). De 

framhåller att organisationen kan se stress som individens personliga problem 

men att det egentligen kan vara ett organisatoriskt problem. Negativ stress kan 

således vara inbyggt i organisationen och yttra sig genom otydliga mål, dåligt 

ledarskap, deadlines och otillgängliga resurser. Vidare kan orimliga krav och 

förväntningar vad gäller rollfördelning samt inlärning av ny teknologi bidra till 

individens upplevelser av negativ stress. En organisation som har sådana problem 

fungerar inte effektivt. Haynes och Love (2004) menar därför att arbetsrelaterad 

stress inte endast påverkar individen utan kan också påverka organisationens 

framgång eftersom exempelvis ledare har en viktig roll vad gäller organisationens 

arbete. Respondenterna nämner problem som de kan stöta på i deras arbete som 

projektledare. Bland annat förekommer det problem som att den angivna budgeten 

inte räcker till, att projektkraven ändras eller att projektgruppen inte fungerar. 

Handlingar som är otydliga, osäkerhet i form av oförutsägbara händelser som 

påverkar projektet negativt samt att de inblandade parterna i projektet inte är 

överens gällande budget, tid, resultat eller resurser ses också som ett problem. 

Men även brist på information och resurser var ett genomgående problem bland 

respondenterna. Diana framhåller att det är viktigt att vara tydlig med de problem 

som finns, lyfta upp dem i organisationen samt se till att det tas beslut och att 

ansvaret läggs på de som har ansvaret.  

Det är viktigt att organisationen ser medarbetarna som en tillgång och på något 

sätt satsa på dem för att se till att de mår bra på arbetet. Zellars (2007) framhåller 

att många organisationer tar till åtgärder för att motverka arbetsrelaterad stress. 

Dessa åtgärder kan vara individbaserade som exempelvis stresshanteringstekniker, 

obligatoriska raster eller friskvårdsprogram. De kan också 

vara organisationsbaserade och yttrar sig exempelvis då i arbetsrotation, 

omstruktureringar av uppgifter eller ökad bemanning. Cecilia har fått hjälp utifrån 

för att hantera sin stress då hon upplevt stressyndrom, hon fick då lära sig om 

kroppkännedom samt att strukturera upp arbetet så det fungerar för henne. Diana 

har likaså tagit hjälp av en konsult utifrån för att lära sig hur hon ska hantera 
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problem som uppstår i arbetet. Zellars (2007) menar att en individs arbetssituation 

influeras av organisationens mål, kultur och processer och därmed kan 

organisationen påverka hur en individ mår i olika situationer. Därför menar 

författarna är det viktigt att en organisation är medveten om att de kan påverka 

den upplevda stressen för en arbetstagare. 

5.1.3 Befogenheter och ansvar 

Leung et al. (2009) menar att individer som har möjlighet att medverka vid beslut 

kan uppleva större jobbtillfredsställelse vilket leder till mindre upplevd stress i 

arbetet. Vidare beskriver Arnetz och Arnetz (2003) att individer som är stressade 

och inte kan hantera detta kan blir beslutsvaga samt fattar dåliga beslut på grund 

av koncentrationssvårigheter. Samtliga respondenter ansåg sig vara 

självbestämmande i sin roll som projektledare och att de således hade inflytande 

över sitt arbete. De beskriver dock att de var tvungna att förhålla sig inom vissa 

ramar, men att arbetet med projekt inom dessa ramar som projektledare var 

väldigt fritt. Dessa ramar består i budget, resultat och tidsintervall. Flera av 

respondenterna, Anna och Bodil, upplevde dock att de fick vara med och besluta 

om dessa. En respondent, Anna, uttrycker att när beslut om att projektet ska 

utföras samt beslut om dess budget har tagits så är det hon som tar besluten inom 

projekten, så länge hon förhåller sig till dessa ramar. Cecilia poängterar att trots 

att hon har friheten att fatta beslut inom angivna ramar så är det projektbeställaren 

som är den som äger projektet och därför har det yttersta ansvaret. Diana upplever 

att så länge hon förhåller sig till lagstiftning och styrning så är hennes roll som 

projektledare väldigt fritt. Även om respondenterna ansåg att de var 

självbestämmande och kunde ta beslut rörande projektet var de tvungna att hålla 

sig till projektets angivna ramar. Detta menar Jansson och Ljung (2004) är ett 

vanligt dilemma för projektledare. Projektledare ska vara tillfälliga ledare vilket 

medför att deras ansvar och befogenheter också är tillfälligt och därmed begränsat 

inom vissa ramar.   

En organisation som bedriver projekt har vanligtvis en projektmodell som ska 

vägleda hur organisationen arbetar med pågående projekt (Jansson 2004). 

Samtliga respondenter beskriver att de inom sina organisationer har 

projektmodeller som de ska använda sig av när de utformar projekt. 

Respondenterna har dock olika åsikter om hur mycket dessa modeller styr deras 

arbete i projekten. En av respondenterna, Anna, beskriver att hon inte är så styrd 

av projektmodellen utan att hon ibland använder sig av den och ibland inte. Bodil 

förklarar att hon måste hålla sig till projektmodellen, men att det sedan är hon som 

fattar de flesta besluten inom projektet och att vara projektledare för henne 

innebär att ha mycket eget ansvar. Diana däremot känner sig mer styrd av 

organisationens projektmodell. Hon beskriver att när hon använder 

projektarbetsformen blir projektet mer styrt. Därför tar hon ibland fram 

handlingsplaner, istället för att benämna arbetet som ett projekt, för att snabbare 

kunna nå ett resultat. Denna styrning menar hon dock kan vara bra vid svårare 

uppdrag, där hon känner sig mer osäker inför att fatta beslut och att det då är skönt 

att det är så pass styrt. 

