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1  INLEDNING  
Med detta inledande kapitel vill vi ge läsaren bakgrunden till vår studie. 

Vidare kommer vi att redogöra för syfte, frågeställningar och 

avgränsningar som ligger till grund för uppsatsen. Slutligen skildrar vi 

uppsatsens disposition för att ge läsaren en översikt av vad uppsatsen 

framöver kommer att behandla.  

1.1 BAKGRUND 
 

”…Men så illa är det väl ändå inte? Det är ju bara den här perioden. Sen 

så. Ska vi vila ut. Börja med långa promenader och gå över till hälsomat. 

Så vi kan somna utan att dricka de där glasen vin på kvällen. Vi är ju 

projektledare - vi kan ju det här! Det är stressigt i projekt. Det ska vara 

stressigt! Det ska vara fart och krafttag och fläkt och lyft och brådska. 

Okända svårigheter att övervinna, konflikter att lösa och nya utmaningar. 

Nya bollar att springa på. Det är ju det som är livet, det som är 

stimulerande och intressant och roligt. Positiv stress, det är vad det är 

frågan om.” 

Källa: Forsberg, 1999 (s. 1-2). 

 

Projekt har bedrivits i alla tider och är ingen ny företeelse, men det är på 

1930-talet som det börjar talas om projektledning och projektledningsläran 

som doktrin och praxis. Det var först på 1950-talet som läran fick sitt 

genombrott. Det var främst inom den offentliga militära sektorn, hos 

försvarsmakten i USA som användningen av projekt som 

organisationsform tog fart. Ett av de mest kända projekten är 

Manhattanprojektet från början av 1940-talet, vars uppgift var att utveckla 

atombomben (Engwall, 1995). Projektplaneringsmetoder togs fram där 
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projekt delades upp i faser och delaktiviteter, där genomförandetid samt 

budget började planeras och följas upp. Denna form av planering spreds 

snabbt till civila privata företag, där framväxandet av matrisorganisationer 

blev vanliga för att kunna hantera projektverksamheten på ett bättre sätt. 

Förutom att bedriva verksamhet i projektform i den privata sektorn blir det 

även vanligare inom den offentlig sektor (Berggren & Lindkvist, 2001). 

Tidigare användes projektformen enbart för att hantera mycket speciella 

situationer som företaget stod inför. Numera används dock projektformen 

hos vissa företag som det dominerande sättet att driva verksamheten. 

Byggindustrin är ett exempel på en bransch där de alltid arbetat på detta 

sätt (Ibid.). Att så många projekt drivs nuförtiden kan höra ihop med att vi 

lever i en förändringskultur, där det som inte förändras tros stagnera och dö 

(Sahlin, 1996; Lans, 1998). Svensson och von Otter (2000) menar att 

projekt är användbara för att åstadkomma förändringar.  

En tydlig trend har varit att företag och organisationer i allt större 

utsträckning har decentraliserat ledningsansvaret. Detta har fått till följd att 

styrning och kontroll till allt större del är resultatbaserad (von Otter, 2003). 

En av egenskaperna med projektarbete är att det fokuserar på resultat 

(Stampe & Tonnquist, 2001). Andra kriterier för projekt kan vara knappa 

resurser avseende budget och personal samt tidsbegränsning (Wisén & 

Lindblom, 1999). Litteraturen inom projektledningsläran har utvidgats, och 

innefattar delar som handlar om människans roll i projekten. Ämnen som 

konflikthantering, stress och projektpsykologi tas i beaktande (Stampe & 

Tonnquist, 2001; Hagberg & Ljung, 2000). Projektpsykologi beskrivs av 

Ricciardi som läran om mänskliga aktiviteter i projekt och i dess närhet 

samt de eventuella problem som kan tänkas uppstå. Syftet med 
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projektpsykologi är att lösa mänskliga problem och förbättra människans 

villkor i projekt (Ricciardi, 2003). 

Orden stress och utbrändhet förekommer dagligen i media och i samtal 

mellan människor (Perski, 2001). Idag återfinns cirka 500 000 

långtidssjukskrivna i Sverige, varav många i arbetsrelaterad stress och 

depression (Ekman, Währborg & Karlsson, 2002; von Otter, 2003). Den 

allt mer ökande andel långtidssjukskrivna är ett fenomen som måste tas på 

allra största allvar. Många känner att de har för mycket att göra, de känner 

sig stressade samt har för lite påverkan över sin arbetssituation (Ekman, 

Währborg & Karlsson, 2002). Frågan som kan ställas är varför så många 

människor befinner sig i denna situation. En del av förklaringen kan vara 

att företagens kostnadsnedskärningar lett till ökad arbetsbelastning, att det 

allmänna tempot i samhället upphaussats samt att diagnosen "utbränd" 

gjort tillståndet legitimt. Men vad som hittills saknats i denna debatt är 

diskussionen om effekten av de ledarskaps- och organisationsideal som 

råder i Sverige (Ernsjöö-Rappe & Strannesjö, 2003). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Sättet att arbeta har alltmer kommit att förändras då företag i ökande 

omfattning organiserar sig i projekt. Större krav ställs på den anställde med 

okända svårigheter att övervinna, konflikter att lösa samt nya utmaningar 

att möta. Samtidigt ser vi en ökande utbredning av långtidssjukskrivna 

inom stressrelaterade sjukdomar. Med alltför mycket att göra och liten 

kontroll över den egna situationen, känner vi oss stressade. Vi upplever att 

det kan finnas samband mellan dessa fenomen, och tror att det kan vara 

stressigare att arbeta i projekt än i vanlig linjeverksamhet. Med detta som 

bakgrund menar vi att det skulle ligga både i individens och företagens 
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intresse att undersöka om det är så, och i så fall vilka faktorer i 

projektarbete som bidrar till att medarbetarna upplever stress. Anställda 

kan arbeta i projekt under olika former. En del arbetar huvuddelen av sin 

tid med olika projekt medan andra har sina grundläggande arbetsuppgifter i 

linjeorganisation samtidigt som de ingår i tillfälliga projekt. Det har därför 

kommit att intressera oss huruvida olika organisationstillhörighet, det vill 

säga personer som kommer från det säljande företaget och endast arbetar i 

projekt eller personer från kundföretaget som efter avslutat projekt återgår 

till sin linjeorganisation, kan vara en påverkande faktor som gör att stress 

upplevs olika. Detta leder oss till följande frågeställningar: 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur ser sambanden ut mellan projekt och stress?  

• Leder olika organisationstillhörighet till att projektmedlemmar      

          påverkas av olika orsaker till stress?  

1.4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att utifrån individens perspektiv studera huruvida 

arbetsförhållanden motsvarande de kriterier vilka ingår i projektarbete, kan 

komma att leda till stress för individen. Vidare avser vi även att studera 

eventuella skillnader i stress kring två olika typer av projektmedlemmar 

med avseende på organisationstillhörighet. Dels personer som är anställda 

av kundföretaget, dels de som är anställda av det säljande konsultföretaget.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vi kommer att avgränsa oss till att enbart studera arbetsrelaterad stress och 

hur denna stress upplevs av individen. Vi kommer således inte att gå in på 
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stressorer i privatlivet som kan leda till stress. Vår uppsats kommer även 

avgränsas till att endast studera en typ av projekt, installationsprojekt, då 

det är just den formen av projekt som våra respondenter arbetar med.   

1.6 BEGREPPSDEFINITIONER 

Följande beskrivningar av fenomenen projekt och stress är hämtade ur 

Nationalencyklopedin (1994-1995). 

Projekt: Detta begrepp kan ses som synonym till ”det framkastade”. 

Projekt utgörs av att vara en idé eller plan som människor har för att uppnå 

ett speciellt resultat. Ordet projekt relaterar även till själva genomförandet 

av idén eller planen. Nuförtiden innebär projekt en arbetsuppgift som sker 

inom givna ramar, gällande tid och resurser, för att det specifika arbetet ska 

bli implementerat och målet uppnått (Nationalencyklopedin, 1994). 

Stress: Nationalencyklopedin (1995) definierar stress som den effekt som 

uppstår när människokroppen försöker anpassa sig efter de fysiska och 

psykiska ansträngningar den utsätts för.  Positiv stress, uppkommer när 

människan känner att kraven som ställs på denne kan kompenseras med 

förmågan att hantera den befintliga situationen. Negativ stress däremot 

uppstår när kraven är alltför höga för människan att hantera, eller när 

kraven är för låga och inte motiverar eller ens ger människan möjlighet till 

att prestera efter de anlag den besitter (Ibid.). 

1.7 FORTSATT DISPOSITION 

I kapitel två presenterar vi vårt val av metod. Vi vill här redogöra för vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, bakgrund till val av metod samt visa för 

läsaren hur vi har gått tillväga vid genomförandet av uppsatsen. 
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Kapitel tre utgör vår teoretiska referensram. Vi preciserar och skildrar här 

vad projekt och stress är. Vi avslutar med att sätta samman dessa fenomen, 

för att visa på en eventuell förenad problematik. 

Kapitel fyra innehåller empiri med de två aktuella fallföretagen, SYSteam 

och Proton Group, samt en redogörelse över deras gemensamma projekt. 

Vi presenterar även vår intervjusammanfattning. 

I kapital fem redogör vi för vår analys och diskussion. Vi diskuterar och 

analyserar vårt problemområde och våra frågeställningar i förhållande till 

aktuell referensram samt utförda intervjuer.    

I kapitel sex presenterar vi vilka slutsatser vi kommit fram till. 

I kapitel sju redogör vi för våra reflektioner samt ger förslag på vidare 

forskningsämne. 
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2  METOD 
I detta kapitel motiverar vi vårt ämnesval samt redogör för hur vi valt att 

genomföra vårt arbete, detta för att skapa en förståelse hos läsaren för vad 

som ligger till grund för uppsatsens utformning. Vi lägger fram det 

vetenskapliga förhållningssätt vi tillämpat samt de olika metoder vi valt att 

använda vid realiserandet av denna uppsats. 

2.1 ÄMNESVAL 

Vi som gjort denna studie, Tom Höggren och Maria Törnfeldt, var redan 

från början överens om att välja ett ämne som kändes aktuellt och 

intressant för både oss själva och andra. Vi fick på informationsdagen 

gällande vår då kommande D-uppsats tips om aktuella ämnen, däribland 

projekt. Vi kände direkt att detta var ett ämne som vi önskade fördjupa oss 

ytterligare i. I sökandet bland litteratur, artiklar och på hemsidor, upptäckte 

vi att det fanns stora mängder intressant information om detta fenomen. Vi 

bestämde oss således för att studera detta närmare.  

Vi läser båda företagsekonomi och kände att ämnet projekt var relevant 

och i linje med de tidigare kurser vi läst. Föregående kurs, 

företagsstyrning, behandlade förutom styrning ur ledningen synvinkel även 

de anställdas perspektiv gällande exempelvis delaktighet och motivation i 

organisationer. Detta bar vi med vid insamlandet av information om ämnet 

projekt och fann att det mestadels fanns information om projekt och 

projektledning. Vi valde därför att istället studera de anställdas perspektiv 

och hur deras arbetssituation ser ut när de arbetar i projektform. I och med 

att projekt ofta är tidsbegränsade, ledde det oss till att fundera över hur 

detta kunde komma att påverka de anställdas situation och framför allt 
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deras förhållande till stress. Vi går in i denna studie med den uppfattningen 

att projektarbete, beroende på bland annat tidspress, är stressande. Vi 

misstänker att de krav som ställs på den anställde i projekt kan vara höga. 

Utifrån denna tes ville vi komma i kontakt med företag som arbetade i 

projektform, för att studera om så är fallet. Vår intention med uppsatsen 

var att undersöka skillnaden i arbetssituationen för anställda som på heltid 

arbetar i projekt samt de som arbetar i både linjeverksamhet och projekt. 

Det var därför av stor vikt att finna ett projekt där dessa förutsättningar 

fanns. 

Anledningen till att vi använt oss av det valda projektet beror på att en av 

oss, fick kontakt med SYSteam i samband med att denne slutade sin 

senaste anställning. En representant från SYSteam, Ingemar Andersson, 

kom då och gjorde en presentation av företaget inför en eventuell 

nyetablering i Norrköping av ett dotterbolag till SYSteam. Då framkom att 

SYSteam arbetar med den typen av projekt vi önskade studera. Inför 

uppsatsen kontaktades Ingemar och vi presenterade vår idé samt frågade 

om han kunde hjälpa oss att få tillgång till ett lämpligt projekt för den 

studie vi ämnade genomföra. Han ansåg vårt val av ämne intressant för 

deras verksamhet. Det visade sig inte vara några problem att hitta ett 

lämpligt fallprojekt innehållande projektmedarbetare med olika 

organisatorisk tillhörighet. Vi blev initialt kontaktade av Peter Eek, 

projektledare för projektet Protonpiloten, som är ett 

systemimplementationsprojekt. Med Peter började vi genast planera för 

intervjuer med medarbetare i hans projekt. 
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2.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

När det idag talas om kunskapssyn menas främst de centrala vetenskapliga 

inriktningar som kallas positivismen och hermeneutiken (Eriksson &, 

Wiedersheim-Paul, 2001; Johansson-Lindfors, 1993). Kunskapssyn syftar 

på sättet att uppfatta, samt sättet att studera, den verklighet som ska 

studeras (Johansson-Lindfors, 1993). 

Hermeneutiken har en humanistisk inriktning. Denna inriktning har sin 

grund i förförståelse, vilket betyder att vi inte bara genom våra sinnen utan 

även till stor del genom tolkning uppfattar verkligheten (Thurén, 2002). 

Hermeneutik kan uttryckas som tolkningslära. Den hermeneutiska spiralen 

är en tolkningsmetod som grundar sig på att undersökaren har viss 

förförståelse. Utifrån denna formuleras bland annat en problemdiskussion 

och en frågeställning. Med denna utgångspunkt inleds en dialog som sedan 

tolkas, vilket leder till att undersökaren erhåller ny förståelse. Denna spiral 

fortgår och ny förståelse förvärvas. Som helhet måste delarna ha förståtts 

och för att förstå delarna måste undersökaren ha förstått helheten. Inom 

hermeneutiken söks således en helhetsförståelse (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001). 

Vår uppsats är präglad av det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik 

Det grundar vi dels på vår förförståelse inom uppsatsens ämnesram och 

dels på de tolkningar som både respondenterna och vi gör. Då en av 

författarna till uppsatsen tidigare under flera år arbetat i projekt, finns en 

viss förförståelse inom detta ämnesområde. Den andra författaren till 

uppsatsen innehar en viss förförståelse i ämnet stress, då tidigare kurs inom 

företagsekonomi, organisationsteori, behandlat just detta ämne. Stress är 

även ett ämne som det senaste decenniet florerat intensivt i media, vilket 

även det har kommit att utöka vår förförståelse. Vi har under uppsatsens 
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beredning utökat vår kunskap i ämnena projekt och stress genom att 

fördjupa oss i litteratur och artiklar samt att genomföra intervjuer. 

Vi har utgått från vår förförståelse samt insamlad litteratur för att finna 

intresseväckande problemområde att studera närmare. Utifrån våra 

frågeställningar samt vald teori, har vi vidare utarbetat ett frågeformulär 

för intervju av fyra anställda i projekt. Dessa intervjuer har resulterat i 

underlag som vi sedermera tolkat. Med bakgrund av detta strävar vi efter 

att förmedla individernas situation och erfarenheter för att kunna skapa en 

förståelse för de kopplingar som kan finnas mellan projektarbete och 

stress. Att försöka uppnå att finna kausala samband, menar Johansson-

Lindfors, (1993) är ett hermeneutiskt tillvägagångssätt.  

2.3 FORSKNINGSMETOD  

När det inom samhällsvetenskapen talas om olika angreppssätt att samla in 

och tolka data, har det blivit alltmer vanligt förekommande att använda sig 

av begreppen kvalitativ och kvantitativ metod (Johansson-Lindfors, 1993; 

Holme & Solvang, 1997). Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod är att det inom kvalitativ metod främst är forskarens uppfattning och 

tolkningar av det som studeras som är det centrala, i den kvantitativa 

metoden omvandlas information till siffror och mängder som statistiskt 

analyseras. Båda metodernas syfte är dock att ge bättre förståelse för det 

samhälle vi lever i (Holme & Solvang, 1997). 

Vår intention är att utifrån projektmedlemmens perspektiv studera 

huruvida individen påverkas av stress i projektarbete. Vi utgår från den 

referensram vi samlat in samt det empiriska material som består av de 

intervjuer vi utfört med projektmedlemmar, för att erhålla ökad förståelse 

för ämnet. Vi utgår således från en kvalitativ ansats. Holme och Solvang 



Metod 
  

 11 

(1997) förklarar den kvalitativa ansatsen som en metod till att djupare 

förstå det studerade problemområdet samt att förstå problemet i hela dess 

sammanhang. Den kvalitativa metoden karaktäriseras av närheten till det 

som studeras och kännetecknas av en lägre grad av formalisering (Holme 

och Solvang (1997). I vårt fall innebär det att vi undersöker 

problemområdet projekt och stress hos individer som arbetar gemensamt i 

det studerade enskilda projektet. 

2.4 DATA OCH INFORMATIONSINSAMLING 

 

”Data är en massa osorterad information. Information är data som 

presenteras i ett sammanhang. Förstår man sammanhanget och kan agera 

efter det är det kunskap.” 

Källa: www.intranat.nu, 2003 

 

Vid insamlande av data kan två huvudsakliga former nämnas, primärdata 

och sekundärdata. De data som ej sedan tidigare finns tillgänglig och som 

samlats in för första gången kallas primärdata. Sekundärdata är data som 

redan samlats in av andra och som direkt, eller efter bearbetning kan 

användas (Dahmström, 1996). 

De data vi använder oss av är insamlad genom besöksintervjuer som vi 

genomfört med projektmedarbetare i ett IT-projekt på företaget Proton 

Group. Den litteratur vi använder kommer främst från de två teoriområden 

vi valt att studera, projekt och stress. Inom projektområdet finns främst 

litteratur av typen projektledningshandböcker, där erfarna projektledare 

delar med sig av sin erfarenhet av projektarbete. När det gäller stress och 

projektarbete har forskning gjorts och utifrån dessa arbeten har vi erhållit 
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information om relevant litteratur. Via Internet har vi funnit information 

dels från intresseorganisationer såsom PMI och Projektforum, men även 

från statliga institut som Arbetslivsinstitutet. Vi har haft stor nytta av att 

använda bibliotekets databaserade söksystem för att få tillgång till artiklar 

och litteratur. 

2.5 INTERVJUER 

När den som undersöker själv ska samla in data som inte tidigare finns 

dokumenterad, går det att använda sig av antingen enkät eller intervju 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

Vi har i vår undersökning valt att arbeta med individuella besöksintervjuer. 

Att vi valde besöksintervjuer beror dels på att vi båda ville ha möjlighet att 

delta under själva intervjun och dels för att vi kände att det skulle göra det 

lättare att spontant ställa följdfrågor när det gav oss möjlighet att känna av 

stämningen i rummet.  

Besöksintervjuer räknas som en dyr och tidskrävande metod, fördelen är 

dock att fler och krångligare frågor kan ställas (Dahmström, 1996). En 

annan viktig aspekt är att intervjuaren vid besök lättare kan avgöra 

huruvida respondenten känner sig obekväm över de frågor som ställs. Men 

det kan också föreligga svårigheter att ställa känsliga frågor till 

respondenten, då denne befinner sig i en utsatt situation (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001). Användandet av frågeformulär kan verka 

styrande, och påminner på så vis om kvantitativ metod. Men det är också 

flexibelt på så vis att möjlighet finns för kompletterande frågor vilket för 

tankarna till kvalitativ metod. Ju mer tillrättalagda intervjuerna är desto 

lättare blir det att tolka materialet, det som förloras på detta sätt är risken 

att relevansen blir sämre då viktiga frågor kan ha förbisetts (Holme & 
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Solvang, 1997). Genom att ställa samma frågor till alla respondenter ökas 

möjligheten till jämförelse och generalisering av svaren (Holme & 

Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2003). Om öppna frågor används 

tenderar besöksintervjuer ge bättre svarsfrekvens. Med öppna frågor menas 

frågor där inte färdiga svarsalternativ anges (Dahmström, 1996).  

I samband med utskick av frågor till respondenter är det viktigt att 

informera om syftet med intervjun för att på så sätt öka respondentens 

motivation till att besvara frågorna enligt bästa förmåga (Patel & 

Davidson, 2003). För att få en ökad förståelse för det som undersöks är det 

viktigt att utifrån individens perspektiv se dennes situation och omgivning 

(Holme & Solvang, 1997).   

Peter Eek som arbetade som projektledare för Protonpiloten kontaktades. 

Han valde ut och planerade in möten med fyra respondenter vilka deltog i 

projektet, två från SYSteam och två från Proton. SYSteam är det bolag 

som säljer systemet och Proton är det som köper och använder sig av det. 

Vi har via Internet sökt information om båda företagen för att erhålla en 

bättre bakgrund innan intervjuerna genomfördes. För att få än större 

förståelse för respondenternas specifika situation har vi även fört ett 

informellt samtal med projektledaren för att öka vår kunskap om företagen 

och det gemensamma projektet.  

Intervjuerna genomfördes med stöd av ett frågeformulär med öppna frågor 

(se bilaga 1). Vi har några dagar före intervjutillfället via e-post skickat 

intervjufrågorna till respektive respondent för att denne ska ha möjlighet 

att i lugn och ro studera frågorna och därmed känna sig mer förberedd. Vi 

informerade samtidigt om vårt syfte med uppsatsen. Vi har valt att ställa 

samma frågor till alla respondenter oberoende av organisatorisk tillhörighet 

för att ha möjlighet att lättare kunna jämföra svaren.  
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Varje intervju inleddes med att vi presenterade oss och frågade om de fått 

vårt brev med tillhörande intervjufrågor och om de förstod syftet med vår 

uppsats. Vi förklarade även för respondenterna att de under 

intervjufrågorna gällande projektet, krav/kontroll och socialt stöd, hela 

tiden skulle ha stressen i åtanke, då detta fenomen utgör en del av syftet 

med vår uppsats. Innan själva intervjun genomfördes, frågade vi om det 

gick bra att vi spelade in intervjun på band, och förklarade att det skulle 

skapa gynnsammare förutsättningar för flytet i diskussionen då det inte 

skulle bli några avbrott i intervjun för att göra anteckningar. Det 

underlättar även då vi inte går miste om något väsentligt och även, om så 

önskas, har möjlighet att korrekt kunna återge citat. Det var ingen av 

respondenterna som hade något emot att vi spelade in samtalet. 

Intervjuerna genomfördes i ett rum med stängd dörr, för att inga yttre 

störande faktorer skulle uppstå. Alla intervjuerna pågick under knappt en 

timme. Vi avslutade varje intervju med att fråga om de ville behandlas 

konfidentiellt, vilket ingen av de intervjuade uttryckte någon önskan om. 

När intervjuerna var sammanställda skickade vi över dessa till respektive 

respondent för genomläsning, för att vara säkra på att inga missförstånd 

uppstått. 

2.6 DEN GYLLENE MEDELVÄGEN 

När det inom forskningen talas om olika tillvägagångssätt att dra slutsatser 

från metodiskt arbete, benämns ofta deduktion, induktion samt den gyllene 

medelvägen  (Thurén, 2000; Johansson-Lindfors, 1993). 

Det deduktiva tillvägagångssättet betyder att undersökaren går från teori 

till empiri. Det innebär att studera litteratur och granska de förutsättningar 

som ligger till grund för arbetet och därifrån bygga teorier och modeller. 
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Dessa prövas sedan för att se huruvida dessa stämmer överens med 

verkligheten eller inte. Det som kräver mest arbete och tid vid deduktion är 

således det som görs innan datainsamlingen, såsom problemformulering 

och genomförande. Det föreligger också en risk för att undersökaren 

kommer fram till att fel teorier har använts, efter att verkligheten har 

undersökts (Johansson-Lindfors, 1993).  

Induktion går, i motsats till deduktion, från empiri till teori (Ibid.). Det går 

ut på att undersökaren drar slutsatser som är allmänna och generella och 

som bygger på befintlig empiriska fakta. Det går dock inte att vara helt 

säker på induktiv slutsats då empiriska fakta ofta inte är fullständiga 

(Thurén, 2000). Här kan undersökaren inte planera genomförandet på 

samma sätt som vid deduktion. Det får istället gro samtidigt som de 

empiriska studierna görs. Det är därför av stor vikt att undersökaren under 

studien är öppen och ifrågasättande, för att inte komma in på fel spår 

(Johansson-Lindfors, 1993).  

Den gyllene medelvägen går ut på en ömsesidig interaktion mellan teori 

och empiri. Då undersökaren är osäker på sin kunskapssyn, om den är 

positivistisk eller hermeneutisk, och inte vet huruvida deduktion eller 

induktion bör användas kan denne ta sig an studien genom den gyllene 

medelvägen (Ibid.).  

Vår uppsats har inslag av både deduktion och induktion. Detta kommer 

dels av att vår teoretiska referensram består av tidigare förekommande 

litteraturstudier som sedan jämförs med verkligheten i det projekt vi 

studerar, vilket karaktäriserar deduktion. Den induktiva ansatsen kommer 

av våra tolkningar och slutsatser gällande projekt och stress vi drar utifrån 

de intervjuer vi genomför. Då vår uppsats utgör en blandning av induktiv 
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och deduktiv ansats kan den sägas ha karaktären av den gyllene 

medelvägen. 

2.7 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Det är viktigt att under uppsatsens beredning vara uppmärksam på om det 

uppkommit några slumpmässiga fel och/eller förvrängningar vid 

utarbetandet av frågeställningen eller vid informationsinsamlingen. Den 

enda möjlighet att uppnå validitet och reliabilitet som är försvarlig, är 

genom att fortgående kritiskt granska det behandlade materialet (Holme & 

Solvang, 1997). 

Validitet, som visar på hur giltig undersökningen är, innebär att 

undersökaren granskar det som verkligen avses att granska och ingenting 

annat (Thurén, 2002). Vi anser att vi i vår uppsats uppnått validitet då vi 

utgått från vår problemställning och vårt syfte för att studera den litteratur 

som ligger till grund för vår teoretiska referensram. Utifrån denna 

referensram har vi sedermera sammanställt intervjufrågor. Vi anser därmed 

att vi uppnått att fokusera på det vi avsåg att studera. Vi anser vidare att vi 

genom användandet av individuella intervjuer med öppna frågor minskar 

risken för att relevanta frågeställningar skall missas.  

Thurén (2002) menar vidare att reliabilitet visar på hur tillförlitlig 

undersökningen är, vilket innebär att alla mätningar måste vara 

oklanderligt utförda. Då mätning utförs av flera av varandra oberoende 

personer vilka kommer fram till samma resultat, innebär det att hög 

reliabilitet uppnåtts (Ibid.). Vid besöksintervjuer kan undersökaren bättre 

kontrollera omständigheterna kring intervjun, och på så sätt öka dess 

tillförlitlighet (Dahmström, 1996). För att öka tillförlitligheten och därmed 

reliabiliteten, har vi innan intervjuerna samlat information för att på bästa 
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sätt bilda oss en uppfattning om respondentens situation och miljö. Vi har 

även inför intervjuerna med respondenterna först redogjort för vårt syfte 

med uppsatsen, för att de skulle vara mer införstådda i hur deras 

medverkan skulle komma att bidra till vår studie och på så sätt bli mer 

motiverade att delta i intervjun. Efter att vi skrivit ned respondenternas 

svar, skickades dessa via e-post till vederbörande för genomläsning. Detta 

för att ge respondenten möjlighet till att korrigera eventuella felaktigheter 

eller lägga till ytterligare klargöranden.  

2.8 GENERALISERING 

Vi har inte själva kunnat välja vilka respondenter som använts för våra 

intervjuer. De har valts ut av projektledaren för att de har tillräcklig 

erfarenhet av det projekt studien avser. Detta sätt att välja ut respondenter 

beskriver Silverman som ”meningsfullt urval”. Det är ett sätt att erhålla 

generaliserbarhet utan att göra kvantitativa studier (Silverman, 2003). 

Merriam (1994) skriver om generaliserbarhet som yttre validitet, där 

generaliserbarheten består av hur pass väl ett resultat från en undersökning 

även är gällande vid andra tillfällen och andra undersökningar. Merriam 

(1994) skriver vidare att huruvida ett arbete är generaliserbart eller inte är 

upp till läsaren att bestämma. I de fall likheterna med det som har studerats 

och den situation som skall studeras är stora ökar generaliserbarheten 

(Ibid.). Vi har beskrivit det fall vi studerat genom beskrivningar av 

fallföretagen och projektet, med tanke på att läsaren skall få så stor 

förståelse av situationen som möjligt. Vi anser dock att jämförelser kan 

göras med liknande installationsprojekt men inte med projektarbete som 

företeelse. Vi anser att det är viktigt för resultatet av vår studie med 

respondenter som besitter tillräcklig erfarenhet av det projekt som studeras, 
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och anser vidare att de utgör en representativ grupp för att ge oss svar på 

de frågor vi ställer.  

2.9 METOD- OCH KÄLLKRITIK 

Det finns många faktorer som kan påverka utfallet vid en studie. Då en av 

författarna till uppsatsen tidigare arbetat i projekt och sedermera har 

erfarenhet av denna arbetsform, finns en risk med att uppsatsen kan 

komma att bli färgad. Vi ser dock denna erfarenhet främst som positiv, då 

det resulterat i högre förförståelse för fenomenet projekt. Den 

projektlitteratur vi använt oss av har till stor del formen av handböcker där 

projektledare har återgett sin syn på ämnet från sin ofta långa erfarenhet, 

vilket gör att den kan ha inslag av både teori och empiri. Denna typ av teori 

anser vi stärker den empiriska delen av studien, då vi kan koppla samman 

intervjusvaren med denna litteratur. De artiklar som vi använt till vår 

teoretiska referensram, gällande projekt och stress, anser vi vara 

betydelsefulla då de förser oss med den senaste relevanta informationen 

inom dessa fenomen. Vi har även deltagit i seminarium på 

Arbetslivsinstitutet, där aktuella frågor gällande arbetslivets förändringar 

diskuterades. Den litteratur vi använt har vi bland annat fått tillgång till via 

källförteckningar i vetenskapliga arbeten samt universitetsbibliotekets 

sökmotorer, vilket vi anser stärker relevansen i vårt val av litteratur. 

När det gäller det sätt som urvalet av våra respondenter gått till, ser vi att 

det finns en risk med ”meningsfullt urval”. Det kan vara så att den person 

som gör urvalet väljer respondenter som på olika sätt inte är representativa. 

I det här fallet kan det exempelvis bli så att de som är onormalt stressade 

väljs. Vi har dock inte kunnat göra urvalet själva då vi inte haft fri tillgång 

till projektmedlemmarna i Protonpiloten. Respondenterna måste också 
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själva vilja medverka och deras chefer måste dessutom godkänna att de 

medverkar.  

Vi tycker dock att urvalsprocessen fungerat tillfredställande. Det vi vill 

anmärka på är att den profil som Jens från Proton har, gör skillnaderna 

mellan de båda företagens projektmedlemmar mindre tydlig. Hans 

bakgrund liknar den bakgrund som medlemmarna från SYSteam har, 

samtidigt som hans roll som utrullningsansvarig till stor del liknar en 

projektledarroll. Vi har därför i vissa avseenden förlitat oss till 

intervjusvaren från Jörgen på Proton i större utsträckning än vi från början 

önskat.  
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3  TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel skildrar vi fenomenen projekt och stress för att ge läsaren en 

ökad förståelse av vad dessa innebär. Vidare vill vi ge läsaren en inblick i 

hur dessa fenomen kan kopplas samman. 

3.1 PROJEKT 
 

”… Positiv stress, det är vad det är frågan om. Eller åtminstone var det. I 

förrförra projektet. För det förra projektet kom igång lite väl snabbt. Hade 

inte hunnit ladda om. Så det blev ju lite slitsamt. För att inte tala om det 

pågående projektet. Det startade ju faktiskt innan det förra slutade. Det 

blev dubbelarbete redan från början. Nu vågar vi inte tala om hur många 

övertidstimmar vi har gömt undan. Vi sitter där på nätterna och försöker 

komma i fatt. Och är livrädda för allt vi kanske har missat - har vi kontroll?  

Jo, självklart. Vi är ju projektledare - vi kan ju det här.” 

Källa: Forsberg, 1999 (s. 2). 

 

Projektlitteraturen består av litteratur med två olika ursprung och 

målgrupper. Dels har vi den litteratur som har sitt ursprung inom 

forskarsfären där en mer teoretisk syn på projektarbete förmedlas. Dels har 

vi ett stort antal böcker skrivna av projektledare för projektledare, den 

litteraturen har mer formen av handböcker som skall ge läsaren tips i hur 

de lyckas med projektarbete. Litteratur av den senare typen, baseras till 

stor del på författarnas erfarenheter av projektarbete. Vi benämner 

hädanefter den litteratur med ursprung i forskarsfären som 

forskningsbaserad litteratur och den med ursprung ur projektledares 

erfarenheter för praktisk litteratur.  
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3.1.1 VAD ÄR PROJEKT 

I den praktiska litteraturen finns det lika många beskrivningar på vad som 

kännetecknar ett projekt som det finns författare. Project Management 

Institute, PMI, (2000) menar att skillnaden mellan löpande verksamhet och 

projekt är att löpande verksamhet är repetitiv och fortgående medan 

verksamhet i projekt är temporär och unik. Projekt kan ibland synas 

repetitiva såsom vid byggnation av småhus, varje objekt skiljer sig dock 

från andra till vissa delar exempelvis genom design, geografisk placering 

och kund. Med temporär menas att projekt är tidsbestämda med en klart 

definierad början och slut. Slutet uppnås när målet nåtts eller när projektet 

avslutas. Att projektet är unikt betyder att det endast genomförs en gång 

(Ibid.). 

Även Wisén och Lindblom (1999) nämner att projekt utförs under en 

bestämd tidsperiod. Men de lägger även till att projekt utförs efter särskilda 

arbetsformer, med förutbestämda resursinsatser och ett avgränsat mål 

(Ibid.). Andra fokuserar på att ett projekt skall vara en verksamhet av 

engångskaraktär och att kvaliteten, det vill säga måluppfyllelsen är viktig 

(Stampe & Tonnquist, 2001). 

Hagberg och Ljung (2000) vill tona ner synen att projekt har ett mål, och 

begränsade finansiella och personella resurser, de menar att det inte är en 

beskrivning som bara gäller för projektarbete. Istället använder de en 

beskrivning som fokuserar på projektets tillfälliga form med en början och 

ett slut. Hagberg och Ljung (2000) kallar beskrivningen den ”moderna 

synen”, och säger i följande fem punkter att:  

• projektets genomförande skall föregås av en eller flera faser  

• projektets arbete bedrivs av en tillfällig organisation 
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• resultat av projektet skall beskrivas med ett mål 

• resultatet skall överlämnas till någon vid projektets slut   

• avslutet sker i form av ett beslut  

I den forskningsbaserade litteraturen förekommer en klassisk bild av 

projekt som liknar den bild Wisén och Lindblom har. Med ett projekt 

menas en verksamhet som utförs med begränsade resurser, enligt särskilda 

arbetsformer, under en bestämd period av tid samt mot ett bestämt mål 

(Berggren & Lindkvist, 2001). 

Varför olika författare har olika uppfattning om vad ett projekt är, beror på 

att de betonar projektets egenskaper i olika utsträckning (Engwall, 1995). 

Till exempel kan målet variera beroende på vem som tillfrågas, det är inte 

heller ovanligt att ett projekts mål ändras allteftersom projektet utvecklas 

(Blomberg, 1998). Den faktor som de flesta författare kan enas om och 

som finns med i alla beskrivningar är att projekt pågår under en begränsad 

tidsperiod (Engwall, 1995). Ingrid Sahlin ställer sig dock kritisk till detta 

påstående, och menar att det finns projekt som pågår trots att de formellt 

har avslutats. Det finns även projekt som avstannar innan de egentligen är 

slut, på grund av att de rinner ut i sanden (Sahlin, 1996). 

Projekt kan vara allt från enpersonsprojekt till projekt som det 

Amerikanska försvaret hade på 1940-talet som det nämnts tidigare, där 

över 100 000 personer kunde delta. För att gruppera olika projekttyper 

brukar de delas in i fyra olika huvudtyper.  

• Forskningsprojekt, där syftet med projektet är att generera kunskap. 

Här är osäkerheten stor, och en slutprodukt är inte alltid given. 

• Utvecklingsprojektet, hit hör till exempel projekt som syftar till att ta 

fram nya produkter. 
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• Anläggningsprojekt, dessa projekt är många gånger omfattande och 

komplicerade och där flera olika aktörer ofta ingår. Syftet är att skapa ett 

objekt, exempelvis en fabrik eller en bro. 

• Installationsprojekt, kan bestå av att ett nytt datasystem skall 

installeras i en befintlig organisation. I dessa projekt är ofta interaktionen 

mellan system och organisation en viktig och komplicerad del.  

Dessa huvudtyper kan även kombineras till andra undertyper. 

Leveransprojekt som skall syfta till att sälja ny teknik till kund, kan sägas 

vara en kombination av utvecklings och anläggningsprojekt (Berggren & 

Lindkvist, 2001). 

3.1.2 VARFÖR PROJEKT? 

Det kan finnas flera anledningar till att företag och organisationer väljer att 

organisera sin verksamhet i projektform. I den praktiska litteraturen 

fokuseras det på projektens egenskaper att ta till vara medlemmarnas fulla 

potential. 

Att starta ett projekt gör att större fokus hamnar på uppgiften, vilket gör att 

uppgiften känns mera viktig. Det leder även till att det blir lättare att få till 

stånd ett samarbete mellan olika grupperingar inom företaget som annars 

inte arbetar tillsammans. En annan positiv effekt med projekt är att många 

intressenter från olika delar av företaget kan ingå och bidra med sitt 

kunnande (Wisén & Lindblom, 1999). 

Många projektledare försöker att upprätthålla en arbetslust i projektet 

genom att återskapa de känslor och behov som driver oss på fritiden. Det 

kan exempelvis vara att ha uppställda mål att kämpa mot, att få 

befogenheter och ta ansvar för sina handlingar, känna gemenskap och få 

uppskattning för det som åstadkommits (Stampe & Tonnquist, 2001). 
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Den forskningsbaserade litteraturen fokuserar mer på i vilka situationer det 

är lämpligt att använda projekt som organisationsform. Men även vilka 

bakomliggande orsaker som kan finnas till att projekt startas. Producerande 

företag vill hantera en föränderlig omvärld genom den snabbhet och 

innovationskraft som projektarbete kan erbjuda inom produktutveckling 

(Berggren & Lindkvist, 2001). Sahlin (1996) menar att projekt startas för 

att det ger en högre status att arbeta i projekt jämfört med ordinarie 

verksamhet. En annan anledning kan vara att ett projekt kan vara lösningen 

på ett organisatoriskt problem. Vidare kan projekt hjälpa till med att förnya 

fastlåsta arbetsrutiner i en organisation (Ibid.). 

3.1.3 NACKDELAR MED PROJEKT 

Både i litteraturen med forskningsbaserad samt den med praktisk 

utgångspunkt finns ofta stycken som beskriver kritiken mot projektarbete. 