5.1.4 Krav och kontroll 

Karasek och Theorell (1990) beskriver att en individs psykosociala arbetsmiljö 

beror på dennes nivå av krav och kontroll på arbetsplatsen. I deras 

krav/kontrollmodell beskriver de fyra olika slags arbeten som utgår ifrån de krav 
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och den kontroll som individen har i arbetet. Samtliga respondenter beskriver att 

de har inflytande i sitt arbete, och de befinner sig således relativt högt upp på 

kontrollskalan på krav/kontrollmodellen. Dock har de vissa ramar att förhålla sig 

inom och beroende på hur viktigt deras projekt bedöms vara inom organisationen 

kan de vara olika hårt styrda av projektmodeller. Respondenterna beskriver alla att 

de har många krav på sig som projektledare. Projektledares arbete kan därför 

placeras högt upp även på skalan för krav på modellen. Således kan projektledare 

anses ingå i arbetskategorin aktiva arbeten. Dessa arbeten har höga nivåer av krav 

men karaktäriseras också av stor kontroll hos individerna inför sitt arbete. Dessa 

arbeten kännetecknas av hög produktivitet. Detta då den psykologiska pressen på 

individen inte är negativ, utan tack vare den upplevda känslan av kontroll kan 

individen använda sig av sina skickligheter och färdigheter vilket även ger dem en 

känsla av frihet. Denna frihetskänsla uppstår även genom att individen har 

möjlighet att förändra sin situation, vilket respondenterna beskriver att de kan. 

Vidare beskriver Karasek och Theorell (1990) att dessa arbeten leder till lärande 

och utveckling, som i sin tur främjar höga produktionsnivåer. Agervold (2001) 

förklarar att det är viktigt att organisationen ser till att transaktionen mellan de 

anställda och deras arbetsmiljö fungerar bra, så att individerna upplever sitt arbete 

som utvecklande. Detta gör de då de känner att de har kontroll över arbetet och 

när uppgifterna är varierande. Samtliga respondenter menar att deras arbete som 

projektledare är utvecklande och stimulerande. Bodil menar att det är i de 

krävande projekten hon lär sig som mest. Diana anser även hon att hon lärt sig 

mycket i sitt arbete, bland annat har hon lärt sig att det är viktigt att ha tydliga 

delmål, vilket medför resultat steg efter steg istället för ett enda slutresultat.  

I de aktiva arbetena i krav/kontrollmodellen menar Karasek och Theorell (1990) 

att energi läggs på effektiva åtgärder, så som problemlösning, och individer med 

dessa arbeten upplever således inte lika mycket stress som individer i till exempel 

högstressarbeten. Dessa åtgärder är möjliga hos individerna tack vare den kontroll 

de besitter. Respondenterna beskriver att den vanligaste orsaken till att de 

upplever stress är när de inte har, eller kan ha, kontroll över situationen eller att de 

är oförmögna att ha denna kontroll. Anna och Bodil beskriver att de är stressade 

när de inte har kontroll, Cecilia när hon är oförmögen att hantera en situation och 

Diana beskriver att hon blir stressad när hon inte har spelplaner eller ordning och 

reda, vilket kan tolkas som att hon inte har kontroll. Vid dessa tillfällen sjunker 

respondenternas arbeten på krav/kontrollmodellens kontrollskala vilket placerar 

dem bland högstressarbetena istället. Dessa arbeten beskriver författarna 

karaktäriseras av höga krav på individen men låg kontroll över arbetet. Inom 

dessa arbeten blir risken för psykologiska påfrestningar betydligt större, med 

konsekvenser som skadliga stressyndrom, och ju längre tid en individ befinner sig 

under dessa belastningar desto större blir riskerna. Även Assadi och Skansén 

(2000), Frankenhaeuser och Ödman (1987) och Agervold (2001) beskriver att 

negativ stress uppstår bland individer som utsätts för påfrestningar under en 

längre tid, samt att konsekvenserna av dessa kan ge både psykiska och fysiska 

skador. Anna beskriver att dessa mer stressiga perioder i hennes arbete går i vågor 

och att hon känner att hon däremellan hinner vila ut. Bodil beskriver att hon 

försöker att se till att ta sig tid till vila under de mer stressiga perioderna och att då 

inte arbeta för mycket övertid. 

De krav som respondenterna beskriver att de har på sig som projektledare kan 

bestå i att hålla deadlines, tidsplaner och budgetar, att vara strukturerad och ha 
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tydliga mål, att uppnå resultat, att kunna prioritera, att ha kontroll på lagar och att 

lyckas hålla samman projektgruppen. Flera av dessa krav liknar de som Riccardi 

och Schaller (2005) och Briner et al (1996) tar upp. Författarna menar att de krav 

som projektledare har på sig ibland till och med kan ses övermänskliga. Cecilia 

beskriver hur hon upplever att andra ställer krav på henne som projektledare att 

hon ska kunna alla svaren och ha alla lösningar. Att det är hennes uppgift att se till 

att allt fungerar som det ska inom och runt om projektet, samt att hon inte får 

verka osäker för då reflekteras detta ut bland projektgruppen och att det är 

negativt. Dessa krav kan kopplas till det författarna menar med att projektledare 

ska vara övermänskliga. 

5.1.5 Socialt stöd 

Enligt Zellars (2007) upplever individer i arbeten med hög arbetsbörda som har 

starkt socialt stöd mer positiv än negativ stress. Att det sociala stödet kan hjälpa 

en individ att uppfatta en stressig situation som en utmaning istället för ett hot. 

Anna och Cecilia kände båda att de hade stöd i form av sin chef. Med chefen 

kunde respondenterna bolla idéer om vilka beslut som borde prioriteras och hur de 

skulle lösa problem. De andra respondenterna, Bodil och Diana, däremot kände i 

projektledarrollen inte att de hade samma stöd inom organisationen. Bodil 

upplevde att det skulle vara svårt att få detta stöd från sin chef då denne inte var 

kunnig inom hennes arbetsområde. Hon beskriver att hon ibland kan känna sig 

ensam i projektledarrollen och att hon ibland önskat att hon haft någon att 

diskutera med vid vissa beslut. Diana kritiserar styrgruppen för att ofta inte ge det 

stöd som hon tycker att de borde. Hon beskriver att hon kan uppleva att de 

personer som sitter i styrgruppen många gånger kan vara okunnig om vad deras 

roll i styrgruppen innebär. Att de inte förstår hur viktigt det är att ge tydliga 

direktiv, och att det blir hon som projektledare som blir skuldbelagd om 

missförstånd uppstår på grund av dessa otydligheter. Zellars (2007) beskriver att 

individer som upplever starkt socialt stöd i stressiga situationer tenderar att 

använda sig av problemfokuserad coping i större utsträckning än de individer som 

upplever ett lägre socialt stöd. Även Karasek och Theorell (1990) säger att socialt 

stöd hjälper individer att andvända sig av mer problemfokuserad coping vid 

hantering av stress, då i form av aktiva copingstrategier. Samt att användningen av 

dessa copingstrategier leder till ökad produktivitet hos individen. 