Blomberg (1998) betonar faran med att projekt inte kan hantera långsiktig 

utveckling. Han lanserar begreppet ”projektifiering” och menar att det gått 

mode i att bryta upp gamla strukturer och ersätta den med 

projektorganisationer, och då även skapa projekt av sånt som inte lämpar 

sig för projektform (Ibid.). Även Svensson och von Otter (2000) menar att 

en brist med projekt är fokuseringen på kortsiktighet och svårigheten att ta 

till vara på erfarenheter då projekten slutar. De skriver också att 

projektarbete leder till ökade påfrestningar hos personalen och den 

ordinarie verksamheten (Ibid.). 

På liknande sätt nämner Wenell (2001) genom den praktiska litteraturen, 

baksidan av projektarbete med sin fråga ”är projekt farliga”. Han ser en 

risk med att projektarbetet kan bli för kul och stimulerande. 

Tävlingsinstinkten gör att de anställda arbetar för mycket men inte själva 
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kan se varningstecknen på begynnande ohälsa. Wenell delar upp 

problemen i två delar, den ena har att göra med projektledarnas och 

medarbetarnas motivation, de vet att de arbetar mycket men tror att 

stressproblematiken bara är ett problem för andra. Den andra delen är 

ledningen som ställer högre krav på snabbhet och lönsamhet. Med flera 

projekt och resurser som delas mellan projekten är risken för rovdrift större 

(Wenell, 2001).  

 

3.1.4 PROJEKTMODELLER 

I många böcker av praktisk natur finns arbetsbeskrivningar och 

instruktioner om hur projekt bäst drivs. Avsnitten som följer om modeller 

och projektlivscykeln är praktiska exempel på hur dessa kan se ut.  

Wenell (2001) menar att många företag och organisationer använder 

modeller som verktyg för att driva projektarbete. Anledningen är att de har 

ett behov av systematik, struktur, samsyn, gemensam terminologi samt 

ordning och reda i projektarbetet. Projektmodeller har utvecklats över 

tiden. Första generationens modeller är av seriell karaktär. Arbetet bryts 

ned i delprojekt som arbetar var för sig, på slutet knyts delarna samman till 

en helhet. Arbetssättet upplevs ofta som stelbent och byråkratiskt. I den 

andra generationen börjar en parallell modell användas, där det ges 

möjlighet att arbeta över delprojektens gränser. På så sätt erhålls ett mer 

tvärorganisatoriskt arbetssätt som leder till kortare projekttider och ett 

bättre resursutnyttjande. Den tredje generationens modell kännetecknas av 

ytterligare gränsöverskridande samarbete. Projektmedlemmarna får 

befogenheter att själva lösa problem samt planera och styra sitt arbete. 

Nyckelord som beskriver dessa projekt är enkelhet, snabbhet, 

kundfokusering, delegering, kreativitet och flexibilitet. Oavsett vilken 
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modell som används finns en risk att modellen gör projektarbetet onödigt 

byråkratiskt. Erfarna projektledare anpassar ofta modellen till varje 

specifik uppgift, särskilt om projekten har korta genomloppstider (Wenell, 

2001). 

3.1.5 PROJEKTETS LIVSCYKEL 

Vanligen delas ett projekts livscykel in i ett antal faser. Nedanstående 

beskrivning kommer från hur Wisén och Lindblom (1999) ser på dessa 

faser. Dessa faser är: 

• idégenerering  

• förundersökning  

• etablering av projekt  

• projektstart och genomförande av projekt 

• avslutning  

• uppföljning  

  

Idégenerering: En idé kan komma från flera olika håll, exempelvis från 

kunder, myndigheter, fack och verksamheten. Det är viktigt att så mycket 

information och kunskap som möjligt samlas in om idén. Det är också 

viktigt att tillräckligt med tid avsätts för att bearbeta idén, då detta kan 

spara mycket tid i ett senare skede av projektet (Wisén & Lindblom, 1999). 

Förundersökning: I förundersökningen undersöks idéns bärighet. 

Följande är exempel på frågor som bör besvaras: Finns lösningen redan 

framtagen eller arbetar någon redan med en liknande idé? Kan idén bli en 

ekonomisk framgång? Har vi egna resurser som kan genomföra idén, eller 
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behöver vi rekrytera personal utifrån? I denna fas bestäms om projektet 

skall ratas, läggas på is eller tillåtas att starta (Wisén & Lindblom, 1999). 

Etablering av projekt: I fasen för etablering av projekt skall direktiv för 

projektet tas fram. Direktiven skall vara en grov plan över mål, tidsplan, 

resursbehov, uppdragsgivare och intressenter. Dessa direktiv skall vara 

skriftliga. När direktiven är klara för projektledaren måste projektet 

planeras än mer noggrant. Planeringen är till för att minska osäkerheter 

som projektet kan råka ut för. Faktorer som skall ingå i planen är 

resursbehov, aktivitetsplan, tidsbehov och kontroll/beslutspunkter. 

Projektorganisationen skall skapas och besättas med projektmedarbetare 

med nödvändig kompetens för att lyckas med projektet. Roller som kan 

finnas i ett projekt är uppdragsgivare, styrgrupp, projektledare, 

projektgrupp och referensgrupp. Uppdragsgivare och styrgrupp säkerställer 

att projektet ligger i linje med organisationens mål. Projektledaren fungerar 

som arbetsledare för den projektgrupp som skall täcka behovet av 

erfarenhet och kompetens (Hagberg & Ljung, 2000). Referensgruppen 

skall säkerställa att olika intressenter och experter skall få möjlighet att 

påverka projektet (Wisén & Lindblom, 1999). 

Projektstart och genomförande av projekt: I projektstarten 

detaljplaneras projektet för att se vem som skall utföra aktiviteterna, samt 

hur och när de skall utföras. Projektmedlemmarna skall därefter utbildas i 

projektets syfte och hur det är tänkt att projektet skall genomföras, detta för 

att öka förståelsen och engagemanget för projektet (Ibid.). Fokus kan 

läggas på olika delar när projektet planeras. Var fokus läggs beror på vad 

som är viktigast för uppdragsgivaren. Om det är viktigaste är att bli klar i 

tid, läggs fokus på tidsplaneringen, och till följd därav nedtonas 

funktionalitet och kostnadsplaneringen (Hagberg & Ljung, 2000).            
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Tidsaspekten är en av de delar som skiljer projektarbetet från linjearbetet, 

projektet har en början och ett slut. (Wisén & Lindblom, 1999) 

Tidsplaneringen kan ha olika mening för olika projekt. När det handlar om 

produktlanseringsprojekt eller införande av resurssparande 

affärsstödssystem gäller att projektet genomförs på så kort tid som möjligt, 

för att få ut produkten på marknaden eller för att kunna dra nytta av 

sparpotentialen i det nya systemet så snabbt som möjligt. När det gäller 

företag med mera mogna produkter eller evenemangsprojekt, kan ”rätt 

tidpunkt” vara viktigare (Stampe & Tonnquist, 2001; Wenell, 2001). 

Resursplaneringen är till för att säkerställa att projektet har tillräckligt 

många resurser, och att dessa innehar rätt kompetens. Resurserna måste 

ofta identifieras med hjälp av chefer från linjen. Brist på resurser är något 

som ofta leder till problem för projekten (Hagberg & Ljung, 2000). De 

flesta projekt är inte tidsbegränsade utan resursbegränsade. Det är ofta 

lättare att flytta på målen vad gäller slutdatum än att tillåta en överskriden 

budget (Packendorff, 1993). 

Det är i genomförandefasen som själva projektresultatet arbetas fram. Det 

är oftast här som det mesta av arbetet sker och även den del som tar längst 

  Egenskaper 

Budgetramen    Leveranstidpunkten 

Fokus 

     Figur 1, Källa: Hagberg & Ljung, 2000 (s. 152) 
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tid. Under genomförandefasen följs arbetet upp löpande, med avseende på 

tid, kvalitet och resursåtgång (Wisén & Lindblom, 1999). 

Avslutning: Ett projekt avslutas när målet är uppnått eller när projektet 

blir tvunget att läggas ned (PMI, 2000). Ofta finns det ett resultat av 

projektet som skall tas över från projektet och förvaltas, vanligtvis är det 

linjeorganisationen som har den uppgiften. Projekt avslutas formellt i 

anslutning till slutrapporten, och projektmedlemmarna går vidare till andra 

uppgifter eller tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter (Wisén & 

Lindblom, 1999). 

Uppföljning: I samband med avslutningen bör även en uppföljning och 

utvärdering av projektet göras, så att lärdomar gjorda under projektets gång 

kan tas till vara för att användas i framtida projekt (Ibid.). 

3.1.6 RELATIONER I PROJEKTARBETE 

De följande tre avsnitten, 3.1.6-3.1.8 kommer främst att utgöras av praktisk 

litteratur. I de fall vi använder forskningsbaserade källor, kommer vi 

uppmärksamma detta. 

Ett projekt är ett möte mellan människor, som tillsammans och med 

begränsade resurser och tid skall åstadkomma ett bra resultat. Det har skett 

en förskjutning i vad som menas med kompetens, från teknisk kompetens 

till social kompetens, där förmågan att kunna hantera relationer blir allt 

viktigare (Hagberg & Ljung, 2000). 

Sahlin som tillhör den forskningsbaserade litteraturen menar att 

projektverksamhet har utvecklade normer på vad som bör gälla inom ett 

projekt. Projektledaren bör vara en eldsjäl, ha karisma och vara en ledare. 

Projektmedlemmarna skall vara lojala mot projektledaren och inte kritisera 

projektets idéer eller medlemmar offentligt (Sahlin, 1996). Det är viktigt 
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för projektets effektivitet att alla i gruppen har en samsyn på vilka 

spelregler och normer som gäller i projektet. Ett exempel kan vara hur 

gruppen anser att eventuella konflikter bör behandlas (Wisén & Lindblom, 

1999). För att projektmedlemmarna skall känna trygghet i sina arbeten är 

dessa spelregler viktiga (Stampe & Tonnquist, 2001). 

Rollen som projektledare är viktig för att projektet skall nå framgång. Vad 

som sägs ingå i projektledarens roll är att denne skall vara ansvarsfull, 

drivande, lyhörd, socialt kompetent, begåvad, organiserad, icke 

prestigebunden samt ödmjuk (Lans, 1998). Hagberg och Ljung, (2000) 

menar att det även är viktigt att en projektledare har positiv människosyn. 

Tittar vi på den forskningsbaserade litteraturen, så finns det enligt den 

amerikanske psykologen Douglas McGregors (1966) modell två 

polariserade människosyner X och Y. Om projektledaren har den 

människosynen att denne förväntar sig att medarbetarna är villiga att ta 

ansvar, utvecklas och att arbeta mot inspirerande mål, så har denne enligt 

McGregor människosynen Y. En person med människosynen X förväntar 

sig att människor är ovilliga till att ta ansvar, inte vill arbeta, hela tiden 

måste styras och egentligen bara är intresserad av pengar. Människosynen 

som ledare har, blir ofta självuppfyllande (Hagberg & Ljung, 2000).  

De personer projektmedlemmarna har närmast kontakt med är de övriga 

medlemmarna i projektet. Projektmedarbetarnas personlighet är en viktig 

faktor när en bra grund för effektivt projektarbete skall skapas. En grupp 

där de olika medlemmarna kompletterar varandra väl personlighetsmässigt, 

inte bara kompetensmässigt, är viktigt. Personlighetsaspekten är dock ofta 

ett nedprioriterat område när projekten sätts samman. Vad som oftare görs 

är att projektmedlemmarna utbildas i projektdynamik, för att de skall ha 

förståelsen att de under projektets gång kommer att påverkas av denna. I en 
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grupp finns oftast personer som går in i olika roller. Exempel på roller kan 

vara initiativtagaren, samordnaren, uppmuntraren, medlaren och till och 

med den som söker uppmärksamhet. Dessa roller finns och behövs ofta för 

att ett projekt skall fungera bra. Om alla i projektet har samma roller eller 

tycker alltför lika kommer bredden på projektet att begränsas. Det kan leda 

till att alla aspekter på problemen inte kommer att belysas. Det är dock 

viktigt att gruppen kan hantera olikheterna utan att projektets effektivitet 

hotas. Medlemmarna måste själva ta upp det som besvärar dem. En rak 

kommunikation är viktig för stämningen i hela projektet (Hagberg & 

Ljung, 2000).  

Oftast har inte projektledaren själv möjlighet att välja de resurser, utifrån 

personlighet samt social och formell kompetens, som denne anser passar 

för projektet. Oftast är det istället resursägaren som förser projektet med 

resurser som har den rätta formella kompetensen (Wenell, 2001). Engwall 

(1995), som tillhör den forskningsbaserade litteraturen, menar att när ett 

projekt sätts samman kommer medlemmarna ofta från skiftande miljöer. 

De förväntas samarbeta från start trots att de många gånger inte träffat 

varandra tidigare (Ibid.). Det är här viktigt att projektledaren verkar för att 

ge gruppens medlemmar den struktur och trygghet de behöver. Annars är 

risken stor att grupperingar och informella ledare skapas. När väl gruppen 

börjar känna varandra kommer olikheterna fram och med dem de första 

konflikterna. Konflikter är ofta bra, så länge de kan hanteras på ett bra sätt. 

De öppnar ofta upp gruppen och gör att gruppens olikheter kan tas om 

hand för att driva projektet framåt (Hagberg & Ljung, 2000; Wisén & 

Lindblom, 1999). 
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3.1.7 PROJEKTETS INTRESSENTER  

Det är inte bara projektmedlemmar och projektledare som påverkar 

projektet, utan också andra grupper och personer i projektets omgivning 

kommer att påverka projektet. Wenell påpekar att projektet är till för 

intressenterna (Wenell, 2001). Intressenterna till ett projekt, menar 

Hagberg och Ljung, (2000) är de personer eller grupper som har olika 

intressen att bevaka rörande projektet. Vissa intressenters mål är att 

projektet skall bli en framgång, medan andra vill att projektet skall läggas 

ner. Ofta upplever organisationen att projektet utgör ett hot mot befintliga 

strukturer i organisationen. Det är viktigt att projektledaren förstår och är 

medveten om att ett spel bakom kulisserna ofta är en verklighet som ett 

projekt måste handskas med. Detta spel och maktkamp som ofta förs i det 

fördolda bakom lyckta dörrar kallar Hagberg och Ljung för ”politik”. Det 

kan i vissa fall vara så att ”politik” leder till ett projekts nedläggning 

(Ibid.). Det är viktigt att hitta rätt balans mellan olika intressenter så att 

deras åsikter kommer till sin rätt i projektet (Wenell, 2001). Ett sätt att göra 

detta, är att säkerställa att projektets intressenter har en gemensam bild 

över projektets bakgrund, förutsättningar och mål. En otydlighet i 

inledningen av ett projekt kan skapa onödiga konflikter och slitningar 

senare i projektet (Hagberg & Ljung, 2000).  

3.1.8 INDIVIDEN I PROJEKTET 

 

”Vi fick nya kunder och det var ju kul. Men alla skulle ha allting gjort nu, 

nu, nu! För det mesta gick jag inte hem förrän ett eller två på natten.”  

Källa: Assadi & Skansén, 2000 (s. 4). 

 



Teoretisk referensram 
     ____________ 

 33 

Kindberg och Wallin (2000) vars litteratur är baserad på forskning, menar 

att anpassningsbarhet och stresstålighet är något som uppskattas mer och 

mer av företagen. Flexibilitet har blivit ett honnörsord men det är de 

anställda som skall vara beredda att anpassa sig, inte företagen (Ibid.). Von 

Otter (2003) tillhör även han forskarsfären. Han säger att tekniska 

hjälpmedel som datorer och mobiltelefoner kan förändra arbetsformerna så 

att gränsen mellan arbete och fritid flyter samman. Detta kan öka risken för 

intressekonflikter mellan krav i privatlivet och krav från arbetslivet (Ibid.). 

Stampe och Tonnquist (2001), menar däremot att de nya hjälpmedlen 

såsom planering, uppföljning och samordning via Internet också kan lindra 

stress genom att det är lättare att bestämma var och när uppgifterna skall 

göras. Men de betonar vikten av att ha bra disciplin så att balansen mellan 

arbete och fritid inte rubbas (Ibid.).  

Det finns risk för att individerna i sin strävan efter att vara flexibla och 

anpassningsbara utplånar en del av sin identitet. En stark identitet ger ökad 

självkänsla och bättre möjligheter att klara en föränderlig miljö 

(Kindenberg & Wallin, 2000). Då en person bygger sin identitet på sitt 

arbete, kan ett misslyckande i arbetet göra att denne ser sig som 

misslyckad som person (von Otter, 2003). 

De forskningsbaserade författarna Merchant och Van der Stede, (2003) 

skriver att kreativiteten och motivationen hos de anställda uppmuntras 

genom att ansvaret flyttas ner i organisationen. Att ansvaret delegeras ses 

som en fördel speciellt inom professionella organisationer (Ibid.). Ett 

viktigt sätt att öka projektmedlemmarnas engagemang är att ge dem 

ansvar. En projektdeltagare är ansvarig för sin del av projektet och att den 

delen blir färdig på utsatt tid (Lans, 1998). 
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Projektarbete har blivit mer och mer tidspressat. Konkurrensen har hårdnat 

och en anledning till detta är den ökande globaliseringen. Det är vanligt att 

företag som arbetar med projekt tenderar att överdriva användandet av 

projektformen. Det är viktigt att projektmedlemmarna inte deltar i för 

många olika projekt då deras fokus på uppgiften blir sämre, och 

prioriteringar blir svåra att göra (Wenell, 2001). Att arbeta i projekt är ofta 

mer offentligt än linjearbete. De som arbetar i projekt blir ständigt 

utvärderade med avseende på vad de uträttat, dels av lednings- och 

styrgruppen, dels av projektledaren (Hagberg & Ljung, 2000; Lans, 1998). 

Stampe och Tonnquist (2001) talar i sin bok om Herzberg, som i sin tur 

menar att vissa yttre faktorer måste vara tillfredställda för att den anställde 

ska erhålla arbetslust. Dessa yttre faktorer kan vara arbetsmiljö, 

arbetsvillkor och lön. När de väl är tillfredställda kan den anställde känna 

behov av att tillfredställa de inre faktorerna. Inre faktorer kan vara önskan 

om att få befogenheter, ta ansvar och utvecklas på jobbet, faktorer som 

uppmuntras i projektarbetet (Ibid.). En holländsk forskningsbaserad studie 

visar att även vid begränsade antal övertidstimmar av ofrivilligt obetalt 

övertidsarbete påverkar välbefinnandet negativt (van der Hulst & Geurts). 

Det är viktigt för människors välbefinnande att bli sedda och uppskattade 

för vad de uträttar, det kan vara erkännande från medarbetare eller vänner 

och familj. Forskning visar dock att det är brist på stöd från överordnade 

som har störst påverkan på ohälsa i arbetslivet (Kindenberg & Wallin, 

2000). 
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3.2 STRESS 
 

”Vi har suttit där och bläddrat i tidningarna som beskrivit stressens 

fysiologiska manifestationer, läst om utbrändhetens öken och känt oron 

inför de oundvikliga följderna: hjärtinfarkten, det förstörda 

immunförsvaret, håglösheten, misstagen. Hjärtat har klappat ytterligare lite 

extra. Visst känner vi igen oss i de varnande symptomen: huvudvärken som 

järnband om huvudet, värken i axlarna och den förargliga glömskan - vad 

var det han hette, nu igen? - och behovet av ensamhet. Hjärtklappningen. 

Och olusten. Att inte tycka att det är roligt. Att nästan brista i gråt inför 

tanken på Bettans kalas som man måste vara med på fast man inte vill. 

Men vi är ju projektledare!..”. 

Källa: Forsberg, 1999 (s. 1). 

 

3.2.1 VAD ÄR STRESS? 

Hans Selye anses av flera författare som stressen gudfader, hans definition 

av fenomenet stress lyder som följer:  

”Stress is the nonspecific response of the body to any demand made upon it” 

                          Källa: Selye, 1974 (s. 27). 

  

Enligt Frankenhaeuser och Ödman (1983) talas det om stress när det 

uppkommer störningar i samspelet mellan människor och miljö. 

Förändring är över huvud taget stressande, och det spelar ingen roll om det 

är positiv eller negativ stress det handlar om (Assadi & Skansén, 2000). 

Det handlar om ett förlopp, där människans förmåga ställs mot 

omgivningens krav. Då en människa bedömer att dennes förmåga kanske 

inte räcker till när något viktigt står på spel, uppstår känslan av oro samt att 
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denne blir spänd (Frankenhaeuser & Ödman, 1983). Levi (1985) menar att 

stress kan aktiveras av att människan påminns om obehagliga upplevelser 

eller genom förväntan av att prestera något som denne inte tror sig klara 

av. Vidare kan stress även aktiveras genom att människan, med eller utan 

anledning, oroas över exempelvis problem i arbetet. Levi menar att stress 

inte bara aktiveras av fysiska påfrestningar, utan även av psykiska och 

sociala (Ibid.).  

Alternativen för att klara påfrestningen och kraven är då att öka 

prestationen eller att ge upp och dra sig undan. Båda dessa alternativ 

utlöser stressreaktioner i kroppen. Det som bestämmer hur stressade vi blir, 

beror dels på hur vi evaluerar det som känns som ett hot och dels på hur vi 

bedömer att vi ska klara av situationen (Frankenhaeuser & Ödman, 1983). 

Således har inte situationen i sig någon speciell betydelse förrän 

människan, utifrån sin egen föreställningsram, tolkat och värderat 

händelsen. Denna tolkning kan sedan resultera i antingen positiva eller 

negativa reaktioner (Black, 1998). Assadi och Skansén (2000, s. 12) 

refererar till William Shakespeare som sade: ”Saker är varken goda eller 

onda, de blir det när vi tänker på dem.” 

Levi (1985) uttrycker att en viss stressnivå alltid finns i kroppen. Kroppen 

genomgår en process för att anpassa sig till alla möjliga påverkningar och 

påfrestningar. Kroppens reaktion på denna process eller denna 

uppvarvning är stress. Denna reaktion kan vara både behaglig, obehaglig, 

hälsosam som ohälsosam. Frågan är därmed inte om kroppen reagerar med 

stress, utan i vilken omfattning den reagerar (Ibid.). Black (1998) hävdar 

till och med att inte någon människa helt kan skydda sig mot stress. Levi 

talar om graden av stress. Han menar att människans kropp kan jämföras 

med en motor, där förslitning till viss del är oundvikligt. Ju mer gas 
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kroppen använder, desto snabbare förbrukas bränslet och motorn förslits. 

Graden av stress beror dels på kroppens egenskaper, dels på de 

påverkningar samt de krav individen utsätts för. Det som framkallar sådana 

stressreaktioner kallas för stressorer (Levi, 1985).  

3.2.2 STRESS, ETT NUTIDA PROBLEM? 

”Vår tids stress” är ett uttryck som ofta förekommer. I själva verket har 

stress alltid funnits (Assadi & Skansén, 2000). Stress fanns redan för 50 

miljoner år sedan, när ryggradsdjuren kom till. Stressreaktioner är således 

inte typiska för just den mänskliga individen. Redan för en halv miljon år 

sedan när människan blev till människa, var stressreaktionerna fullt 

utbildade (Levi, 1985). Då uppkom stressreaktionerna i och med att 

kroppen förbereddes för kamp om överlevnad. Stressreaktioner ger 

blixtsnabbt skärpt uppmärksamhet och kroppen förbereds genom snabbare 

andning, ökat blodomlopp och spända muskler (Assadi & Skansén, 2000). 

De individer som inte reagerade med stress slogs ut och gick under. De 

individer som överlevde, förökade sig. De utpräglade arvsanlagen för 

reaktioner mot just stress vi har idag har skapats under tusentals år av 

evolution (Levi, 1985).  

Dilemmat är att våra kroppar reagerar på samma sätt idag som när vi förr 

blev hotade till livet (Assadi & Skansén, 2000). Stressreaktionen är dock 

idag inte lika ändamålsenlig som den var förr. Vi kan inte fly från ett 

tråkigt arbete genom att springa eller använda våra muskler för att slåss 

mot en skral ekonomi. Vanligtvis håller vi upp en fasad och gör ingenting 

alls, men bakom denna fasad återfinns således samma stressreaktioner som 

förekom förr (Levi, 1985).  
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3.2.3 POSITIV OCH NEGATIV STRESS 

Ordet stress har missbrukats så ofta, att människor automatiskt förknippar 

det som något dåligt. I själva verket är det olika omständigheter som 

påverkar huruvida det är skadligt eller ej. Det är bra att skilja på vad som 

orsakat stressen och vad stress verkligen är. Det finns två olika former av 

stressorer, externa och interna. De externa stressorerna består av krav och 

påfrestningar från den yttre miljön, vilket kan komma av familj, arbete, 

vänner eller till och med regeringen. De krav som kommer från den inre 

miljön har sin grund i den press människan sätter på sig själv. Att vara 

ambitiös, materialistisk, konkurrensmässig och framåt är några av de 

faktorer som hör till de interna stressorerna. Kroppens svar på dessa 

stressorer yttrar sig i form av stress (Yates, 1979). 

Det är viktigt att skilja mellan kortvarig och långvarig stress. Vid kortvarig 

stress kommer bland annat faktorer som puls, muskelspänning, aktivitet i 

hjärnan, andhämtning samt blodsocker att öka snabbt. Kroppen gör sig 

beredd att möta stressorerna. När krisen är över och kroppen återhämtar 

sig, kommer dessa faktorer snabbt att återgå till den ursprungliga basnivån 

och ibland även till en ännu lägre nivå. Den långvariga stressen däremot 

ses som en livshotande form av stress. Den består av ökande högre nivåer 

av utdragen och oavbruten stress. Detta leder till att kroppens system blir 

överaktiverat och inte kommer ner till basnivån igen. Över tid kommer 

basnivån att stabilisera sig på en högre nivå (Yates, 1979). Det leder även 

till störningar i kroppen, som gör att de normala förändringarna mellan 

anspänning och avslappning ändras (Theorell, 2001). Det är denna 

förlängda och tunga stress som är den primära orsaken till utvecklingen av 

stressframkallande sjukdomar (Yates, 1979).  
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En lagom nivå av stress är positivt. Det bidrar till att vi blir extra 

motiverade och bättre kan fokusera på de problem som vi står inför att 

lösa. Exempelvis kan nervositet inför en tentamen vara bra för att bli 

”taggad” lite utöver det vanliga. I arbetet kan det också vara bra med ett 

visst mått av stress, det kan ge stimulans då vi känner oss engagerade och 

har inflytande över arbetet. Stressen kan dessutom förvandlas till en 

utmaning istället för en belastning, om vi ser tydliga resultat och får beröm 

för det vi gör. Men om vi inte tar oss tid för kropp och själ att få 

avkoppling och återhämtning, kan den positiva stressen vändas till negativ 

stress (Assadi & Skansén, 2000). 

Negativ stress kan uppstå när de omständigheter som stressar oss är 

intensiva, ofta återkommande eller är varaktiga över tiden. Vi urholkas 

såväl fysiskt som psykiskt. Denna negativa påverkan kan leda till att vi 

känner oss jagade och otillräckliga och till och med gå så långt som till 

hjärtinfarkt, ångest och depression. Hjärnan drabbas och detta visar sig 

genom att vi får svårare att minnas saker och ta till oss ny lärdom. Irritation 

uppstår och vi drar förhastade slutsatser, vilket i sig kan öka risken för 

misstag. Negativ stress kan i allvarliga fall ge näring åt nya problem och i 

värsta fall kan den drabbade se självmord som den enda utvägen (Ibid.).  

Theorell (2002) pekar på fyra varningstecken som talar om när stressen 

gått för långt och kan leda till att människan blir sjuk:  

• Att individen trots flera nätters god sömn, känner sig trött på 

          morgonen. 

• Att individen reagerar konstigt eller helt slutar bry sig om saker som  

          händer runt omkring en. 

• Att individen börjar uppleva olika kroppsliga smärtor, som till  
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          exempel spänningshuvudvärk, infektioner, ångest och att hjärtat slår  

          dubbla slag. 

• Att individen hela tiden irriterar sig över petitesser.  

Människor som utsetts för exceptionellt stor belastning under lång tid utan 

tillfälle för återhämtning, kan i värsta fall drabbas av utbrändhet. Det tar 

ofta lång tid att hämta sig efter ett sådant ”fall”. Det kan i dessa situationer 

till och med kännas alltför ansträngande för människan att ta hand om 

disken eller andra enklare sysslor i hemmet. Det är oftast de som brinner 

för sitt arbete som hamnar i denna dåliga sits, och det talas om att ”för att 

bli utbränd måste man först ha brunnit” (Burell, 2002, s. 60). 

3.2.4 STRESSHANTERING – COPING 

 

”Vi kokar alla vid olika temperaturer. Det är sant - den ene tål mer än den 

andre – men alla kokar till slut om man sätter på värmen tillräckligt starkt” 

     Källa: Levi, 2000 (s. 58). 

 

Coping betyder bemästrande och utgör individens sätt att hantera 

stressorer. En viktig sida av coping, är vart individen själv förlägger 

tillfället till att hantera problem – locus of control. Det går att skilja mellan 

extern locus of control som innebär att möjligheten till åtgärd finns i 

omgivningen, och intern locus of control som går ut på att individen själv 

måste åtgärda problemen. Det talas även om öppen respektive dold coping, 

som är mycket viktiga i arbetsmiljön. Öppen coping är när de anställda 

känner att de kan påverka sitt arbete och säger ifrån när de upplever sig 

orättvist behandlade. Dold coping är då de anställda håller tyst om sina 
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problem, vilket kan leda till allvarliga problem på längre sikt (Theorell, 

2001). 

När det talas om åtgärder mot skadlig stress, finns det tre nivåer som först 

måste identifieras. Dessa är omgivningen, individen och reaktionen. 

Åtgärder som är inriktade mot omgivningen syftar till att avlägsna 

stressorer för att förbättra arbetsmiljön. Det kan exempelvis göras genom 

minskad belastning eller genom att förbättra arbetsorganisationen. De 

individinriktade åtgärderna går ut på att stärka individen i hanteringen av 

stressorer genom att stimulera dennes kompetens. Exempel är att undervisa 

individerna i stress management i relation till arbetet. De reaktionsinriktade 

åtgärderna handlar om att stilla kroppens svar på stressorerna genom 

exempelvis medicinering eller andra åtgärder (Theorell, 2001). 

Enligt Frankenhaeuser och Ödman (1983) går det att skilja på två olika sätt 

att hantera stress. Det ena är att ge sig på de omständigheter som orsakar 

stressen, det vill säga roten till det onda. Det andra sättet är att angripa 

konsekvenserna av stressen och försöka mildra följderna. I litteraturen talas 

det om så kallade copingprocesser vilka visar på hur människor genom 

olika förfaranden hanterar stressituationer (Ibid.). 

Ett sätt att hantera stressituationen är genom att förbereda sig. Detta kan 

göras genom att öka sin egen förmåga, eller genom att inför sig själv 

minska vikten av de krav som ställs på en. Det går också att agera 

aggressivt och attackera, med bland annat ord, det som är av ondo. 

Ytterligare ett sätt är att helt enkelt fly undan det som utlöser stressen. Det 

går också att vara passiv och avvakta för att se hur utvecklingen kommer 

att fortlöpa. Att fly undan från problem och inta ett inaktivt förhållningssätt 

kan dock leda till att personen i fråga hamnar i ett depressivt tillstånd 

(Ibid.). 
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Det finns olika sätt att ta till för att mildra konsekvenserna av den 

stressituation människan befinner sig i. En del använder sig av lugnande 

droger och läkemedel och andra tar till alkohol för att minska eller få bort 

stressymptomen. Olika former av meditation och avslappning är ytterligare 

möjligheter till mildring. Det går även att genom olika slag av omedvetna 

försvarsmekanismer hindra svåra påfrestningar att nå medvetandet. Samma 

sak gäller här som vid passivt förhållningssätt, att det kan få negativa 

konsekvenser när det som hänt inte bearbetas (Frankenhaeuser & Ödman, 

1983). 

Det är komplicerat för människor som befinner sig i svår stress att göra 

något åt sin livssituation. Perspektivet över livet smalnar och det blir svårt 

att hitta kreativa lösningar på problemen. För att komma ifrån detta 

tunnelseende krävs en modifiering av det egna beteendet. Stresshantering 

handlar om att lära om. Det kan göras genom medvetenhet om bristerna i 

det inrotade mönstret, genom att finna nya sätt att tänka och handla samt 

genom att förändra sitt beteende (Assadi & Skansén, 2000). 

Stresshantering handlar, som tidigare påtalats, om individens sätt att 

hantera stressen och kan ses ur ett individperspektiv. Det finns även ett 

systemperspektiv som handlar om de många företag som har stress som 

genomsyrar hela arbetsplatsen (Engman, 2002).  

3.2.5 FÖRETAGETS COPING 

Då stämningen på arbetsplatsen exempelvis är väldigt irriterad, att någon i 

personalen blir mobbad, eller att antal olyckor ökar, kan det vara tecken på 

att stressnivån på företaget är alltför hög. Om företaget inte gör något för 

att förbättra arbetsmiljön i hela företaget, kan det leda till en rad 

hälsoproblem för de anställda. Sjukfrånvaron ökar vilket blir kostsamt för 

företaget (Engman, 2002). Assadi och Skansén (2000) menar att det därför 
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är viktigt att stresshantering inte bara sker på individnivå, utan även på 

företagsnivå. Det finns flera faktorer i organisationer som påverkar stress 

hos de anställda i företaget. För höga krav, för lite stöd och otydliga mål, är 

faktorer som påverkar de anställdas arbetsförmåga och självkänsla. När 

dessa faktorer brister, kan det orsaka stress hos de anställda. Situationer på 

arbetsplatsen som kan orsaka stress för den anställde kan vara: 

• När arbetsplatsen omorganiseras, och den anställde inte vet varför. 

• När den anställde inte får tillräckliga resurser för att kunna utföra ett,  

          för denne, önskvärt arbete. 

• När företaget drar ner på personal och den anställde förväntas utföra  

          fler arbetsuppgifter, utan att det ska ta längre tid (Assadi och  

          Skansén, 2000). 

3.2.6 STRESS PÅ ARBETSPLATSEN 

 

”Det handlar om brist på kontroll, otillräcklig erkänsla och ersättning för 

utfört arbete, utglesad gemenskap, upplevda orättvisor och motstridiga 

värderingar.” 

Källa: Perski, 2001 (s. 6). 

 

Enligt Karasek och Theorell (1990) kan den psykologiska arbetsmiljön 

urskiljas genom nivån på två olika faktorer. Den ena omfattas av de 

psykologiska arbetskrav som ställs på den anställde, det vill säga den 

ansträngning som krävs för att arbetet ska bli genomfört (Furåker, 1991).  

Den andra visar på vilken nivå av kontroll den anställde har över det egna 

arbetet, vilket innefattar handlingsfrihet samt befogenhet att fatta beslut. 
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Karasek och Theorell menar att höga arbetskrav inte är den främsta 

anledningen till stress, det är istället brist på kontroll över hur dessa krav 

ska infrias. Detta visas nedan genom Karaseks tvådimensionella 

krav/kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990). 

 

”Högstress” arbeten: När kraven på arbetet är höga samtidigt som den 

anställdes egenkontroll över arbetsuppgiften är begränsad, kan det komma 

att leda till stor psykisk påfrestning för den anställde.  Detta kan yttra sig i 

besvär och sjukdomar, och kan exempelvis ge upphov till stress (Furåker, 

1991). Den energi som blossar upp omvandlas till skadlig, outnyttjad och 

överbliven spänning. Detta uppstår när den anställde, av exempelvis 

ledning eller medarbetare, begränsas att hantera situationen på eget 

önskvärt sätt. Ett exempel är löpandebandarbetaren som är mycket 

begränsad i sitt beteende. När nya krav ställs på den anställde att denne 

skall arbeta snabbare, kan denne för en tid öka tempot. Samtidigt har den 

anställde vid ett löpandeband, som till exempel monterar dörrar på en bil, 

Aktivitetsdiagonal 

Stressdiagonal 

                 Arbetskrav 
       
      Låga                    Höga 

         

Aktiva 
arbeten 

”Lågstress” 
arbeten 

”Högstress” 
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Passiva 
arbeten 

       
  
      Högt 
 
       Kontroll 
     (beslutsfattande) 
 
                          Lågt 
 

   Figur 2, Källa: Karaseks krav/kontrollmodell, 1990 (s. 32) 
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små möjligheter att själv kontrollera sin arbetssituation då det inte finns så 

många olika sätt att utföra arbetet på. Denna brist på egenkontroll kan leda 

till negativ psykologisk överansträngning. Detta kan ges uttryck i form av 

aggressivt beteende eller att den anställde drar sig undan socialt umgänge. 

En ytterligare orsak till högre psykologisk spänning i arbetet, kan vara 

bristen på informella aktiviteter eller avslappning. Likaså kan situationer 

som driftstopp komma att få en negativ påverkan, då den anställde även 

här har mindre kontroll över situationen (Karasek & Theorell, 1990). 

Aktiva arbeten: Denna kategori karaktäriseras av de arbeten som 

innefattar de största utmaningarna och där den allra bästa prestationen 

förväntas, utan att negativa effekter av psykologisk överansträngning 

uppstår. Här involveras de anställda i aktiviteter där de har hög 

egenkontroll, där de fritt kan använda den kompetens de besitter, samtidigt 

som höga krav ställs på dem. Exempel på detta kan vara advokater som 

arbetar med att hjälpa sina klienter i svåra ärenden. Från dessa aktiva 

arbeten förväntas det istället uppstå positiva psykologiska följder i form av 

lärande och utveckling vilket även främjar en högre produktion. Så trots att 

den anställde har höga krav på sig, kommer denne förmodligen inte känna 

av någon stress. Detta kommer av att den anställde aktivt påverkar sin egen 

arbetssituation till det positiva genom att använda sin energi till 

problemlösning och därmed eliminera de negativa stressorer som kan 

uppstå. Den spänning som eventuellt återstår är så pass liten att den i dessa 

fall kan anses som normal (Karasek & Theorell, 1990). 

”Lågstress” arbeten: Här handlar det om få psykologiska krav samt hög 

kontroll över det egna arbetet, vilket leder till en situation som är mer 

avspänd för den anställde. Denna form av arbete kan kopplas samman med 

exempelvis vakter. Den här gruppen anställda kan förväntas ha lägre nivå 
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av psykologisk spänning på arbetet och således mindre risk för att bli sjuka 

samt känna av stress. Detta beror dels på att de anställda utsätts för få 

utmaningar samt, att i de fall de gör det, har stor möjlighet att själv påverka 

utfallet (Karasek & Theorell, 1990). 

Passiva arbeten: Anställda inom denna grupp har få krav på sig och 

samtidigt låg kontroll över det egna arbetet. Då den anställdas färdigheter 

inte får användas fullt ut, kan det leda till att inlärda kunskaper och 

färdigheter minskar i omfattning. Minskade kunskaper och brist på 

utmaningar som leder till att de anställda inte ges möjlighet att prova egna 

idéer för att förbättra arbetet och den egna situationen, kan resultera i 

bristande motivation och minskad produktivitet. Dessa faktorer gör att 

denna grupp innehar de näst högsta psykologiska problemen i modellen 

(Ibid.). 

Stressdiagonalen: Denna diagonal visar på hur ihållande stressreaktionen 

är (Ibid.). Diagonalen illustrerar också att större risk för psykisk ohälsa, det 

vill säga negativ stress, föreligger ju längre ut vi kommer på den. Stressen 

är således mer ihållande längre ut på denna diagonal. Vid jämförelse 

mellan ”lågstress-” och ”högstressarbeten”, går det att se att denna 

”stressökning” beror på att ökade krav på den anställde står i relation till 

fortsatt låg kontroll över den egna arbetssituationen (Furåker, 1991). 