5.2 Stressorer 
En stressor, eller stimulus, är ett intryck från omgivningen som påverkar 

individen. Den kan vara fysisk, psykosocial eller emotionell. Det som 

kännetecknar en stressor är att den påverkar individens välmående, beteende samt 

tankar vid upplevd stress. Dock reagerar inte individer på samma sätt på en 

stressor, reaktionen är således individuell (Arnetz & Arnetz 2003). Leung et al. 

(2009) har kategoriserat stressorer i fyra kategorier. Uppgiftsbaserade stressorer 

syftar till hög arbetsbelastning, rollkonflikter och rolldubbeltydighet. 

Organisationsbaserade stressorer syftar till stressorer som kommer från 

organisationen. Vidare finns det individbaserade stressorer som delas in i 

personliga och fysiska stressorer.   

Samtliga respondenter beskrev att brist på kontroll var en orsak till upplevd stress 

hos dem som projektledare. Detta kan liknas till det Leung et al. (2009) benämner 

som en uppgiftbaserad stressor som syftar till beslut, ansvar och inlärning av ny 

kunskap i arbetet. Både Anna och Bodil säger uttryckligen att avsaknaden av 
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kontroll är det som gör dem mest stressad, eller när personer som de måste lita på 

i arbetet inte heller har kontroll. Bodil menar även att hon blir stressad då hon inte 

har kontroll över alla inblandade i projektet, eller när hon inte får tillräckligt med 

information för att kunna ha kontroll. Cecilia beskriver att det som gör henne 

stressad i arbetet är när hon är oförmögen att hantera en situation, och att denna 

oförmåga kan bero på brist av kontroll. Eller att hon helt enkelt inte har möjlighet 

att ha kontroll på situationen. Diana beskriver att hon blir stressad när hon inte har 

spelplaner, eller när hon inte kan ha ordning eller reda. När hon inte har möjlighet 

att påverka arbetet. Detta kan tolkas som avsaknad av kontroll. Zellars (2007) 

menar att inte ha kontroll över en situation kan leda till upplevd stress hos en 

individ. Att vara oförmögen att hantera en situation skapar känslor av hjälplöshet 

hos en individ, vilket Lazarus och Folkman (1984) beskriver ökar nivån av 

upplevd stress. Enligt Zellars (2007) kan individen minska den upplevda stressen 

med hjälp av en ökad känsla av kontroll inför sin situation. Aitken och Crawford 

(2007) förklarar att projektledare, tack vare sin förmåga att ha kontroll över 

stressiga situationer, inte upplever särskilt höga nivåer av stress. Känslan av 

kontroll inför en situation beror på individens möjlighet att kunna förändra den. 

Tre av respondenterna, Anna, Bodil och Cecilia, tog upp att de blev stressade av 

att de som projektledare hade ansvar över att projektet skulle hålla budgeten. 

Anna beskriver att det är om hon lyckats hålla ett projekts budget som utåt sett 

visar om hon lyckats eller misslyckats med projektet. Att de som granskar hennes 

projekt inte tittar på resultatet i lika stor utsträckning när hon har svarta siffror 

som om hon hade röda siffror. Bodil nämner att eftersom hon arbetar på en 

offentlig organisation så är det viktigt att de förvaltar skattepengarna väl och att 

hon därför känner press för att hålla budgeten. Cecilia beskriver att en orsak till att 

hon känner oförmåga till att hantera en situation, vilket är det som gör henne mest 

stressad i arbetet, kan vara att hon inte kan hålla budgeten. Att hålla budgeten kan 

ses som en uppgiftsbaserad stressor då projektledarna har ett ansvar att hålla sig 

inom budgeten. Men det kan även vara en organisationsbaserad stressor då bland 

annat Bodil uttrycker att organisationen har en stor inverkan på hur hon förvaltar 

pengarna till projektet. Haynes och Love (2004) menar att bland annat hålla en 

budget kan medföra stress och poängterar att projektledning kan därför ses som ett 

stressigt yrke. Vidare framhåller Richmond och Skitmore (2006) att den upplevda 

stressen hos projektledare kan ökas av många faktorer, att hålla budget är en av 

dessa. 

Samma tre respondenter tog även upp tidspress som en orsak till upplevd stress 

hos dem. Anna beskrev att hon kan tycka att det är stressande att hinna leverera ett 

resultat vid en bestämd tidpunkt, att de deadlines hon har kan vara pressande samt 

att redan uppsatta tidsramar var för henne väldigt svåra att rubba. Bodil beskrev 

att hennes arbete kan vara stressigt när hon inte kan hålla tidsplanen och att det 

blir kostsamt om projektet blir stillastående. Cecilia beskrev att när tiden inte 

räckte till så var hon ibland tvungen att sänka ambitionsnivån för att hinna 

leverera ett resultat i tid, och detta var något som fick henne att känna sig stressad. 

Att på grund av tidsbristen hon upplevde så kunde hon inte leverera ett så bra 

resultat som hon egentligen hade velat. Brist på tid var även en av orsakerna hon 

nämnde till att hon kunde känna sig oförmögen att hantera en situation. Flera 

författare menar att tidspress är en bidragande faktor till upplevd stress. Aitken 

och Crawford (2007), Haynes och Love (2004) samt Richmond och Skitmore 

(2006) menar att arbete som utförs i projektform ses som en stressig arbetsmiljö 



 

 48 

då det utmärks av tidspress. Precis som respondenterna säger så är ofta resultatet 

sammankopplat till en tidsram och därmed en deadline då projektet ska vara klart. 

Haynes och Love (2004) påpekar att denna kombination kan vara stressfullt för en 

projektledare, att leverera ett resultat som har en god kvalitet inom en angiven 

tidsram. Tidspress kan ses som en organisationsbaserad stressor då organisationen 

använder sig av projektarbetsformen som karaktäriserats av bland annat tidspress 

och är uppbyggd på det sättet.        

Bodil och Cecilia menade att projektgruppen kan bidra till upplevd stress hos 

dem. Bodil beskrev en situation då hon haft problem att få ihop projektgruppen 

och få dem att arbeta mot ett gemensamt mål. Att det var upp till henne att se till 

att gruppen fick ihop en teamkänsla upplevde hon som stressande. Cecilia 

förklarade att hon upplevde stress när deltagarna inte uträttade sina 

arbetsuppgifter och att hon tyckte att det var stressigt att behöva se till så att 

projektmedlemmarna gjorde det de skulle göra. Det som respondenterna säger kan 

kopplas till vad Briner et al. (1996) framhåller, att det är projektledarens roll att 

leda projektgruppen samt hålla dem motiverade och leverera bra projektresultat. 