Aktivitetsdiagonalen: Karasek och Theorell (1990) menar att denna 

diagonal visar på sannolikheten att öka lärande och motivation. Furåker 

(1991) anser att ju längre ut på diagonalen vi hamnar, desto närmare en 

optimal inlärnings- och motivationssituation kommer vi. Vid jämförelse av 

passiva och aktiva arbeten som följer aktivitetsdiagonalen, ser vi att 

passiva arbeten kan leda till bristande motivation, medan aktiva arbeten 

däremot kan leda till lärande och utveckling (Karasek & Theorell, 1990). 
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3.2.7 SOCIALT STÖD OCH MOTIVATION 

Socialt stöd eller sociala interaktioner är av stor betydelse för individens 

hälsa och beteende i samband med arbetet.  Denna del bör enligt Karasek 

och Theorell adderas till Karaseks krav/kontrollmodell. Socialt stöd på 

arbetet omfattar alla nivåer av hjälpande sociala möten som finns på 

arbetsplatsen, för såväl medarbetare som chefer. När den anställde 

upplever stressorer i arbetet kan detta sociala stöd fungera som en slags 

avlastning och ta bort de negativa effekter som kan komma att uppstå. 

Sociala kontakter och sociala strukturer påverkar den grundläggande 

fysiologiska process som är viktig för att bibehålla sin hälsa och även för 

förmågan att ta till sig ny kunskap. Socialt stöd kan också göra att 

individen orkar vara aktiv i hanteringen av sin egen situation (Karasek & 

Theorell, 1990).  

När individer är motiverade och själv har möjlighet att avgöra hur 

uppgifter ska utföras på ett för dem bra sätt, känns inte uppgiften som en 

belastning (Assadi & Skansén, 2000). Frankenhaeuser och Ödman (1983) 

skriver att om en person upplever arbetsglädje och motivation kan detta 

dämpa en annars skadlig stress. 

3.2.8 STRESS OCH PRESTATION 

Relationen mellan stress och prestation är speciellt viktig för chefer som 

vill öka produktiviteten i företaget. Den bästa prestationen erhålls när 

individen ställs inför rimliga krav och därmed en lagom nivå av stress. Om 

individen däremot ställs inför för höga eller för låga krav, kommer 

prestationsnivån att bli lägre än den optimala (Yates, 1979). 
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För att göra en jämförelse på för låg och för hög stressnivå, går det att 

tänka sig en golfspelare. När individen har för låg stressnivå och inte är det 

minsta laddad resulterar det också ofta i dålig prestation, med alltför många 

slag. Exempel på hög stressnivå kan vara när en spelare har chans att sänka 

en putt och samtidigt känner av publikens förväntningar. Då kan spelaren 

istället bli för spänd och stressad av kraven som ställs att denne slår bollen 

utanför. Denne klarar inte av att hantera situationen (Yates, 1979).  

De flesta människor mår bättre av att vara produktiva, så det är således inte 

bara organisationen som tjänar på produktivitet utan även individerna. Då 

anställda är ineffektiva på grund av för många arbetsåtaganden bör chefen 

lyfta bort vissa arbetsuppgifter (Ibid.). Detta påverkar inte bara hälsan 

positivt, utan kan även leda till ökad produktivitet (Karasek & Theorell, 

1990). 

 
            För låg                   Optimal                 För hög 

                                             Stressnivå 
 
Figur 3, Källa: Yates, 1979 (s. 30-32) 
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3.3 INTEGRATION AV PROJEKT OCH STRESS 

Vi kommer i detta avsnitt att länka samman fenomenen projekt och stress i 

en egen modell, för att visa på vilka interagerande faktorer som finns 

mellan dessa. Detta gör vi för att läsaren ska få en uppfattning om vilka 

samband vi funnit mellan projektarbete och stress. Våra termer om krav 

och kontroll baseras på Karaseks modell som vi tidigare förklarat. Vi 

kommer vidare ge en förklaring till de interagerande faktorerna i texten 

under modellen. 

 

Interagerande faktorer 

 
 

    Tidsbestämt arbete 
 

Beroende av med-
arbetares prestationer 

 
    Målstyrning  
 

Låg grad av direkt 
styrning 

 
    Stort ansvar 
 
    Hög arbetsbelastning 
 
    Höga flexibilitetskrav  
    avseende tillgänglighet 
 
    Stor social kompetens 
 
    Osäkra förutsättningar 

Faktorer som finns i projekt Faktorer som orsakar stress 

    
 
      Krav 
 
 
      Kontroll 
 
 
      Stöd 
 
    

Figur 4, Källa: Egen modell 
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Vi är på det klara med att de faktorer som påverkar stress även kan anses 

vara positiva, vilket vi kommer att diskutera och redogöra för i 

analysavsnittet. Här kopplar vi samman de beröringspunkter som påträffas 

mellan de faktorer som finns i projekt och de faktorer som kan orsaka 

stress. Vi kommer nedan att redogöra för exempel i projektarbete som kan 

utlösa negativ stress.  

Att arbeta i projekt utgör i regel, att arbeta mot ett mål inom en given 

tidsram med knappa resurser. Tidspress kan utifrån den enskilde individen 

uppfattas som höga krav. Höga krav på den anställde, utan möjlighet att 

själv kunna påverka utfallet, kan i sin tur leda till stress. När en anställd är 

beroende av och inte kan påverka huruvida andra medarbetare utför sina 

arbeten, leder det till minskad egenkontroll. Den minskade egenkontrollen 

i samband med att höga krav ställs på att ens egna uppgifter blir utförda, 

kan även det leda till stress. Anställda i projekt arbetar oftast mot tydligt 

uppsatta mål, vilket ställer stora krav på att den anställde vet vad som ska 

göras samt hur det ska utföras inom den begränsade tidsramen. Om inte 

medarbetarna har rätt kompetens, kan dessa krav kännas övermäktiga och 

leda till stress. 

Ofta förknippas projekt med låg grad av direkt styrning, vilket innebär att 

stort ansvar läggs på den enskilde individen som utför uppgiften. Beroende 

på vilken personlighet den anställde har kan denne uppleva detta som ett 

bristande stöd från sin överordnade. Detta kan innebära att den anställde 

känner sig utelämnad med alltför stora krav på prestation. Andra kan dock 

uppleva låga grad av styrning som något positiv och som en frihet i arbetet. 

Då projektarbete kan innebära perioder av hög arbetsbelastning, kan den 

anställde uppleva stress då dennes normala arbetstid inte räcker till.   
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Höga flexibilitetskrav avseende tillgänglighet, ser vi kan verka stressande, 

då den anställde alltid bär med sig sitt arbete, ofta även på fritiden. Då 

anställda i projekt hela tiden möter nya människor som de förväntas 

samarbeta med, krävs hög social kompetens. Om den anställde inte av 

naturen är en social person, kan detta upplevas stressande. Anställda i 

projektarbete kan sägas arbeta i en interaktiv miljö, vilket leder till att de 

ständigt påverkas av andra medarbetare och intressenter. Detta gör att det 

kan bli svårt att planera och ta ansvar över det egna arbetet. Kontrollen 

över det egna arbetet minskar därmed, vilket även det kan leda till stress.  
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4  FALLFÖRETAGSBESKRIVNING 
I detta kapitel kommer vi att presentera de företag och det projekt som 

ligger till grund för vår studie. Projektet är ett IT-projekt som utförs på 

kundföretaget Proton Group tillsammans med systemleverantören 

SYSteam. Vi kommer därefter att presentera de intervjuer vi utfört med 

medlemmar av projektet.  

4.1 SYSTEAM I KORTHET 

SYSteam är ett företag som dels arbetar som partner i IT-frågor till små 

och medelstora företag dels som specialist till större företag inom 

affärsstödsystem, utveckling och management. Företaget finns 

representerat på 48 orter i Norden, med huvuddelen av verksamheten i 

södra Sverige. Antalet anställda uppgår idag till cirka 1000 personer, och 

företagets omsättning uppgick år 2002 till 975 miljoner kronor. SYSteam 

startade i Huskvarna 1984, där för övrigt huvudkontoret ligger idag. 

SYSteam är den största aktören i Norden inom IT för små och medelstora 

företag. Organisationen består av fyra affärsområden: SYSteam IT partner, 

Enterprise, Network center & Health & Care. SYSteam har en platt 

organisation som är starkt decentraliserad. Samverkan mellan 

dotterbolagen sker genom till exempel kompetensvertikaler och VD-träffar 

(www.systeam.se). 

SYSteams affärsidé: 

”SYSteams affärsidé är att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med 

effektiva informationssystem” 

Källa: www.systeam.se, 2003 
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4.2 PROTON GROUP I KORTHET 

Proton Group som startade 1990, är en industrigrupp med säte i Värnamo, 

Småland. I gruppen ingår fyra verksamhetsgrenar: Finishing, Engineering, 

Caretec samt Lighting, vilka tillsammans har 17 tillverkande och säljande 

företag. Varje företag fungerar som självständiga bolag. Bland bolagen 

finns både underleverantörer och producenter av konsumentprodukter i 

verkstadsbranschen. Antalet anställda uppgår idag till cirka 700, och 

företagets omsättning år 2002 uppgick till 805 miljoner kronor 

(www.proton.se). 

Proton Groups affärsidé: 

"Vi ska långsiktigt, själva eller med partners, äga och vidareutveckla valda 

affärsområden till att bli ledande på utvalda marknader. Vi ska skapa 

möjligheter och förutsättningar för att kunna erbjuda våra kunder 

helhetslösningar baserade på högsta kompetens, nytänkande och 

entreprenörskap." 

Källa: www.proton.se, 2003 

 

4.3 DET GEMENSAMMA PROJEKTET - PROTONPILOTEN 

Följande uppgifter som presenteras gällande det aktuella projektet 

Protonpiloten har vi erhållit från Peter Eek på SYSteam. Projektet som 

valts för vår studie är i huvudsak en systemimplementering av 

affärsstödssystemet Jeeves på Proton Groups verksamhetsgren Finishing. 

Projektet går under namnet Protonpiloten. Utförare av projektet är 

SYSteam Datakonsult Småland som ingår i affärsområdet SYSteam IT 

partner. Införandet av affärsstödssystemet är en del av ett större projekt för 

allmänna verksamhetsförändringar som drivs inom Proton Finishing. Det 
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större projektet heter OTT (OneTeamTogether) och löper parallellt med 

det projekt vi ämnar studera.  

Projektet Protonpiloten består av ett huvudprojekt och tre delprojekt. 

Delprojekten heter; Modellfabriken, Utrullning och Teknisk plattform. 

Projektorganisationen hittas i bilaga 2. Modellfabriken är ett projekt som 

syftar till att ta fram ett gemensamt sätt att hantera Protons processer på, 

med Jeeves som affärsstödssystem. Anledningen till att en sådan mall tas 

fram är att det skall bli lättare att föra in Jeeves även på de andra fabrikerna 

som kommer att använda systemet. Denna mall säkerställer även att alla 

fabrikerna hanterar sina processer på liknande sätt. En fördel med att ha 

liknande processer är att det exempelvis vid behov blir lättare att flytta 

resurser mellan olika fabriker. Proton kan på så sätt även ha en central 

supportavdelning för att hjälpa fabrikerna då de har systemrelaterade 

problem. Tanken är att denna lösning sedan skall användas för alla fabriker 

inom Proton Group. Ansvaret för att systemet implementeras även på de 

övriga fabrikerna ligger hos delprojektet Utrullning. Efter utrullning av 

affärsstödssystemet kommer de lokala resurserna ta över driften av detta 

system.  

Projektledare för huvudprojektet och delprojektet modellfabriken är Peter 

Eek från SYSteam. Parallellt med Peter arbetar även Tomas Enocson som 

kommer från Proton Group. För varje delprojekt finns en ansvarig 

delprojektledare. Under delprojektet Modellfabriken finns ”arbetsgrupper” 

som är ansvariga för de olika delprocesserna. På varje nivå i 

projektorganisationen finns två ansvariga, en från SYSteam och en från 

Proton Group. De processer som skall stödjas av affärsstödssystemet är 

inköp, orderplanering, beredning, produktion, leverans, marknad, 

försäljning och ekonomi. I nuläget har Huskvarnafabriken driftstartat. 
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Utrullningsplanen säger sedan att fabriken i Forsheda skall driftstarta den 

första mars 2004. Planen är därefter att utrullning av modellen ska ske på 

alla fabriker inom affärsområdet Finishing för att därefter även ske på alla 

affärsområden inom hela Proton Group. Det är troligt att de centrala 

resurserna från SYSteam och Proton kommer att delta även i den framtida 

planerade utrullningen. De personer som vi intervjuat var verksamma i 

delprojektet modellfabriken samt utrullningsprojektet hos fabriken i 

Huskvarna.  

4.4 INTERVJUSAMMANFATTNINGAR 

Vi har intervjuat fyra projektmedlemmar som arbetat gemensamt i ett 

projekt. De är anställda i två olika företag, SYSteam och Proton Group. 

SYSteam är det företag som levererar systemet och Proton Group är 

kunden som ska använda detta system. Projektmedlemmarna från 

SYSteam känner varandra och har även tidigare arbetat tillsammans i olika 

projekt.  De arbetar dock inte särskilt nära, då de är ansvariga för olika 

områden. Projektmedlemmarna från Proton känner inte sedan tidigare 

projektmedlemmarna från SYSteam. Jens började nyligen på Proton och 

kommer från en konkurrent till SYSteam. Vi började intervjun med att be 

respondenten att presentera sig själv och sin bakgrund. 

De båda projektmedarbetarna som kommer från SYSteam är Mats Tollbo 

och Bo Hansen. De arbetar båda sedan lång tid som verksamhetskonsulter, 

Mats inom ekonomi och Bo inom logistik och produktion. Båda har även 

tidigare erfarenhet från andra branscher.  

Projektmedarbetarna från Proton är Jörgen Odin samt Jens Wiik. Jörgens 

huvudsakliga arbetsuppgift är som beredningsansvarig, kvalitetsansvarig 

och kundprojektansvarig på fabriken i Huskvarna. När det gäller det 
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gemensamma projektet har han varit ansvarig för information kring 

beredning. Jens är anställd som projektledare för Utrullning, på Proton 

Finishing på central nivå och arbetar samtidigt med logistik och IT över 

alla bolagen. 

Vi kommer nedan att beskriva vår empiri med utgångspunkt från de två 

bolagen som ingår i projektet. I de fall svaren skiljer sig beroende på 

organisationstillhörighet kommenteras detta separat. Beskrivningen är 

indelad i fyra huvudsakliga intresseområden; projektet, krav/kontroll, 

socialt stöd samt stressrelaterade frågor. Om några namn nämns i texten 

nedan indikerar vi vilket företag han kommer ifrån genom att sätta ett S för 

SYSteam eller ett P för Proton efter namnet. 

4.4.1 DET SPECIFIKA PROJEKTET 

I detta avsnitt kommer vi att belysa hur projektmedlemmarna generellt ser 

på sin situation i projektet. 

Syftet med själva projektet står klart för samtliga projektmedlemmar, ingen 

har känt sig särskilt orolig för att något är oklart. Mats S, tycker att 

projektet är bra ”uppstyrt” och menar att ledningen sett detta projekt som 

ett prioriterat projekt och därmed lagt ner extra energi på att informera alla 

projektmedlemmar inför projektstarten.  

När det gäller ansvarsfrågan går meningarna mer isär, resurserna från 

SYSteam ser styrgruppen som de som har det yttersta ansvaret, medan 

resurserna från Proton ser ansvaret som delat beroende på typ av fråga och 

situation. För projektets genomförande ser de Protons projektledare som 

ansvarig medan styrgruppen ansvarar för de ekonomiska besluten. Här 

lägger Jens P, till att även OTT projektet finns med i bilden som ett 

övergripande projekt. 
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Att det finns ett delat ansvar med bland annat två projektledare tycker alla 

fungerar bra. Det uppkommer sällan eller aldrig situationer när de har 

frågor och inte vet vem av projektledarna de skall vända sig till. Frågor 

som rör respektive organisation hanteras av den egna projektledaren. Peter 

S, är ansvarig för frågor som rör systemet och Tomas P, för frågor som rör 

verksamheten. Att projektmedlemmarna känt förtroende för sina 

projektledare framgår av Mats S, kommentar: ”sen kan jag tycka att 

projektledaren från Proton har varit mer engagerad än en normal 

projektledare som vi möter i projekt”. Alla är överens om att de som är 

utsedda till projektledare också har agerat som projektledare, det finns 

ingen som har blivit utsedd till ”informell” ledare. Det framgår dock att 

projektmedlemmarna genom sitt eget agerande tillåts ta ansvar för delar 

som de kanske inte är formellt anvisade. Till exempel har Bo S, gjort sig 

till ansvarig för att säkerställa kvaliteten i systemet ur kundens perspektiv. 

Han kommenterar: ”så jag kanske är en lite informell ledare på det 

området”. Ett annat sätt att ta ansvar är att vara aktiv och framåt. Bo S, 

säger: ”I en projektgrupp finns det starka och svaga människor i varje 

projekt… där fanns de som tog åt sig lite mer, och de som inte tog åt sig 

någonting i projektet på samma sätt.” Jens P, är inne på samma tankar i 

sin beskrivning av en kollega som han menar har klivit fram i projektet ”… 

han är inte en ledare egentligen, han är mer en ‘doer’ om man säger så”.  

Då vi frågar vad som först prioriteras och var deras lojalitet egentligen 

ligger blir svaren lite olika. Projektmedlemmarna från SYSteam säger att 

projektet går före allt annat, till exempel den egna organisationen. Men 

säger dock att det ibland kan bli problem med andra projekt om de har flera 

projekt löpande parallellt. För medlemmar från Proton blir det svårare, de 

säger att både projektet och linjen är viktigt men att det till slut måste vara 
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kunden som alltid måste prioriteras, som Jörgen P, säger: ”se till att 

kunden får sitt gods först och främst, sen hamnar det här i andra hand, 

med Jeeves då”.  

När det gäller projektarbete som arbetsform är det inte svårt för 

respondenterna att hitta positiva saker att säga. 

Mats S: ”… man träffar många olika människor och företag, inget företag 

fungerar som det andra vilket många företag tror själva”.  

Jens P: ”… nya saker hela tiden… olika intryck hela tiden”. 

Bo S: ”Positivt är att det finns ett mål, och det finns en strategi för att nå 

målet, det finns en handlingsplan i någon form som gör projektet 

begränsat i tiden.” 

Mats S: ”… i huvudsak tycker jag att det är roligt och stimulerande att 

jobba i projekt”.  

Jörgen P: ”Det är att föredra att jobba i projekt.” 

Men de negativa aspekterna med projektarbete finns också. Två saker som 

tas upp är resursernas engagemang och projektets beslutsprocess. Det 

händer att kunden inte tar projektet på allvar förrän det nästan är för sent. 

Mats S säger: ”sen när det närmar sig driftstart så kommer alla frågor de 

borde ha tagit tidigare”. Jens P gör liknande kommentarer om resurser 

som inte ställer upp: ”de blir förvarnade och säger, ja det skall nog lösa 

sig, men sedan när verkligheten är här, då vill dom inte det”. Han säger 

också att det kan bli lite sura miner från projektmedlemmar när deras 

kollegor som arbetar både i projektet och i linjen prioriterar linjearbetet. 

När det gäller beslutsprocessen menar de att det kan vara svårt att få svar 

på frågor och få beslut fattade. Jörgen P, kommenterar detta: ”det är 

väldigt svårt att få ett klart ja eller klart nej i den här organisationen vi 
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jobbar”. Bo S, ser detta som en tröghet som kommer med större projekt 

där beslutsgången är längre. När det gäller eventuell tidspress i projekt ser 

de oftast slutdatum som stöd i arbetet, de kan vara till hjälp för att pressa 

fram resultat från andra. Mats S, kan ibland se tidsaspekten och slutdatum 

som ett hot men säger samtidigt: ”…men jag ser i alla fall fram emot 

slutdatumet även om det är pressat eller ej, för man vill komma till mål”.  

4.4.2 KRAV OCH KONTROLL 

Syftet med detta stycke är att ta reda på vilka krav som ställs på 

projektmedarbetarna och vilken kontroll de anser sig ha över sitt arbete. 

Vi börjar med att kartlägga de krav projektmedarbetarna känner att de har 

på sig samt hur pass styrda de är i verksamheten. Kraven som finns från 

projektets sida är att uppnå de mål som satts upp i projektplaneringen med 

delmål och slutdatum. Planeringen görs av delprojekten i samarbete med 

kunden och är alltså till stor del uppställda av projektmedlemmarna själva. 

När det gäller rimligheten i de ställda målen svarar Jörgen P, ”Det är 

rimliga mål, jag har ju varit med och satt dom själv”. Kraven på Jens P, är 

lite annorlunda jämfört med kraven på de övriga då han främst är ansvarig 

för att utrullningsplanen hålls. Han blev anställd för just detta projekt och 

accepterade kraven i samband med att han sa ja till jobbet. 

Projektmedlemmarna från SYSteam har förutom projektets krav också 

samtidigt krav på sig att hålla sig belagda, det vill säga sälja sina tjänster. 

Bo S, kommenterar: ”detta kräver en viss typ av människor, det finns de 

som har kommit in rätt fort och gått ut rätt fort, och som känner en 

oerhörd stress i det här. Är man inte rätt typ så känner man det direkt, det 

går inte att komma in och sätta sig på en stol och vänta på att någon skall 

ge en ett arbete, här jobbar man aktivt med det man håller på med”. Även 

när det gäller vidareutbildning är den anställde ansvarig för att den utförs i 
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parallellt med ordinarie verksamhet. Mats S, säger ”… jag är dock 

ansvarig för att lägga utbildningarna så att de stör arbetet så lite som 

möjligt”.  Projektmedlemmarna från Proton har också krav som inte är 

direkt kopplade till projektet. Jörgen P, måste se till att de normala 

arbetsuppgifterna blir skötta: ”… han förväntar sig ju att det andra ska 

skötas också, det blir ju liksom dubbla uppgifter”.  

En annan faktor som påverkar arbetet är hur pass mycket 

projektmedlemmarna blir styrda i sitt arbete. Här säger alla att de i grova 

drag är styrda av den projektplan som finns, men att de har stor frihet i hur 

de skall agera för att nå målen. På SYSteam arbetar de under devisen frihet 

under ansvar. Bo S, uttrycker det på följande sätt: ”Det är som ett 

drömjobb på det sättet, du har ett mål, här har du din arbetstid, gör 

någonting av det.” Från SYSteam är de dock samtidigt överens om att det 

finns en baksida med friheten och det är den press som ansvaret för med 

sig. De är ansvariga för sin egen beläggning och utbildning samt att uppnå 

de ekonomiska mål som satts upp vid PU-samtal. Det finns fall där friheten 

känns lite för stor, Mats S säger: ”Om man inte har någon som trycker på 

och säger att man måste gå utbildningen finns risken att den rinner ut i 

sanden.” Hos Proton sätter den ordinarie verksamheten vissa 

begränsningar för friheten. Jörgen P, säger att det är kunden som styr hans 

arbete. Han ger exempel: ”Det är väldigt svårt att skjuta på projekt som 

man har gemensamt med en kund.” 

Ett annat sätt att se hur styrda projektmedlemmarna är av jobbet är att se 

om de är tvungna att ständigt vara koncentrerade på arbetet, har möjlighet 

att bestämma sin egen arbetstakt eller om de har möjlighet att ta några 

raster. För projektmedlemmarna från SYSteam är det beroende på var de 

utför sitt arbete, om de sitter ute hos kund eller om de är på kontoret. Om 
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de är ute hos kund så är det kunden som styr arbetstakten. Arbetsmötena är 

oftast så planerade att de jobbar för fullt när de är där. Mats S, beskriver 

situationen så här: ”Ute hos kund måste man vara koncentrerad hela 

dagen, men är man med och fikar någonstans så måste man vara med och 

vara social. Ibland, beroende på vem kunden är, så kan det kännas lite 

pressande och jobbigt.” Möjligheterna är större för till exempel raster när 

de jobbar hemma på kontoret, då det även kan bli tid för fortbildning. En 

faktor som de återkommer till är de parallella projekten. Oftast pågår flera 

projekt samtidigt, vilket kan orsaka vissa besvär. När vi frågar Bo S, om 

han själv kan bestämma sin arbetstid, säger han: ”Sitter jag i ett par 

projekt samtidigt blir det svårt, varje projekt har sin deadline.” Mats S, tar 

också han upp de parallella projekten: ”Tre projekt samtidigt, det vill säga 

att vara ute tre dagar hos kund är max, mer skall man inte vara ute, då blir 

det för mycket.”   

För projektmedlemmarna från Proton är läget till viss del annorlunda, 

istället för parallella projekt har de linjeverksamheten som kräver stor del 

av deras uppmärksamhet. Jörgen P, anser sig inte kunna bestämma sin 

arbetstakt, då det är kunderna och linjen som bestämmer den. Han lägger 

upp sitt arbete på så vis, att han gör linjearbetet på dagen och projektarbetet 

på kvällen, han säger: ”Det är lugnare att sitta med sådana här saker efter 

fem, när telefonen slutat ringa.” När vi frågar honom om vad han tycker 

om att arbeta på det viset, svarar han: ”Det känns inte stressande, det 

fungerar. Det kan bero på att det är övergående. Man kan ju inte 

acceptera en sådan här situation hur länge som helst. Vet man om att man 

har projekt som är tidsatt, så fungerar det ju ett tag.”  

Vi har även frågat Bo S, hur han tror att linjearbetat på Proton har påverkat 

projektmedlemmarna från Protons sida, han säger: ”Det påverkar ju 
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naturligtvis väldigt mycket, de har inte tid egentligen, de är ju väldigt 

’slimmade’ organisationsmässigt. De har ju fullt upp med det dagliga 

arbetet. Sedan kommer arbetet med projektet ovanpå allt annat.” Jens P, 

är inne på samma linje när han talar om projektarbete: ”Det är ju 

egentligen de här som är linjebelastade, att de ska göra sitt vardagliga 

arbete också.” Jens P, som arbetar mer med utrullningsprojektet är styrd 

av dessa planer. Han har dock möjlighet att ändra startdatum, om han kan 

motivera det. Det är inte ofta som han kopplar bort projektet, inte heller på 

fritiden, det händer att han vaknar funderande på problem som de haft på 

jobbet dagen innan: ”så ligger man och tänker på det i sängen en 

halvtimme, sen går man upp när man har det klart för sig, det är perfekt”. 

Angående pauser säger han att det beror på om man är inne i en intensiv 

period eller inte, men tillägger att vill man så går det. ”Det är ungefär som 

nu, jag tar paus nu när jag sitter här.” 

För att få reda på om det ställs höga krav på flexibilitet frågar vi om det är 

vanligt att de blir tvungna att jobba över eller vara anträffbara efter 

kontorstid.  

Projektmedlemmarna från SYSteam håller ganska hårt på sin integritet, de 

har i regel inte telefonen påslagen när de är hos kund, förutom då de 

lyssnar av sina meddelanden. De har heller inte telefonen påslagen när de 

inte jobbar, om inga andra överenskommelser träffats. Detta 

förhållningssätt respekteras av kunder och medarbetare. Bo S, säger: 

”Ibland gör jag mig anträffbar, men vissa vill alltid vara anträffbara och 

det måste vara stressande, man frågar sig till vilken nytta.” När vi frågar 

om det är mycket övertid säger Mats S: ”Det sker inte speciellt ofta, det 

kan vara någon eller två gånger per månad.” För medlemmarna från 

Proton kan det vara mera kontakter utanför arbetstid. Jörgen P, har dock 
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mest frågor från linjen, eftersom de arbetar treskift. Jens P, får frågor om 

projektet. Han föredrar dock att vara kontaktbar och säger att: ”har man 

mobiltelefon och har den på, svarar man då, får man skylla sig själv”. Då 

det gäller övertidsarbete säger Jörgen P: ”Nu har det i just det här 

projektet varit lite väl mycket övertid, men det kanske man får ta.” Jens P, 

får ibland jobba över, men ser inga problem med det utan brukar 

kompensera med att gå hem tidigare en annan dag.    

Kontrollen över den egna arbetssituationen ökar då anställda är väl 

förberedda på sina uppgifter, det vill säga, när de vet vad som skall göras 

och hur det skall göras. Därför frågar vi respondenterna om deras 

erfarenhet av projektarbete. 

Projektmedlemmarna från SYSteam har stor erfarenhet av projekt liknande 

det som nu studeras, de har deltagit i mellan 15 och 20 projekt vardera. 

Jens P, har tidigare deltagit i 10 liknande större projekt. För Jörgens P, del 

är detta det första projektet av detta slag, han var dock med i förstudien av 

detta projekt. 

När det gäller hur bekanta de är med den projektmetod som använts säger 

de båda medlemmarna från SYSteam att de är mycket bekanta med 

metoden. Dock säger de att vissa delar modifierats av projektledarna, detta 

för att kunna hantera projekt av den här storleken. Mats S, är inte helt nöjd 

med resultatet av förändringen, han säger: ”… när man arbetar med en 

metod som är lite okänd tillsammans med tidspress, så blir det en form av 

negativ stress”. Medlemmarna från Proton känner sig ”ganska bekanta” 

med metoden från tidigare projekt, Jörgen P, genom tidigare anställning på 

Husqvarna och Jens P, sedan sin tid som konsult och tycker på det hela 

taget att den fungerat bra. 
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4.4.3 FRÅGOR RELATERADE TILL SOCIALT STÖD 

En viktig faktor för om en projektmedlem skall känna sig bekväm i sitt 

arbete, och på så sätt motverka eventuell stress är att denne känner 

motivation och stöd i sitt arbete. I detta avsnitt ämnar vi undersöka om 

projektmedlemmarna känner detta stöd och motivation. 

Alla projektmedlemmar känner att de har sina chefers stöd för att delta i 

projektet. Medarbetarna från SYSteam menar att deras chefer inte fungerar 

som vad de menar med en vanlig chef, Bo säger till exempel: ”Min 

gruppchef ser jag inte som min chef, han sitter mer för att backa upp om 

något går fel.” Bo S, säger vidare: ”Sedan vilka projekt jag driver och är 

med i är upp till mig.” Så länge allt går bra och de håller sig belagda är 

chefen nöjd. För medlemmarna från Proton fungerar chefen mera som en 

handfast chef. De känner att de har stöd för att delta i projektet, men linjen 

måste också fungera. Jörgen P, förklarar: ”sedan förväntar han sig att jag 

delegerar de uppgifter jag kan delegera, och det är ju det man gör, för att 

orka med själv då”. Jens P, menar att han har bra stöd från sin chef, ”fullt 

ut, det är inga krusiduller där”.  

När det gäller stödet från sin projektledning och kollegor i projektet är de 

flesta överens om att stödet från projektledarna är bra. Jens P, uttrycker det 

som: ”… det är ingen som har skällt på mig än i alla fall”. Jörgen P, 

tycker dock att projektledningen varit lite väl orolig för att saker inte skall 

hinnas med enligt utsatt tidsplan. Han säger: ”… att man ringer och kollar 

var man är och försöker ‘pusha’ på då om det är något som inte stämmer 

och med det som ligger efter”. Han tror dock att det beror på att 

projektgruppen är splittrad geografiskt.  

De är positiva till stödet från kollegorna, Mats S, säger ”… de är positiva, 

entusiastiska och framåtsträvande”. Bo S, säger att det i ett sådant här 
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projekt kan vara lite svårt att se var gränsen mellan olika delprojekt går. 

”Ibland kan det vara lite konflikter, då gränsdragningen mellan projekten i 

vissa fall kan vara lite suddig, det kan göra att man kanske trampar någon 

på tårna.”  

För att få en uppfattning om hur öppet klimatet är i projektet ställde vi 

frågor om hur stor toleransen för fel och misstag var projektet, samt hur 

projektmedlemmarna upplevde de projektmöten som genomfördes. 

Alla tycker att toleransen för misstag har varit stor, eller som Jens P, säger: 

”jag känner inte att jag har behövt trippa runt på tå”. De påpekar dock att 

det kanske skulle ha varit annorlunda om några större misstag inträffat, 

vilket inte varit fallet. Något som de tycker uppmuntrats är möjligheterna 

till att komma med nya förslag. Från SYSteams sida menar de att det är lite 

av SYSteams affärsidé, Bo S, säger: ”Vi vill hjälpa kunden med att 

förbättra deras sätt att arbeta så att de kan tjäna mer pengar, än att bara 

prata om vår produkt.”  

När det gäller projektmöten tycker medlemmarna att balansen mellan ”ris” 

och ”ros” varit bra. Jens P, påpekar dock att det är svårare att ge ”ros” än 

”ris” ”man berömmer ju alltid för lite, det gör man ju”. De tycker att den 

kritik som kommit upp på mötena varit konstruktiv, och därmed inte svår 

att ta. Bo S, menar. ”Jag är en vän av ‘ris’ på så sätt att jag tycker att det 

är viktigt att problemen tas upp och blir lösta.” Jens P, delar med sig av 

tidigare erfarenheter: ”Det har inte blivit några större konflikter som de 

jag varit med om i andra projekt, när folk har suttit och lipat.”  

När det gäller stödet från övriga intressenter är alla överens om att det 

finns och har funnits ett visst motstånd mot projektet. De menar att det är 

naturligt att folk känner sig oroliga och skeptiska inför en så stor 

förändring som införandet av ett nytt affärsstödsystem innebär. Om de har 
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behövt försvara projektet gentemot linjen säger Jörgen P, ”… speciellt i 

början då när vi sjösatte projektet i produktionen, det finns ju en 

mognadsfas i linjen också”. Bo S, ser motståndet som en naturlig och 

nödvändig del av ett projektarbete: ”Det bästa jag vet, är när kunden 

kommer och skäller” och fortsätter ”sämsta kunderna är de som inte säger 

något alls, för att sedan sticka en kniv i ryggen på en vid lämpligt 

tillfälle.”   

Det har funnits vissa tecken på maktkamp eller ”politik”. Det är oftast 

något som SYSteamkonsulterna endast märker indirekt. Mats S, säger: 

”Många gånger så ligger politiska frågor oftast internt hos kunden och de 

diskussionerna för de när man inte är där.” Bo S, menar att det finns en 

projektverklighet som ligger mellan projektets direktiv som inte är någon 

”sanning”, och den verklighet som verksamheten befinner sig i innan 

projektet startar, som oftast inte heller den är som den skall. Han säger: 

”Det är ofta som ‘politik’ påverkar projektet.” Om han känner att någon 

utanför projektet vill påverka honom hänvisar han dem till styrgruppen, 

”det är livsfarligt att inte hålla sig till spelreglerna”.   

Jörgen P, pekar på att det finns de som fortfarande inte kan se nyttan av 

projektet och den förändring projektet medför för organisationen. ”En del 

som har varit med i projektet från start är inte överens om vad projektet 

skall ge. Så tyvärr är det så att en del kommer att lämna oss på grund av 

att de inte orkar med den nya situationen.” Jörgen säger att dessa personer 

på grund av sin oro inte ens skött sina ordinarie uppgifter på önskvärt sätt, 

och att ”övriga organisationen börjat stötta underifrån för att få det här 

att fungera över huvud taget”. Jens P, tror att den oro som finns grundar 

sig i brist på information från ledningens sida. 
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Stödet från omgivningen kan vara ett sätt att höja projektmedlemmarnas 

motivation. Motivationen att arbeta i projekt kan förväntas vara hög redan 

om medlemmarna aktivt verkat för att komma in i projektet. 

Att medlemmarna från SYSteam är motiverade till att arbeta i projekt har 

visat sig av tidigare frågor när de talat om fördelarna med projektarbete. 

Inför det här specifika projektet har de båda deltagit i införsäljningen av 

projektet till Proton. Det blir då naturligt att resursen även går vidare till 

själva projektet vid en affär. Mats S, förklarar: ”Vår filosofi är att om du 

är med i försäljningsprocessen, då skall man löpa hela linan ut in i 

projektet så att det finns en röd tråd, så att det jag säger i 

försäljningsprocessen, det skall jag kunna stå för när projektet är slut.” 

När det gäller Proton säger Jens P, att han blev anställd för att delta i just 

det här projektet. Jörgen P, ger däremot en lite annan vinkling i sitt svar, 

han menar att han kom till projektet främst på grund av sin kompetens 

inom beredning. Han säger: ”Ja det är inte så svårt att ingå som medlem, 

om man inte säger till så får man för mycket att göra. Så det är lite mer att 

hålla ifrån sig saker och ting som inte är väsentliga för just min uppgift i 

projektet.”  

Ett sätt att höja motivationen är att belöna medarbetarna för väl utfört 

arbete. I projektet är det ingen av respondenterna som får betalt för 

övertidsarbete då det redan är inräknat i den ordinarie lönen. På SYSteam 

finns dock ett bonussystem som faller ut om vissa mål uppfylls, dessa mål 

är oftast knutna till debitering. Mats S, förklarar: ”Om man blir tvungen att 

jobba över när man ligger långt ifrån målen så kan det bli fallet att man 

jobbar på sin fritid, och det kan kännas surt ibland.” Jörgen P, säger att 

han i det här projektet fått arbeta ganska mycket övertid, då utan extra 
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betalning, och låter lite uppgiven när han säger ”men det kanske man får 

ta”.  

Ett sätt att öka motivationen i projekt är att ha sociala aktiviteter typ ”kick 

off”. När vi frågar hur det varit med den varan i detta projekt svara Bo S: 

”Tyvärr för lite, många projekt skulle må bra av om man lärde känna 

varandra på ett nytt sätt vilket skulle förenkla och snabba på integrationen 

mellan medarbetarna bättre.” Jens P, säger även han att det är en viktig 

aktivitet som inte prioriterats tidigare i projektet, men han lovar ändring på 

den punkten inför framtida utrullningar: ”Det har redan pratats lite om 

det, att man är sugen på det, så nog ska vi hitta på någonting.” Att det 

varit dåligt med sociala aktiviteter i detta projekt tycker även Jörgen P, 

”det borde ha varit någon typ av avslut eller något liknande”. Han ser 

dessa aktiviteter som en del i motivationsarbetet, ”… aktiviteter är delvis 

som lite belöning men också för att känna varandra bättre”.  

4.4.4 FRÅGOR RELATERADE TILL STRESS 

I detta avsnitt har vi fokuserat på hur fenomenet stress upplevs för 

projektmedarbetarna. 

Den stress projektmedlemmarna från SYSteams sida upplever, uppkommer 

främst då krav från olika parallella projekt kolliderar. Mats S, pekar på att 

projektets tidsramar, samt att han inte varit bekväm med delar av 

projektmetoden, lett till att han känt viss press, ”så stress i projektarbete 

kan man uppleva definitivt”. De vill dock inte säga att projektet varit extra 

stressigt. Stress är något de lärt sig hantera. Bo S, förtydligar: ”Jag är 

väldigt luttrad kan jag säga. Jag har suttit som planeringschef på företag 

där jag upplevt ett fruktansvärt högt tempo, så på något sätt kan jag 

selektera vad som är viktigt och utelämnar resten.” Han menar också att 
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hans kunskaper gör honom mindre stressad, ”Jag känner en trygghet i min 

kompetens”. Mats S, berättar att det är gruppcheferna på SYSteam som är 

ansvariga för att säkerställa att inga anställda mår dåligt på grund av stress. 