Vidare menar Riccardi och Schaller (2005) att projektledare har ett krav på sig att 

vara sensitiva och kunna vårda relationer. De bör även kunna ta vara på 

projektgruppens styrkor och minska deras svagheter samt hantera konflikter. 

Projektgruppen kan liknas med en personlig individbaserad stressor då det gäller 

en persons relation med de övriga i en grupp. Om relationen är dålig så kan det 

leda till låg jobbtillfredsställelse och högre psykologisk stress. Vidare menar 

Agervold (2001) att trivsel i en arbetsgrupp minskar risken för stress, och enligt 

Hawthorne-effekten bidrar trivsel på arbetsplatsen även till ökad produktivitet. 

Det är därför viktigt menar Leung et al. (2009) att se till att relationer och 

samarbetet fungerar i en arbetsgrupp. 

Utöver dessa stressorer som flera av respondenterna tagit upp fann Bodil att hon 

kunde bli stressad på grund av att projekten innebar osäkerheter, som kunde leda 

till att hon kände att hon inte hade någon kontroll över projektet. Att det var hon 

som var ansvarig för risker i projekt, att hon kände oro vid överlämnandet av 

projektet och att projektet är tekniskt svårt eller att det krånglar med tekniken är 

andra stressorer som Bodil nämnde. Dessutom beskrev hon, att eftersom hon 

arbetade på en offentlig verksamhet bestod hennes arbete av offentliga handlingar, 

vilket kunde få henne att uppleva stress då hon inte ville att det skulle finnas något 

“konstigt” i hennes arbete. Frankenhaeuser och Ödman (1987) menar att orsaken 

bakom stress kan bero på en förändring, att en individ ska anpassa sig till något 

nytt. Individen kan därför känna sig hjälplös i, för denne, en ny situation. Vidare 

beskriver Assadi och Skansén (2000) att individer har svårt att hantera 

förändringar i en organisation, de blir stressade av ny information och när de inte 

förstår. Briner et al. (1996) förklarar att projekt är föränderliga och därför är det 

viktigt att projektledare kan hantera att omplacera och genomgående granska 

arbetsprocessen. Projekt medför också osäkerheter eftersom arbetsuppgiften utförs 

för första gången, vilket gör att det är en stressig arbetsmiljö fortsätter Aitken och 

Crawford (2007). Osäkerheter i ett projekt kan därför kopplas samman med en 

uppgiftbaserad stressor då uppgiften är ny. Agervold (2001) menar att i det 

moderna samhället väljer inte människan att kämpa eller fly, som 

stenåldermänniskan gjorde, vid upplevd stress. I dagens samhälle utvecklas 

ständigt ny teknik och det kan kopplas till de svårigheter som teknik medför i ett 

projekt, vilket Bodil ansåg var stressande. Detta fenomen är inte ovanligt då även 
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andra forskare har sett att projektledare finner ny teknologi som stressande i 

arbetet (Broadbridge 2002 refererade i Richmond & Skitmore 2006). Teknik, 

ansvar för risker samt oro vid överlämnandet kan ses som en uppgiftbaserad 

stressor då det är respondentens uppgift att se över risker och att överlämna 

projektresultatet samt att lära sig ny teknologi som krävs. Bodil arbetade på en 

offentlig verksamhet där hennes arbete kan bli granskat, detta kan jämföras med 

en organisationsbaserad stressor då organisationen är strukturerad på det sättet.   

Cecilia beskrev däremot att hon kunde uppleva arbetsbördan som en stressor. Att 

hon under vissa perioder blev inbokad på många möten och att hon sällan kom 

ifrån dessa utan en ökad mängd arbete att utföra än innan hon varit där. Dessutom 

beskrev hon att hon som projektledare ibland kunde tycka att arbetet med projekt 

var för fritt. Att det lämnade henne med ett så pass stort ansvar att hon upplevde 

stress inför det. Hög arbetsbörda samt stort ansvar ses som en uppgiftsbaserad 

stressor och Assadi och Skansén (2000) menar att anställda kan oroas av ett högt 

arbetstempo.  

En respondent, Diana, tog upp problematiken med att hon inte ägde resurserna i 

projektet som projektledare och att detta kunde skapa upplevd stress hos henne. 

Hon beskriver en situation då hon varit projektledare för ett projekt där en av 

projektmedlemmarna mitt i projektet skulle ha semester, trots att det inte passade 

in i projektets tidsplan, men att hon då inte hade något att säga till om då 

resursägaren hade beviljat detta. Dessutom förklarade hon att ett stort problem var 

när hon som projektledare inte hade tillgång till personal på heltid utan hon fick 

klara sig med “procentresurser” som även hade andra ålägganden mot 

organisationen att uträtta än bara de inom projektet. Detta var problem som kunde 

få henne att uppleva stress i arbetet. Hon beskriver även en annan situation då hon 

som projektledare stötte på problem i arbetet med ett projekt, denna gång på grund 

av att hon blev motarbetad av en chef på en annan enhet i organisationen. Detta 

upplevde hon som väldigt frustrerande och stressigt, när hon inte kan producera 

resultat. Haynes och Love (2004) fann, i sin artikel, att bemanningsproblem var en 

stressor som orsakade upplevd stress hos projektledare. Vidare fann även 

Richmond och Skitmore (2006) att projektledare upplevde stress då de inte hade 

någon kontroll eller auktoritet över projektets resurser. De resursproblem som 

Diana tar upp kan vara organisationsbaserade stressorer då organisationen bestämt 

att endast ge henne “procentresurser”. Men det kan även vara personliga 

individbaserade stressorer eftersom det rör relationen mellan henne och 

projektmedlemmarna, då hon inte har dem på heltid kan detta göra att relationen 

blir dålig vilket leder till låg jobbtillfredställelse och upplevd stress.  