Han säger att det finns de som är bra på att sköta detta medan andra är 

sämre, och ser här utrymme för förbättringar: ”Det finns ett engagemang 

men jag tycker att det kan vara större.”  

På Proton tycker Jörgen P, att det varit stressigt just innan projektstart. Det 

har främst varit material som skall läggas in i det nya systemet ”… man 

ska hinna med att lägga upp allting som ska läggas upp”. När vi frågar hur 

han hanterar situationen, svarar han: ”Ja, som alla andra, inte alls. Jobbat 

mer, det är ju så man gör.” När det har blivit för mycket att göra har han 

fått hitta anställda själv som han kunnat delegera arbete till. ”Man kan ju 

säga till projektledaren eller linjechefen om mer resurser, men ofta är det 

ju så att man får skaffa resurserna själv.” Jens P, säger att det ibland kan 

vara mycket att göra, men att det skulle vara stressande vill han inte gå 

med på ”det påverkar ju inte den fysiska hälsan”. Han tycker att det är 

viktigt att kunna prioritera mellan vad som är viktigt och inte, då inte bara i 

arbetet utan i livet som helhet. ”Försök bena upp som jag sa tidigare, livet 

hänger ju inte på det.” Jens P, tycker heller inte att man skall oroa sig för 

sådant som ligger utanför det egna ansvarsområdet. ”Man skulle kunna bli 

stressad av att andra inte gör det dom har sagt att dom ska göra. Det är i 

och för sig inte stressande för mig, för det är inte mina problem, om man 

säger så.” 

Vi har fått kommentarer på att personligheten spelar en viktig roll i om en 

person känner sig stressad eller inte. 

Som Bo S, när han talar om hur nyanställda kan reagera inför att 

konsulterna är ansvariga för sin egen beläggning. ”Är man inte rätt typ så 
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känner man det direkt.” Eller som Jörgen P talar om, hur olika personer 

reagerar på projektarbete och organisationsförändringar: ”En del ser 

projekt som ett jätteproblem som man inte kan ta sig igenom, istället för 

många små då, som är lättare att ta. Jag tror det är lite hur man är som 

människa också, hur man tacklar sådana här saker.” Jens säger: ”Rent 

generellt, stress beror mycket på personen.” 
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5  ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras och diskuteras relationen mellan fenomenen 

projekt och stress. Diskussionen utgår från de svar vi erhållit från 

respondenterna vilka analyseras med utgångspunkt i de teorier och 

modeller vi presenterat i den teoretiska referensramen. För att underlätta 

för läsaren kommer vi här skildra syftet med uppsatsen. 

”Syftet med uppsatsen är att utifrån individens perspektiv studera huruvida 

arbetsförhållanden motsvarande de kriterier vilka ingår i projektarbete, kan 

komma att leda till stress för individen. Vidare avser vi även att studera 

eventuella skillnader i stress kring två olika typer av projektmedlemmar 

med avseende på organisationstillhörighet. Dels personer som är anställda 

av kundföretaget, dels de som är anställda av det säljande 

konsultföretaget”.  

5.1.1 DET SPECIFIKA PROJEKTET 

Projektverksamhet karaktäriseras enligt PMI (2003) av att vara 

tidsbegränsad och unik. Berggren och Lindkvist (2001) menar att projekt 

utgörs av knappa resurser med särskilda arbetsformer som består under en 

begränsad tid. Projekt har även ett uppsatt mål. Dessa faktorer anser vi 

stämmer väl överens med det projekt vi undersökt. Det visar sig 

exempelvis genom att de olika delprojekten i det övergripande projektet 

arbetar mot bestämda slutdatum. Vid detta slutdatum ska 

implementeringen vara klar och det nya systemet ska kunna tas i bruk. Vi 

har genom intervjuerna fått indikationer på att detta projekt är begränsat i 

sina resurser. I intervjuavsnittet om stress berättar Jörgen P, att han har 

svårt att erhålla hjälp och stöd vid beläggningstoppar, och därmed själv får 
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ombesörja att arbetet blir utfört. Hagberg och Ljung (2000) skriver om att 

bristen på resurser ofta leder till problem för projektet.  

Att projektet använder särskilda arbetsformer bekräftas av den 

projektorganisation med huvudprojekt, delprojekt och utrullningsplaner 

som används. Projektorganisationen i bilaga två speglar väl det som 

Hagberg och Ljung (2000) talar om gällande olika roller som kan finnas i 

ett projekt. Projektet innehåller en styrgrupp, projektledare, referensgrupp 

och projektgrupp. Att planer används aktivt i arbetet ser vi tydligt då 

projektmedlemmarna från SYSteam talar om att deras arbetsuppgifter 

består av att planera sina egna delprojekt samt delprojektets mål. Att 

projektet har ett mål bekräftas av respondenterna då de förklarar att 

huvudsyftet med projektet är att nå det uppsatta målet, vilket är att få 

systemet implementerat till ett förutbestämt datum.  

Projektet Protonpiloten anser vi utgörs av att vara ett installationsprojekt. 

Berggren och Lindkvist beskriver installationsprojekt som ett projekt där 

exempelvis affärsstödsystem skall implementeras i en redan befintlig 

organisation. Vi anser att den projektmodell som används liknar det som 

Wenell kallar tredje generationens modell. Detta ser vi genom att olika 

delprojekt genomförs parallellt, samt genom de befogenheter 

projektmedarbetarna har att själva styra upp sitt arbete.  

Projekt anses vara unika, vilket bara stämmer delvis i vårt fall. Detta beror 

på vilken nivå projektet studeras på, och vem som studerar projektet. Om 

vi utgår från Proton på central nivå så är huvudprojektet unikt på så vis att 

alla funktioner som visas i bilaga två, bara sätts samman en gång. Tittar 

man däremot på de olika fabrikernas installationer av det nya 

affärsstödssystemet, kan dessa dock tyckas ha ett visst repetitivt 

genomförande. På lokal nivå ser fabrikerna sina installationer givetvis som 
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unika, då de upplever implementationen av systemet endast en gång. För 

SYSteam kan projekt av denna typ ses som unik då varje kund är ensam i 

sitt slag. Dock är vissa inslag även för dem repetitiva, exempelvis är 

produkten och metoden ofta de samma. 

Vi är av den uppfattningen att de som är klara över vad projektets syfte 

innebär, har lättare att acceptera de förändringar som väntar. De som vi 

intervjuat har en klar bild av vad syftet innebär för Proton, och ser också 

nyttan med projektet för verksamheten. Men det finns de utanför projektet 

som inte har fått samma information som projektdeltagarna, och vi anser 

att det då kan blir svårt för dem att ta till sig de förändringar som väntar. 

Mats S berättar i intervjun att detta projekt har varit bra uppstyrt redan från 

början, och att budskapet har förmedlats tydligt till de aktiva i projektet. Då 

detta har haft en positiv effekt bland de intervjuade, anser vi att ledningen 

även borde förmedla detta lika tydligt till resten av organisationen. Genom 

detta tror vi att stressande orosmoment skulle kunna undvikas. 

Enlig teorin har projektledaren en viktig roll för att skapa struktur och 

trygghet i projektet. Protonpiloten är organiserat så att två projektledare 

samarbetar för att driva projektet framåt. Vi kan se en fara i att detta skulle 

kunna leda till situationer där anställda inte vet vem de skall vända sig till. 

Det kan även tänkas att de anställda vänder sig till den ledare de har bäst 

kontakt med eller till den som kan ge de ”rätta” svaren. I Protonpiloten 

tycker dock de intervjuade att projektledarnas roller är tydliga, Peter Eek 

tar hand om frågor som rör produkten Jeeves, och Tomas Enocson har 

ansvar för att svara på frågor rörande Protons verksamhet. Vi noterar dock 

att respondenterna från Protons sida säger att de har flera intressenter att ta 

hänsyn till. Jörgen menar att kunden alltid kommer i första hand, då det är 

där hans lojalitet ligger. Övriga intressenter kan vara styrgruppen, 
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projektledarna, OTT-projektet samt linjechefer. Vi tycker att detta borde 

leda till att projektdeltagarna från Proton löper större risk för problem med 

intressekonflikter än för projektdeltagarna från SYSteam.  

Vi anser dock att det finns ett tydligt ledarskap i projektet. Projektet 

karaktäriseras av att projektmedlemmarna har stort ansvar och en relativt 

låg grad av styrning när det gäller detaljnivån av arbetet. Detta stämmer väl 

in med hur Merchant och Van der Stede (2003) skriver om professionella 

organisationer. Deras höga grad av frihet leder till att projektmedlemmarna 

kan utvecklas inom sina roller. Karasek och Theorell (1990) menar att en 

medarbetare som känner sig trygg i sin roll, och känner omgivningens stöd 

inte bara erhåller bättre hälsa utan att det även påverkar individens 

prestationsmöjligheter positivt. Att respondenterna trivs med projekt som 

arbetsform, kan vi se i de svar vi fått, där de bland att ställer sig positiva 

till att arbeta mot ett uppställt mål. Jörgen föredrar till och med att arbeta i 

projekt framför linjearbete. 

Vi kan inte se några tecken på att informella ledare skapats i 

organisationen, alla verkar trygga i sina roller. Projektledarna har, enligt 

vår uppfattning, tillsammans med projektmedlemmarna, lyckats skapa en 

miljö i projektet som alla ser som produktiv och stimulerande. Detta ser vi 

dels genom att de uppskattar ansvar, samt att det händer att de tar på sig 

fler uppgifter än som ålagt dem. Bo S har till exempel tagit på sig att 

säkerställa kvaliteten i projektet. Denna miljö stämmer väl överens med 

Herzbergs teorier om tillfredställande av ”inre faktorer” som Stampe och 

Tonnquist (2001) nämner. Dessa ”inre faktorer” menar Herzberg, är att den 

anställde ges möjlighet att få befogenheter, ta ansvar och utvecklas på 

jobbet. Om dessa möjligheter finns ökar möjligheterna för att den anställde 

skall trivas med och må bra på arbetet.  



Analys och diskussion 
  

 75 

5.1.2 KRAV OCH KONTROLL 

De krav projektmedarbetarna i Protonpiloten har, är att inom en given 

tidsram med begränsade resurser uppnå projektets delmål och slutmål. 

Detta stämmer väl överens med vad Wisén och Lindblom (1999) menar 

utgör ett projekt. Både medarbetarna från SYSteam och Proton har själva 

aktivt deltagit i planeringen och därmed även accepterat de mål som ställts 

upp. När det gäller detta projekt anser vi att de, i och med deltagandet i 

planeringen, själva har tillgång till att påverka projektet från dess start, och 

därmed även har relativt stor kontroll över sin situation. De vet hur 

planerna ser ut, de vet vilka tidsaspekter som gäller och har genom sin 

egen insats stora möjligheter att själva påverka arbetet för att ro projektet i 

hamn. Vi upplever även under intervjuerna med projektmedarbetarna att 

dessa har höga krav ställda på sig. Vilket vi kommer till nedan. 

Höga krav på den anställde ser Karasek (1990) som något positivt, så länge 

den anställde samtidigt har kontroll över sin arbetssituation. Vi anser 

utifrån detta resonemang att de arbeten som bedrivs i projektet tillhör den 

kategori som Karasek benämner ”aktiva” arbeten. Denna typ av arbete 

innebär stora utmaningar utan att psykologiska överansträngningar, som 

exempelvis stress, uppstår.  

Projektmedarbetarna från SYSteam har förutom detta projekt även andra 

projekt löpande parallellt. Vi ser att de nya kraven och önskemålen från 

nya kunder och projektledare starkt beskär medarbetarnas egenkontroll. 

Wenell (2001) påpekar vikten av att som projektmedarbetare inte delta i 

för många projekt, då det kan leda till en splittring för den anställde. Vi ser 

att det kan bli svårt att avgöra vad som ska prioriteras, det blir också svårt 

för den anställde att fokusera på en uppgift i taget. Vi ser att medarbetarna 

i SYSteam tenderar att närma sig det som Karasek (1990) benämner 
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”högstress” arbeten. Furåker menar att medarbetare i denna kategori ligger 

i farozonen vad gäller psykisk påfrestning. Då medarbetarna på SYSteam 

är medvetna om de problem parallella projekt innebär och försöker 

begränsa sig till att inte ha fler än tre projekt löpande samtidigt, tror vi inte 

att de befinner sig i denna farozon. Det står dem även fritt hur de ska 

använda sig av sin egna förvärvade kunskaper vilket underlättar. Vi vill 

bara peka på att tendensen finns där. Däremot ser vi att medarbetarna inte 

själva styr sin tid när de är ute hos kund, då de istället anpassar sig efter 

kundens önskemål. Vi anser att detta kan inskränka den anställdes kontroll 

över sin situation.  

Att medarbetarna från SYSteam, som vi tidigare har nämnt, har stora krav 

på sig, grundar vi på att de samtidigt som de arbetar ute med diverse 

projekt, även tidvis är stationerade på sitt kontor för att kunna serva 

tidigare projektkunder med eventuella problem som uppstår. Utöver detta 

ska de även sälja in sina tjänster till nya kunder, samt att de har ett eget 

ansvar för den utbildning de själva är i behov av. Vi menar att detta ansvar 

i vissa fall kan vara för stort och ställer oss frågande till hur de ska hinna 

med allt detta? Bo S kommenterar att det krävs en viss sorts människor för 

den här typen av arbete, och vi är benägna att hålla med. När de inte är 

upptagna i projekt eller kundförfrågningar, måste de hela tiden vara aktiva 

med att ”jaga” nya kunder eller utbilda sig. Som vi ser det, innebär detta att 

de i regel sällan har perioder i arbetet då de kan koppla av genom att ta 

raster eller kanske arbeta i ett lugnare tempo.  

För att förhindra att människan orsakas av negativ stress eller utbrändhet är 

det viktigt att denne, enligt Burell (2002), Assadi och Skansén (2000), tar 

sig tid för återhämtning. Som vi ser det är medarbetarna på SYSteam noga 

med att stänga av sina mobiltelefoner när arbetsdagen är slut, och de 
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arbetar heller inte ofta övertid. Dessa faktorer ser vi som ett led i den 

återhämtningsprocess som krävs, för att de ska orka hålla uppe tempot i 

arbetet. Vi anser att de genom att markera när arbetsdagen är slut, undviker 

de intressekonflikter von Otter (2003) talar om, som kan uppstå mellan 

arbete och privatliv på grund av att dagens tekniska hjälpmedel gör det så 

lätt att arbeta hemifrån. Enligt vår åsikt har de istället uppnått den balans 

mellan arbete och fritid som Stampe och Tonquist (2001) betonar som 

viktig. Vi är av den uppfattningen att medarbetarna på SYSteam är mycket 

engagerade i sitt arbete, men att de ändå upplever viss stress. Kan det vara 

så att medarbetarna från SYSteam är så engagerade och motiverade i sitt 

arbete att den stress de ibland upplever, i kombination med deras 

återhämtningperiod, ändå kan anses vara positiv stress?  

Med den erfarenhet medarbetarna på SYSteam besitter, anser vi att de krav 

som skulle kunna leda till negativ stress, istället mynnar ut i handlingskraft 

och problemlösning. Vi menar att SYSteamdeltagarna påverkas av det, 

som Assadi och Skansén (2000) betecknar positiv stress, som gör att de 

bättre kan fokusera på de uppgifter som projektet innebär. Vi är av den 

uppfattningen att de ser på sitt arbete som något som är positivt och ger 

dem arbetsglädje och motivation. Vi ser inga symptom på negativ stress 

idag, men det kan ändå finnas en fara i att de i sitt engagemang inte 

”hinner” känna av om negativ stressproblematik skulle uppstå. Det kan 

också vara som Wenell (2001) skriver, att de tror att problem med stress 

bara är något som drabbar andra och inte dem själva. 

Vi anser att medarbetarna på Proton har ett annat utgångsläge. Exempelvis 

har Jörgen inte samma erfarenhet av att arbeta i projekt, som medarbetarna 

från SYSteam har. De har också krav på sig från både ledning och 

medarbetare, att de arbetsuppgifter de har i linjeverksamheten inte ska bli 
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lidande på grund av att de deltar i projektet. De kan inte styra sig själva i 

samma omfattning som medarbetarna på SYSteam, då det är flera personer 

i deras omgivning som är beroende av att deras linjearbete blir utfört. Vi är 

således av den uppfattningen att projektmedarbetarna i Proton har mycket 

stora krav på sig. Vi anser också att de har större krav på sig från 

linjearbetet än från projektet. Jörgen säger att han förväntas sköta dubbla 

arbetsuppgifter, vilket torde vara stressande. Vi ser att medarbetarna på 

Proton egentligen löper större risk än medarbetarna på SYSteam, att hamna 

i det Karasek (1990) benämner ”högstress” arbeten. 

Av intervjun framgår det att Jörgen arbetar med linjearbetet under 

ordinarie arbetstid och projektet på kvällstid, på grund av att det är den 

enda tiden under dygnet som han kan arbeta med projektet i lugn och ro. 

Dessa kvällar arbetar han dessutom utan att erhålla någon form av 

övertidsersättning, vilket vi anser ökar stressen ytterligare. Den situation 

som Jörgen befinner sig i, ser vi som ohållbar i längden. Jörgen får heller 

inte den tid för återhämtning under projektets gång som han behöver, vilket 

vi ser som negativt. Vi ser dock att det finns en möjlighet för medarbetarna 

från Proton att upprätthålla motivation och aktiviteten i projektet, på grund 

av att det för dem är ett engångsprojekt. En annan aspekt är det Sahlin 

(1996) talar om, nämligen att medarbetarna genom att medverka i 

projektarbete kan erhålla högre status. 

Om vi däremot tittar på de anställda som står utanför projektet på Proton, 

ser vi att de kanske löper ännu större risk för att råka ut för negativ stress 

än vad projektmedarbetarna gör. Detta grundar vi på att de fortsätter att ha 

samma krav som tidigare, men inte erhåller samma information, gällande 

projektet och vad det medför, som projektmedarbetarna gör. Vi ser att det 

kan uppstå oro, orsakad av den ovisshet som uppstår kring deras egen 
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framtida arbetssituation. Det har också framkommit att personer på Proton 

kommer att avsluta sin anställning på grund av att de inte kan hantera den 

nya situationen. Då individer agerar konstigt eller sluta bry sig, ser 

Theorell (2001) som ett varningstecken på att stressen gått för långt. I det 

här fallet klarade de anställda inte längre av att utföra sina ordinarie 

uppgifter. Kanske flyr de undan problemen, vilket Frankenhaeuser och 

Ödman (1983) talar om, som ett sätt att mildra stressen. 

Att inte erhålla nödvändig information gör det också svårare för 

linjearbetarna att påverka sin egen situation. Denna brist på egenkontroll 

talar Karasek (1990) om i sin modell, som en omständighet som påverkar 

den upplevda stressen i arbetet. Vi ser även att en risk föreligger för att 

dålig stämning på grund av oro kan komma att sprida sig från linjen i 

organisationen och även komma att påverka projektet. Exempelvis kan de 

som står utanför projektet utsätta projektmedarbetarna för frågor som 

egentligen borde besvaras av Protons ledning. Här ser vi främst att 

projektmedarbetarna från Proton ligger i riskzonen, då det är dessa som 

linjearbetarna i första är bekanta med. 