Flera av dessa stressorer (ingen kontroll över resurser, ny eller okänd teknologi, 

hög arbetsbörda, för stort ansvar, tidspress, osäkerhet, delegering, konflikter 

mellan individer, bristande kommunikation, risker i projektet och anseende) tar 

även Richmond och Skitmore (2006) upp i sin artikel. Behovskonflikter, 

rollkonflikter, projektets omfattning och gruppkonflikter är stressorer som 

författarna också fann i sin artikel men som respondenterna i denna undersökning 

inte nämner. Brist på kontroll, problem att hålla budget och att projektet blev 

motarbetat av en linjechef är stressorer som respondenterna tog upp men som 

författarna inte beskriver i sin artikel. 
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5.3 Coping 
Lazarus och Folkman (1984) presenterar kognitiv bedömning som en process där 

en individ bedömer om en situation kan leda till upplevd stress för denne och i så 

fall hur denne ska hantera situationen, i form av copingstrategier. Om en individ, 

inom primär bedömning, har bedömt en situation som stressig och att situationen 

innebär antingen ett hot eller en utmaning krävs det av individen att den hanterar 

situationen. Inom sekundär bedömning, utvärderar individen sedan situationen för 

att ta fram en åtgärd för att kunna förändra situationen. Denna åtgärd består av en 

copingstrategi som bedöms hjälpa individen att hantera den stressiga situationen. 

Utfallet av en copingstrategi kan vara både positivt och negativt. Efter hanteringen 

sker inom processen ombedömning som går ut på att individen på nytt bedömer 

situationen utifrån dennes välmående. Denna process är väldigt individuell och ser 

olika ut för varje person. 

Även några av respondenterna nämnde att personlighet är en faktor som kan spela 

in på en individs förmåga att hantera stress. Både Cecilia och Diana tar upp att de 

tror att individer hanterar stress olika beroende på vilken personlighet de har. 

Cecilia beskriver att hon tror att olika personer kan vara olika lämpade att arbeta 

som projektledare beroende på deras personligheter. Hon beskriver att hon inte 

tycker att yrket är stressigt i sig utan att det beror på hur individen är som person. 

Denna tes kan kopplas till det Bailey och Clarke (1990) säger om att hantering av 

stress kan bero på personlighetsdrag. Författarna beskriver, i likhet med det 

Cecilia säger, att varje individ har en egen copingstil som beror på individens 

personlighet. Att olika individer som befinner sig i samma situation kan uppfatta 

denna olika och att stress och hantering av den därför också skiljer sig mellan 

individerna. Även Haynes och Love (2004), Arnetz och Arnetz (2003) och Zellars 

(2007) beskriver att personligheten spelar roll då en individ upplever stress och att 

de copingstrategier som används av individen utgår från dennes stressupplevelser. 

De två sistnämna författarna tar även upp att individer har olika 

hanteringsmönster, som beror på individens erfarenhet av stressoren eller hur 

denne har hanterat stressiga situationer tidigare. Vidare menar Diana att det finns 

olika sorters projektledare. Att det, beroende på tillfälle, kan vara bra att 

projektledare kan vara olika. Hon beskriver att en del projektledare är duktiga på 

sakfrågan i projektet. Medan andra projektledare snarare fokuserar på att inte ha 

en bestämd förförståelse, för att få ut det mesta ur projektet. 

Zellars (2007) beskriver att copingstrategier kan uppfylla olika funktioner och att 

dessa funktioner kan ge olika positiva eller negativa resultat på individens 

upplevelse av stress. Dessa funktioner kan även ha olika fokus på hur hanteringen 

ska ske. En del copingstrategier används för att förändra känslor hos individen 

kring den upplevt stressiga situationen medan andra syftar på att hantera själva 

problemet bakom stressen och att lösa dessa. Hanteringen kan således 

kategoriseras in i emotions- respektive problemfokuserade copingstrategier. 

Haynes och Love (2004) beskriver att de funnit kopplingar mellan projektledare 

som använder sig av emotionsfokuserade copingstrategier och risken till 

depression, oro och stress i arbetet i större utsträckning än de som använder sig av 

mer problemfokuserad coping. Även Zellars (2007) påpekar att negativa 

konsekvenser är vanligare bland individer som uteslutande använder sig av 

emotionsfokuserade copingstrategier och att dessa konsekvenser kan bestå i 

vantrivsel på arbetet och sämre arbetsprestationer. Vidare menar Zellars (2007) att 
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de flesta forskarna är eniga om att problemfokuserad coping är effektivare för att 

reducera upplevd stress bland individer eftersom åtgärder sätts in för att påverka 

källan bakom stressen. Även Haynes och Love (2004) menar att 

problemfokuserade copingstrategier är mer framgångsrika är emotionsfokuserade 

vid hantering av upplevd stress. Aitken och Crawford (2007) har funnit att 

projektledare oftare använder sig av problem- än emotionsfokuserade 

copingstrategier. Dock är det enligt både Zellars (2007) och Haynes och Love 

(2004) för en individ ibland inte möjligt att använda sig av en problemfokuserad 

copingstrategi. Detta då individen kanske inte har möjlighet att påverka 

problemet. Då kan det vara bra för individen att använda sig av 

emotionsfokuserad coping. 

Tre av respondenterna, Anna, Bodil och Cecilia, använde sig av kommunikation 

som copingstrategi för att hantera sin upplevda stress i arbetet. Anna beskrev en 

situation då hon som projektledare upplevde stress i arbetet på grund av att varken 

hon eller entreprenören hade kontroll på ekonomin. Hon valde då att 

kommunicera med entreprenören för att de skulle kunna diskutera problemet så att 

hon skulle kunna få bättre korntroll på situationen. När Bodil upplevde stress i 

arbetet på grund av brist på kontroll hanterade hon oftast den stressiga situationen 

med hjälp av kommunikation. Att vara med där det händer och att diskutera med 

entreprenörerna tyckte hon gav henne en känsla av bättre kontroll över arbetet. 

Dessutom beskrev hon att det var viktigt att lyssna på andra, till exempel när 

projektteamet var missnöjda, för att de skulle få känna att andra lyssnade på deras 

åsikter. Cecilia menade att det var viktigt för en projektledare att informera och 

kommunicera. Att det är viktigt för en projektledare att undersöka problemet 

bakom den upplevda stressen och att kommunikation då var den hantering som 

hon oftast använde sig av. Hon beskrev att det var viktigt att lyfta problem som 

hon inte kunde råda över uppåt i verksamheten och föra en kommunikation med 

dem för att söka stöd där inför beslut. Denna copingstrategi är problemfokuserad 

då fokus ligger på att angripa problemet bakom den upplevda stressen och inte de 

känslor som stressen ger upphov till. Richmond och Skitmore (2006) beskriver att 

det finns en skillnad mellan kommunikation och socialt stöd, som är en 

emotionsfokuserad copingstrategi. Inom kommunikation diskuterar de inblandade 

specifika åtgärder för att kunna lösa ett problem och gå vidare, medan de med 

hjälp av socialt stöd istället diskuterar känslor. Beroende på vad det är som 

diskuteras har hanteringen alltså olika fokus och därmed även olika benämningar. 

När Bodil förklarade att det var viktigt att lyssna på andra för att de skulle känna 

att deras åsikter uppmärksammades kan detta ses som antingen kommunikation 

eller socialt stöd, beroende på hur åsikterna löd och hur Bodil hanterade dessa. 

Respondenterna Anna, Bodil och Diana använde sig av någon form av fysisk 

aktivering, för att få komma ifrån arbetet ett litet tag och rensa huvudet, som 

copingstrategi när de upplevde stress. Anna beskrev att hon ibland när hon 

upplevde stress i arbetet gick ut och sprang eller besökte ett gym för att få träna 

och då kunna släppa arbetet. Även Bodil tog upp att hon tyckte att fysisk 

aktivering var ett bra sätt att hantera upplevd stress i arbetet. Diana förklarade att 

hon ibland när hon upplevde stress kunde behöva komma bort från arbetsplatsen 

och hanterade då situationen genom att gå ut och ta en promenad. Detta är en 

emotionsfokuserad copingstrategi då hanteringen går ut på att sätta individens 

känslor i fokus, snarare än att lösa problemet bakom stressen. Detta då 

respondenterna hanterade den upplevda stressen genom att komma bort och få 
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tänka på annat. Det sistnämnda kan kopplas till det Richmond och Skitmore 

(2006) fann i sin undersökning, att projektledare aktiverar sig fysiskt för att 

motverka stress i arbetet, för att få en paus och tänka på annat än arbete. 

Två av respondenterna, Anna och Cecilia, använde sig av prioritering som 

copingstrategi. I den situation som Anna beskrev då hon upplevde att hon inte 

hade någon kontroll hade hon en så pass stor tidspress på sig så hon var tvungen 

att släppa kontrollen över budgeten för att få klart projektet i tid. Hon gjorde då en 

prioritering att tiden var viktigare än ekonomin i den situationen. Vidare 

förklarade Anna att hon när hon kände sig stressad brukade sortera in sina 

arbetsuppgifter i en turordning som hon sedan använde sig av i det fortsatta 

arbetet. Cecilia beskrev att hon tyckte att prioritering var den viktigaste 

hanteringen av upplevd stress i arbetet och att det var den, tillsammans med 

kommunikation, som hon oftast använde sig av. Prioritering är en 

problemfokuserad copingstrategi, då den används för att lösa ett problem. Att 

kunna prioritera nämndes även av flera av respondenterna som ett krav de hade 

som projektledare. Richmond och Skitmore (2006) beskriver att prioritering är 

användbart då denna strategi leder till tidsbesparing i arbetet. Författarna fann 

även att copingstrategin var effektiv och gav ett positivt resultat hos 

projektledarna i form av välmående. 

Planering och strukturering av arbetet var copingstrategier som Anna och Cecilia 

använde sig av för att hantera sin upplevda stress. Anna beskrev att hon trodde att 

planering var den hantering som fungerade bäst för henne när hon upplevde stress. 

Cecilia menade att planering och strukturering av arbetet var det som 

stresshantering till stor del består av. Hon beskrev att hon använde sig av en 

Whiteboard-tavla på sitt kontor för att strukturera upp sin dag med de 

arbetsuppgifter hon hade att utföra samt de pauser hon behövde. Även denna 

coping är problemfokuserad då hanteringen angriper källan till den upplevda 

stressen snarare än de känslor som den ger upphov till. Denna copingstrategi 

förklarar Aitken och Crawford (2007) är en av de strategier som de i sin 

undersökning fick fram att projektledare använder sig mest av. 

Respondenterna Bodil och Diana använde sig av copingstrategier som gick ut på 

att öka arbetsinsatsen för att hantera stressiga situationer. Bodil beskrev att hon 

inte hade några problem att hantera en stor arbetsbörda då hon menade att det bara 

var att arbeta mer under dessa perioder och “bita ihop”. Dock försökte hon se till 

att vara ledig också och att inte arbeta för mycket övertid för att ibland få vila ut. 

Diana menade att hon upplevde stress när arbetet stod still, och när hon stötte på 

problem så ville hon lösa dem på en gång. Detta gjorde hon genom att stödja sig 

mot lagstiftningen och genom att arbeta aktivt. En ökning av arbetsinsatsen från 

projektledare leder till att situationen kan upplevas som mindre stressig då 

problemet bakom stressen åtgärdas och denna coping kan således kategoriseras in 

som problemfokuserad. Denna strategi skulle kunna kopplas till den 

copingstrategi som Aitken och Crawford (2007) samt Haynes och Love (2004) 

beskriver som aktiv coping. Denna strategi går ut på att aktivt arbetar med att ta 

tag i ett problem för att kunna lösa det. De sistnämna författarna menade även att 

denna copingstrategi resulterade i lägre nivåer av stress, oro och depression. 

Cecilia och Diana hade även tagit hjälp utifrån för att hantera sin upplevda stress. 

Cecilia beskrev att hon då fått hjälp att se vad som sker i hennes kropp när hon 

blev stressad och vilka kroppsliga reaktioner som stress kan utlösa. Diana hade 
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tagit hjälp av en konsult för att få prata om hur hon skulle tänka vid hantering av 

situationer och personal som kunde frambringa upplevd stress hos henne. Denna 

hjälp kan ses som ett socialt stöd utanför organisationen och är en 

emotionsfokuserad copingstrategi då det är känslor som diskuteras. Zellars (2007) 

beskriver att socialt stöd kan motverka utbrändhet i arbetet hos individer och 

Cecilia, som fått denna hjälp på grund av sina stressyndrom, menade att det var 

tråkigt att hon var tvungen att må dåligt först för att få denna hjälp. Från 

organisatoriskt håll skulle symtom av utbrändhet således kanske kunna motverkas 

genom att satsa mer på möjligheterna till socialt stöd. Denna copingstrategi var 

även den som Richmond och Skitmore (2006) fann användes mest i deras studie. 

Dessutom fann Aitken och Crawford (2007) att denna form av coping var vanlig 

bland projektledare. 

Dessutom nämnde Cecilia andra copingstrategier som hon använde sig av i 

arbetet. För att hinna leverera ett resultat i tid beskrev hon att hon använde en 

copingstrategi som gick ut på att sänka ambitionsnivån i projektet eller att 

delegera fler uppgifter så att hon inte arbetade med sådant som egentligen inte var 

hennes arbetsuppgifter. Att delegera menade Cecilia var viktigt för att 

arbetsbördan inte skulle bli för stor. Därför menade hon även att det var viktigt att 

hon som projektledare var tydlig med att informera. Dock var delegering något 

som hon även menade kunde vara en stressor för henne. Briner et al (1996) menar 

att det är viktigt för en projektledare att vara bra på att delegera, på grund av alla 

de krav som ställs på denne. Samt att det ingår i projektledarrollen att hålla 

projektdeltagarna uppdaterade. Detta kan uppnås genom att, som Cecilia beskrev, 

vara tydlig med information så att projektmedlemmarna alltid vet vad det är som 

de ska göra. Till sist brukade Cecilia boka in tid i sin kalender för sina egna 

arbetsuppgifter så att hon skulle veta att hon skulle ha tid att utföra dessa och på 

så sätt minska eventuell upplevd stress. Detta kan kopplas till det som Zika-

Viktorsson et al (2006) beskriver, att individer som arbetar inom projekt som 

innehar stor tidspress kan utsättas för risker att bli utbränd i arbetet. Samtliga av 

dessa copingstrategier kan kategoriseras in som problemfokuserade. 

En annan copingstrategi som Diana använde sig av var att acceptera de beslut som 

hon ändå inte kunde påverka, för att sedan kunna gå vidare i arbetet och på så sätt 

inte behöva uppleva stress inför problem som hon inte kunde göra något åt. Denna 

copingstrategi kan ses som emotionsfokuserad då känslor, som till exempel 

frustration, är de som står i fokus eftersom Diana inte kunde påverka problemet. 

Dessutom beskrev Diana en situation då en linjechef i organisationen var så pass 

emot hennes projekt att hon kände att hon inte skulle kunna komma någonstans. 

Den situationen hanterade hon genom att pausa hela projektet och gå tillbaka till 

sina vanliga arbetsuppgifter i linjeorganisationen. Även denna copingstrategi kan 

ses som emotionsfokuserad då hon i detta fall inte fokuserade på att angripa källan 

till stressen, vilken var den motarbetande enhetschefen. Istället valde hon att 

pausa hela projektet, då hon kände att hon blev motarbetad hela tiden. Dessa 

copingstrategier kan beskrivas som väl valda till respektive situation. Detta då 

både Zellars (2007) och Haynes och Love (2004) beskriver att 

emotionsfokuserade copingstrategier kan vara viktiga för en individ att använda 

sig av då de inte har möjlighet att förändra sin situation, vilket Diana i dessa fall 

inte var förmögen till. 
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Flera av dessa copingstrategier (socialt stöd, kommunikation, problemlösning, 

ökning av arbetstimmar/ökad arbetsinsats, fysisk aktivering, planering och 

tidsplanering/prioritering) återfinns bland de som Richmond och Skitmore (2006) 

fann att projektledare använde sig av i sin artikel. De fann även andra 

copingstrategier som respondenterna i denna undersökning inte nämnde. Dessa 

strategier gick ut på att tillsätta resurser, att undvika problemet, alkohol, 

avslappning, riskreducering, självstudier samt en ökad matkonsumtion. Att 

tillsätta extra resurser och att reducera riskerna kan kategoriseras in som 

problemfokuserade copingstrategier eftersom dessa åtgärder ämnar lösa ett 

existerande problem. De övriga copingstrategierna kan ses som 

emotionsfokuserade då de går ut på att individen ägnar sig åt aktiviteter som rör 

dennes känslomässiga problem. Dessutom presenterade respondenterna i denna 

undersökning några copingstrategier som Richmond och Skitmore (2006) inte 

nämnt. Dessa är att lyfta problem uppåt i verksamheten, att sänka ambitionsnivån, 

att delegera mer, att acceptera beslut samt att pausa hela projektet.  
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6 Diskussion och slutsatser 

Nedan presentera och diskuteras studiens slutsatser, som syftar till att besvara 

uppsatsens frågeställning. 

Denna undersökning har, med hjälp av presenterad teori och insamlad empiri, 

syftet att besvara forskningsfrågan vilka faktorer som leder till att projektledare 

upplever stress i arbetet samt vilka copingstrategier använder de sig av för att 

hantera den. Samtliga respondenter i studien upplevde stress i arbetet som 

projektledare och använde sig av copingstrategier för att hantera stressen. Dock 

framgick det att flera av respondenterna ansåg att stress inte alltid var något 

negativt. Istället kunde de vända stressen till sin fördel då de ansåg att de arbetade 

mer effektivt under press. 

Studien visar att de vanligaste stressorerna bland respondenterna var 

 brist på kontroll i arbetet, 

 oförmåga att hålla projektets budget samt 

 tidspress att hinna leverera ett resultat i tid. 

De copingstrategier som var vanligast att respondenterna använde sig av var 

 kommunikation, 

 fysisk aktivering för att koppla bort arbetet, 

 prioritering, 

 planering och strukturering, 

 ökad arbetsinsats samt 

 att ta hjälp från någon utifrån i form av socialt stöd utanför organisationen 

de arbetade inom. 

Respondenterna använde sig av fler problem- än emotionsfokuserade 

copingstrategier vid hantering av upplevd stress i arbetet, vilket även är det som 

tidigare forskare kommit fram till att projektledare gör. 

Vidare fann vi stressorer och copingstrategier i denna undersökning som 

Richmond och Skitmore (2006) i sin artikel inte presenterade. Dessa stressorer var 

 brist på kontroll, 

 problem att hålla budget och 

 att projektet blev motarbetat av en linjechef. 

Copingstrategierna var 

 att lyfta problem uppåt i verksamheten, 

 att sänka ambitionsnivån, 

 att delegera mer, 
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 att acceptera beslut samt 

 att pausa hela projektet. 

En anledning till att vi fann olika stressorer och copingstrategier kan vara att 

underlagen till studierna ser annorlunda ut. Ytterligare en anledning kan vara att 

projektledares upplevda stress samt copingstrategier är individuella och ser därför 

olika ut projektledare emellan. Resultatet från denna undersökning är ett bidrag 

till den redan existerande forskningen över stressorer och copingstrategier, och 

kan därför inte generaliseras gällande hur alla projektledare upplever och hanterar 

stress. 

Individer upplever situationer olika och uppfattar därför stress olika. 

Respondenterna beskrev att personlighet och hur individen är som person spelar 

stor roll på hur projektledare hanterar stress. Således menar de att hantering av 

stress är individuellt och därför kan användning av copingstrategier variera från 

person till person. De copingstrategier som respondenterna redogjort för är 

medvetna val av strategier för att hantera sin upplevda stress. Omedvetna 

copingstrategier som individer använder sig av anser vi är svårare att undersöka 

via kvalitativa intervjuer, då de för respondenten är just omedvetna. Om hantering 

av stress ser olika ut från situation till situation, och alltså är situationsberoende, 

kan också vara svårt att ta del av med hjälp av denna insamlingsmetod. Vi anser 

att deltagande observation är en metod som passar bättre till detta syfte. 

Flera av respondenterna ansåg att de hade mycket ansvar som projektledare. De 

hade bland annat ett ansvar över projektgruppen, budgeten och resultatet. 

Framförallt skulle de vara kunniga och ha en bra överblick över hela projektet för 

att kunna svara på alla frågor. Trots det stora ansvaret hade de begränsade 

befogenheter inom organisationen då de var tvungna att hålla sig inom uppsatta 

kostnads- och tidsramar. De fyra respondenterna arbetade alla som projektledare, 

även om vissa av dem gjorde det i större omfattning än andra. I enlighet med hur 

de beskrev sina arbetssituationer som projektledare kan dessa kategoriseras in 

under “aktiva arbeten” i Karasek och Theorells krav/kontrollmodell. Detta då de i 

arbetet beskrev att de hade höga krav på sig men även stor kontroll och stort 

inflytande. Samtliga respondenter beskrev dock att de upplevde störst stress när de 

kände att de inte hade kontroll över situationer i arbetet. Under dessa perioder och 

vid dessa situationer skulle deras arbete därför kunna kategoriseras in under 

högstressarbeten i krav/kontrollmodellen. Det är då viktigt från organisatoriskt 

håll att se till att de anställda inte befinner sig i denna kategori under en längre 

period då detta kan få stora konsekvenser för individen, som kan leda till 

sjukskrivning. Det som då kan vara bra med projektarbetsformen är att den, som 

en respondent beskrev, har en tydlig start- och stoppunkt. När ett projekt, som kan 

ha inneburit hög stress, är överlämnat påbörjar projektledaren ett nytt projekt 

istället för att fortsätta i det föregående projektets arbetsmönster. Den nya miljön 

som det kommande projektet erbjuder kan därför få projektledaren att lämna 

kategorin för högstressarbeten och inte fastna där under en längre period som är 

skadligt. 
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7 Fortsatt forskning 

I denna del beskrivs vad som inte ryms inom ramarna för denna studie, men som 

anses vara intressant för framtida forskning. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer som leder till att 

projektledare upplever stress i arbetet samt vilka copingstrategier använder de sig 

av för att hantera den. Respondenterna i studien består av individer som arbetat 

som projektledare i minst fyra år. Vår empiri bygger på en intervjustudie av fyra 

respondenter och det går således inte att generalisera detta resultat med hur alla 

som arbetar som projektledare upplever och hanterar stress. Denna undersökning 

bidrar med en liten pusselbit inom ett område som det krävs mer forskning inom. 

Hänsyn har i undersökningen inte tagits till kön, ålder eller vilken typ av projekt 

som respondenterna varit projektledare över. Alla respondenter arbetade på en 

offentlig verksamhet, hade en universitets- eller högskoleexamen och var kvinnor. 

Forskning som i framtiden skulle kunna vara intressant att undersöka skulle kunna 

vara om kvinnliga och manliga projektledare hanterar upplevd stress i arbetet 

olika. Eller om ålder, typ av utbildning, projekt eller bransch har någon betydelse 

på hur projektledare hanterar stress och om dessa projektledare använder sig av 

olika copingstrategier. 

I denna undersökning har antaganden gjorts, med stöd i den befintliga teorin, att 

projekt innebär en stressig arbetsmiljö och är en potentiell källa till upplevd stress 

hos individer som arbetar i denna typ av arbetsform. Vidare har antaganden gjorts 

att projektledares arbete är stressigt då de har stora krav på sig, stort ansvar och att 

de befinner sig i en arbetsmiljö som är ständigt föränderlig. Att undersöka om 

individer som arbetar i projekt upplever mer, eller större nivåer av, stress än vad 

individer med arbetsuppgifter inom en linjeorganisation gör skulle därför vara 

intressant som framtida forskning. Och om dessa individer hanterar stressen olika. 

Eller att utreda hur projektdeltagare eller projektbeställare eller andra, i kontrast 

till projektledare, upplever stress i arbetet. Hur de hanterar den upplevda stressen 

och om detta skiljer sig från projektledares upplevelser. 

Till sist skulle det även vara intressant att utföra en kvalitativ studie med 

deltagande observationer som insamlingsmetod för att följa projektledare i deras 

arbete. Detta för att se hur de hanterar stressiga situationer direkt när de uppstår 

och då undersöka om copingstrategier kan vara situationsberoende. Med hjälp av 

observationer kan det även finnas möjlighet att fånga upp inte bara de medvetna 

copingstrategierna, utan även de omedvetna 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Allmänna frågor 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Befattning? (arbetstitel) 

 Arbetserfarenhet? (totalt+PL) 

 Hur är organisationen uppbyggd? Organisationsschema? 

Projektledarrollen 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

o hur ser en arbetsdag ut för dig? 

 Tycker du att ditt arbete är stimulerande? Intressant? Utvecklande? 

 Upplever du att du är självbestämmande/har inflytande i ditt arbete? 

o vem fattar beslut? 

o hur mycket beslut tar du? 

 Upplever du att det ställs krav på dig som projektledare? 

o om ja, på vilket sätt? I vilken utsträckning? 

 Finns det något negativt med att vara projektledare? 

o om ja, vad? 

 Vilka typer av problem kan man stöta på som projektledare? 

 Upplever du att du får stöd i ditt arbete? 

o om ja, från vem? På vilket sätt? 

 Får du feedback i ditt arbete? 

o får du reda på om du gjort något bra/dåligt? Från vem? 

Stress 

 Vad är stress för dig? 

 Upplever du att projektledning är ett stressigt yrke? 

o om ja, på vilket sätt? Varför? (När?) 

 Kan du beskriva exempel på situationer där du upplevt stress i 
projektledarrollen? 
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Coping 

 Hur hanterade du de situationerna? 

o hjälpte hanteringen dig? Och i så fall hur? Om inte, varför inte tror du? 

o hur reagerade du och hur kändes det? 

 Har du någon speciell metod/speciellt sätt som du använder när du känner dig 
stressad? 

 

Avslutningsvis, har du några övriga frågor eller något att tillägga? 
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