Medarbetarna på SYSteam arbetar hela tiden med olika kunder vilka har 

individuella förutsättningar och behov. Detta ser vi ställer stora krav på att 

projektmedarbetaren håller sig uppdaterad och har den nyaste kunskapen 

inom sitt område, dels för att själv inte hamna på ”efterkälken” och dels för 

att aktivt kunna sälja in sig hos nya kunder. Vi ser en problematik med att 

de själva ansvarar för denna förkovring. I och med att dagarna är 

fullbokade och det är svårt att anpassa tid till utbildning, finns risken att de 

skjuter utbildningen framåt i tiden. Om detta ansvar istället låg på chefens 

bord, kanske projektmedarbetarna skulle ha lättare att motiveras till 

vidareutbildning. 
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Vi anser att den anställde på SYSteam har krav på sig från både kund och 

ledning. Mats S säger att de själva måste lägga utbildningarna så det stör 

arbetet så lite som möjligt. Vi är av den uppfattningen att även om 

utbildningen stör arbetet i liten omfattning, är ett stressmoment för den 

anställde. För den tiden utbildningen tar, är tid som stjäls från exempelvis 

värvning av nya kunder, vilket är något som ledningen uppskattar. Vi ser 

att det kan uppstå en intressekonflikt här som kan skapa oro för den 

anställde. Ett sätt som vi ser kan minska intressekonflikten mellan 

utbildning och risken att förlora bonus, skulle kunna vara att göra vissa 

former av vidareutbildning bonusgrundande i samma utsträckning som 

debiterad tid. Vilken typ av utbildning detta skulle gälla bör företaget sätt 

upp regler för, det kan till exempel gälla utbildning som hålls i form av en 

kurs, externt eller internt. Det vi ändå kan se som positivt med eget ansvar 

för utbildning, är att det blir en individuell anpassning av den anställdes 

kompetensutveckling. Den anställde går inte utbildningar som denne inte 

behöver, utan medverkar i de utbildningar denne anser sig ha mest nytta 

av.  

Vi ser ansvaret för den egna utvecklingen som ett led i den stresshantering 

Frankenhaeuser och Ödman (1983) talar om. Vi menar att utbildningen kan 

ses som en förberedelse för att öka den egna förmågan vilket är en 

bidragande faktor till att stressen minskar för den anställde. Att individen 

själv tar ansvar för sin egen utbildning, som ett led att förbereda sig mot 

stress, är ett exempel på det som Theorell (2001) benämner locus of 

control. Frankenhaeuser och Ödman (1983) talar även om att fly undan 

problemen samt att hålla ett inaktivt ställningstagande kan vara ett sätt att 

hantera stressen. Detta agerande ser vi dock som uteslutet när det gäller 

projektarbete, och vi är av den åsikten att ett sådant beteende inte skulle 



Analys och diskussion 
  

 81 

vara försvarbart. Enligt Wenell (2001) bör den som arbetar i projekt, vara 

flexibel, kreativ, snabb och kundfokuserad samt även kunna delegera 

arbetsuppgifter. Det skulle på grund av dessa faktorer inte passa sig, menar 

vi, att inta en inaktiv ställning till sitt arbete. Det skulle förmodligen sluta 

med att den anställde istället tvingades lämna över sina uppgifter i 

projektet till någon mer lämpad.  

5.1.3 SOCIALT STÖD 

Karasek och Theorell (1990) betonar vikten av socialt stöd som en motvikt 

mot de skadliga effekter stressorer kan ge. Då ett gott socialt stöd finns är 

det möjligt för medarbetaren att hantera eventuell stress på ett bättre sätt.  

Det är ingen av respondenterna som känner att de inte har närmaste chefs 

stöd för att delta i projektet. Respondenterna från SYSteam verkar dock 

inte ha en nära kontakt med sin chef i det dagliga arbetet, utan de är i 

mångt och mycket självgående. Hos Proton finns mer vad man kan kalla 

traditionella chefer som intresserar sig för frågor på detaljnivå, därmed blir 

chefens stöd för dessa medlemmar viktigare. Kindenberg och Wallin 

(2000) talar om att brist på stöd från överordnade har störst påverkan på 

ohälsa.  

När det gäller stödet från projektledningen finns det heller ingen som har 

något mer att önska. Projektledarna från både SYSteam och Proton har 

fungerat som just ledare, de har skapat förutsättningar i projektet där 

medarbetarna känt att de har möjlighet till både ansvar och utveckling. 

Jörgen från Proton känner dock att projektledningen inte alltid haft 

förtroende för hans förmåga att klara vissa uppgifter på utsatt tid. Detta kan 

ses som ett tecken på bristande stöd från projektledningen. En annan 

anledning skulle kunna vara att ledningen har vad McGregor (1966) 
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beskriver som en människosyn X, där projektledningen tror att människor 

är ovilliga att arbeta och hela tiden måste styras. Vi tror dock inte att 

människosynen har varit problemet här, då ingen av de övriga känt av 

liknande tendenser. Vi tror mer på att projektledningen haft vetskap om 

Jörgens stora arbetsbelastning. Detta kombinerat med hans relativt korta 

erfarenhet av projektarbete, har gjort att de känt sig extra oroliga för hans 

möjlighet att klara av den uppgift han är ålagd att utföra. Denna oro kan 

från projektledningens sida, avsiktligt eller oavsiktligt, uttryckas på ett 

sådant sätt att Jörgen känner sig stressad. Att kunna uttrycka sig väl är 

något av de krav som ställs på projektledare. Hagberg och Ljung (2000) 

skriver att den sociala kompetensen blir allt viktigare i projektarbete, där 

ingår bland annat att projektledaren bör vara ödmjuk.  

De projektmöten som hållits har kännetecknats av att det är ”högt till tak”, 

där kritik kan ges och tas emot på ett konstruktivt sätt utan att någon av 

projektmedlemmarna känner sig påhoppad. I ett projekt av den här 

storleken med flera delprojekt, kan det vara lätt att trampa i någon annans 

revir. Det har enlig Bo S hänt även i detta projekt, men det finns inga 

tecken på att det lett till några allvarliga konflikter. Det är naturligt att 

gränsöverträdelser kan inträffa i ett projekt där friheten är stor och 

medarbetarna är vana att ta eget ansvar. Om klimatet i projektet är bra 

behöver gränsöverträdelser dock inte leda till konflikter, då eventuella 

problem löses av de inblandade själva. Detta betonas också i litteraturen 

där Hagberg och Ljung (2000) skriver att en rak kommunikation är viktig 

för stämningen i projektet.  

Flera av dem som är anställda i linjen har känt och känner en viss oro inför 

det nya systemet och de nya arbetsprocesser det har medfört. Det kan vara 

så att en stor del av denna oro grundar sig i bristande kunskap om vilka 
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förändringar projektet kan leda till. Vi ser i och med denna oro, att 

linjearbetarna har svårt att ge sitt stöd för projektet. Det är främst 

projektmedarbetarna från Protons sida som kommer i kontakt med denna 

oro och bristande stöd. Berggren och Lindkvist (2001) menar att själva 

interaktionen mellan systemet och organisationen är en viktig, men ofta 

komplicerad del. Detta anser vi stämmer väl överens med linjearbetarnas 

reaktioner. Vi tror att tydligare information från ledningen till Protons hela 

organisation om projektets effekter kan minska pressen från dessa frågor 

för projektmedlemmarna.  

Enligt Frankenhaeuser och Ödman (1983) finns det ett samband mellan 

motivation och stress. Motivation och arbetsglädje påverkar människors 

förmåga att hantera stress på ett sätt liknande socialt stöd. Motivation 

minskar således de skadliga effekterna av stress. Vi kan se att 

medarbetarna från SYSteam själva aktivt verkat för att ingå i projektet. 

Resurserna från kundföretagets sida däremot, väljs ut baserat på den 

kompetens och information projektet är i behov av. Jörgen talar till och 

med om att man kan få för mycket uppgifter om man inte säger ifrån. Vi 

ser därför en större risk att projektmedarbetarna från Proton kan var mindre 

motiverade av att arbeta i projektet än de som kommer från SYSteam , som 

aktivt sökt sig till projektet. 

Herzberg (i Stampe och Tonnquist, 2001) talar om yttre faktorer som måste 

vara tillfredsställda redan innan de inre faktorerna, som tidigare nämnts, 

kan komma i fråga. De yttre faktorerna består av bra arbetsmiljö, goda 

arbetsvillkor och en skälig lön. Vi har inte kunnat se något som tyder på att 

varken arbetsmiljön eller arbetsvillkoren skulle vara oacceptabla för 

projektmedlemmarna. Visserligen kan det bli långa dagar, främst för 

Jörgen på Proton, men det är inget som tycks leda till problem. När det 
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gäller lön skriver van der Hulst och Geurts (2001) att obetalt övertidsarbete 

kan vara ohälsosamt. På SYSteam finns ett bonusprogram som kan leda till 

att ersättning ges vid övertidsarbete i vissa fall. Denna form av bonus finns 

inte på Proton. Vi tror att motivationen hos projektmedlemmarna skulle 

öka om de fick någon form av belöning för sin insats, främst då för Protons 

medarbetare.   

Projektmedarbetarna anser att integrationsprocessen i projektet skulle 

kunna snabbas på, genom att införa sociala aktiviteter. De anser också att 

exempelvis en kick off kan ses som en del i motivations- och 

belöningsarbetet. Vi anser att de genom sociala aktiviteter skulle lära 

känna varandra bättre, vilket kan leda till ett bättre samarbete. Vi menar att 

dessa aktiviteter inte behöver kosta mycket för företaget, men ofta är 

mycket värdefulla för stämningen i projektet.  Engvall (1995) skriver att 

projektmedlemmar ofta förväntas kunna arbeta tillsammans trots att de inte 

tidigare känner varandra. Hagberg och Ljung (2000) menar att 

projektmedarbetarnas olikheter först kommer fram när de lärt känna 

varandra. Dessa olikheter skall hjälpa projektet att drivas framåt, genom att 

medarbetarnas olika personligheter och olika kompetens kompletterar 

varandra. Oberoende av anledningen till dessa aktiviteter, tyckte 

respondenterna att de var för få. Jens P antydde dock att en bättring är på 

gång inför den resterande delen av projektet. 

5.1.4 STRESS 

Medarbetarna från SYSteam som deltar i Protonpiloten har lång erfarenhet 

av projektarbete. Vi ser att detta borde göra att de känner en trygghet i sin 

roll och därigenom känner mindre stress. Detta bekräftas av Bo S, som 

uttrycker att hans tidigare erfarenheter gett honom den kompetens och den 

trygghet som han idag känner i sin roll som konsult. Frankenhaeuser och 
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Ödman (1983) talar om vikten av att förbereda sig inför sin yrkesroll, och 

menar att individer genom ökat kunnande har en bättre möjlighet att 

hantera eventuella stressituationer.  

Mats S har även han lång erfarenhet av projektarbete. Han känner dock av 

en viss stress i detta projekt. Det beror dels på de tidsramar som satts upp 

och dels på att denna projektmetod till vissa delar känns obekant för 

honom. Vi tror att den stress Mats S upplever, kommer av att han känner 

oro för dessa nya projektdelar. Denna oro kan enligt Levi (1985) komma 

att yttra sig i stress. Hagberg och Ljung (2000) tar upp det faktum, att det 

är viktigt att medlemmarna tar upp situationer som känns besvärande. Dold 

coping, vilket handlar om att inte ventilera det som inte känns bra, kan 

enligt Theorell (2001), leda till allvarliga problem på längre sikt. Vi ser 

dock ingen risk med att Mats S ligger i denna farozon, då han har lång 

erfarenhet av att arbeta i projekt. Det är även bara vissa delar av projektet 

som är nya för honom. Det underlättar också att han har en projektledare 

han trivs med och har förtroende för, vilket enligt Hagberg och Ljung 

(2000) samt Wisén och Lindblom är viktigt för att skapa trygghet. 

Jörgen som arbetar på Proton har känt av en viss stress inför detta projekt. 

Detta anser vi se hör ihop med att han inte tidigare arbetat i projekt. Han 

möter många nya människor och utsätts för nya arbetsuppgifter. Att han 

dessutom under ordinarie arbetstid förväntas arbeta i både linjearbetet och 

projektet ser vi borde leda till stor del stress för honom. Vi anser att det 

bekräftas genom att han arbetar i linjen på dagtid och först därefter med 

projektet på kvällstid, eftersom han annars inte skulle hinna med sitt 

arbete. I våra ögon vore det bättre att låta projektmedarbetarna släppa de 

ordinarie arbetsuppgifter som ålagts dem, för att helhjärtat kunna ägna sig 

åt projektet. Ett sådant beslut bör göras offentligt för att förhindra att 
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projektmedarbetare blir störda av linjeverksamhet under pågående projekt. 

Yates (1979) menar att anställda blir ineffektiva av att ha för många 

arbetsuppgifter då de kan leda till en hög stressnivå för den anställde. Han 

menar att det då är bättre att lyfta bort en del arbetsuppgifter, därigenom 

minskar prestationskraven på den anställde, vilket kan leda till att den 

denne blir mer produktiv. Jörgens lösning på sin situation är att arbeta 

hårdare för att hinna med allt som krävs av honom. Detta sätt att hantera 

problemet ser vi som en form av intern locus of control. Theorell (2001) 

varnar för att en person som utsätts för hög stress under lång tid utan att 

kunna återhämta sig kan råka ut för utbrändhet. Då projektet för Jörgens 

del inte är varaktigt över tiden, tror vi att risken för utbrändhet på grund av 

projektet är liten.   

Jens på Proton har tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt. Han menar att 

det kan vara mycket att göra, men vidhåller ändå att han inte känner av 

någon stress. Han menar att stressen beror på vilken personlighet man har. 

Han menar också att han själv klarar sig ifrån stressen genom att bena upp 

problemet i smådelar och sedan ta itu med det. Kan det vara så att han 

säger emot sig själv, eftersom han samtidigt säger att han alltid tar med sig 

arbetet hem och till med ligger i sängen och funderar på lösningar av 

problem? Han skulle kunna vara den som Wenell (2001) menar har en 

form av tävlingsinstinkt, vilket bidrar till att han arbetar för mycket men 

inte själv ser att det kan leda till något negativt. Det kan också vara så att 

han tillhör den kategori, Wenell talar om, som tror att stress bara drabbar 

andra men inte honom själv.  

Att Jens P över huvud har taget svårt att koppla bort tankarna från 

projektet, och tar arbetet med sig hem på fritiden, ser vi som ett 

stressymptom. Levi menar att stress kan aktiveras av att den anställde oroar 
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sig över arbetet. Något som dock talar mot att Jens P skulle vara stressad, 

är hans inställning när han pratar om att det inte är så svårt att prioritera 

mellan om arbetet och privatlivet, där han menar att privatlivet kommer i 

första hand. Wisén och Lindblom (1999) skriver att resurserna ofta går 

tillbaka till sin ordinarie verksamhet när ett projekt är slut. Detta ser vi 

stämmer överens med Jörgen från Proton, då det är tänkt att han skall gå 

tillbaka till sina ordinarie uppgifter efter att projektet avslutats. Jens P 

kommer däremot att arbeta vidare med resterande utrullningar, vilket är 

planerat att ske i Protons övriga fabriker. Vi ser att avslutet av projektet 

kommer att leda till att Jörgen P får den återhämtning han så väl behöver.  
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6  SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att ge en redogörelse för de slutsatser vi kommit 

fram till. Dessa slutsatser har sin utgångspunkt i den teori, empiri och 

analys som uppsatsen innehåller, och skall svara på våra frågeställningar 

som lyder:  

• Hur ser sambanden ut mellan projekt och stress?  

• Leder olika organisationstillhörighet till att projektmedlemmar 

          påverkas av olika orsaker till stress? 

6.1 SAMBAND MELLAN PROJEKT OCH STRESS 

Vi har kommit fram till att det finns flera faktorer som utgör samband 

mellan projekt och stress. Efter att ha samlat in teori och genomfört vår 

undersökning, kan vi se att det främst är den begränsade tiden som upplevs 

som stressande för projektmedarbetare. En annan faktor som påverkar 

individens situation är den begränsade tillgången på resurser i projekt. 

Detta påverkar hur de ska kunna fullgöra sina åtaganden, och vi kan se att 

denna begränsning kan resultera i stress. Vi ser dock inga tendenser på att 

de som arbetar i projekt upplever negativ stress. Negativ stress kommer 

ofta av höga krav i samband med låg kontroll över det egna arbetet. Vi ser 

att projektmedlemmar har höga krav, men den negativa stressen motverkas 

av att de har relativt stor kontroll över vad som skall göras och hur det 

skall göras, inom den givna tidsramen. Vi konstaterar att den stress som 

finns i projekt upplevs som positiv och leder till motivation och lärande för 

projektmedlemmar.  
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Under genomförandet av intervjuerna har det framkommit att 

projektmedarbetarna i detta projekt känner av stress endast i mindre 

omfattning, och att den inte upplevs särskilt besvärande. Vi anser att den 

främsta orsaken till att projektmedlemmarna inte i hög grad känner sig 

stressade, beror på att de trivs med det sitt arbete. Projektarbetet ställer 

höga krav, men miljön i projektarbetet upplevs så stimulerande att de 

positiva egenskaperna med att arbeta i projekt överväger de negativa. Detta 

ser vi exempelvis genom att medlemmarna ges befogenheter och har 

möjligheter att ta eget ansvar. De har även frihet att själva planera sitt 

arbete och att använda den kompetens de besitter samt att det har stort stöd 

från projektledaren. 

6.2 OLIKA ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET – OLIKA STRESS 

Trots att vi inte sett tydliga tecken på stress, kan vi ändå se vissa skillnader 

mellan projektmedarbetarna som kommer från de två olika 

organisationerna. Projektmedlemmarna från SYSteam arbetar enbart med 

projekt och har därför generellt större erfarenhet av projektarbete än 

medlemmarna från Proton. De har vana av och tycker om att arbeta mot ett 

tidsbestämt mål i ett högt tempo och stimuleras av den frihet under ansvar, 

som arbete i projekt innebär. Vår uppfattning är att de vet vad som krävs 

av dem och att de har kompetensen att möta dessa krav. Detta 

sammantaget med att de känner att de har omgivningens stöd, ser vi leder 

till att de känner mindre oro för vad som förväntas av dem i projektet och 

på så sätt minskar eventuell stress. Vi kan tydligt se att deras arbete sker 

mer rutinmässigt än för projektmedlemmarna från Proton. De har även 

erfarenhet av att arbeta med många olika människor och att kunna anpassa 

sig efter olika kunders individuella önskemål, vilket visar på att de har stor 

social kompetens.  
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Vi kan se att en del av stressen för medarbetarna från SYSteam utgörs av 

att de har ett långsiktigt krav på sig att själva sälja in sig hos nya kunder. 

Detta betyder att de samtidigt som de arbetar i pågående projekt ska verka 

för att bli engagerade i nya projekt framöver. De har även eget ansvar för 

att deras kompetens är i nivå med de krav som ställs på dem. Dessa krav 

tillsammans med den begränsade tidsaspekten ser vi leder till den största 

källan till stress hos medarbetarna från SYSteam. Tidsaspekten påverkas 

även till stor del av att medlemmarna från SYSteam vanligtvis arbetar med 

parallella projekt. Sammantaget är vår uppfattning att de negativa 

egenskaperna med att arbeta i projekt uppvägs av de positiva, och den 

stress som kan komma att upplevas, anser vi vara positiv stress.  

Vi ser att det finns en skillnad i kravbilden för medlemmarna från 

SYSteam och Proton. Vi slår fast att Protons medlemmar påverkas starkt 

av kraven från det löpande linjearbetet. Hos Proton har 

projektmedlemmarna mindre erfarenhet av att arbeta i projekt, då 

linjeverksamhet utgör deras huvudsakliga arbetsform. Denna brist på 

erfarenhet ser vi leder till större oro i projektet. En annan faktor som 

påverkar Protons medlemmar är bristen på resurser, vilket visar sig tydligt 

genom att linjearbetet inte delegeras i den omfattning som skulle behövas. 

Bristande delegering leder till högre krav som gör att de personer som 

ingår i projektet får utföra dubbla arbetsuppgifter med långa timmar som 

följd. Vi ser att detta i kombination med att övertiden är obetald leder till 

minskad motivation. Bristande motivation i samband med den höga 

arbetsbelastningen anser vi skapar en situation som kan vara stressande för 

Protons projektmedlemmar, vilket inte fungerar i ett längre tidsperspektiv. 

Denna stress kan även spädas på om projektmedlemmarna inte känner att 

de har ledningens stöd. Vi ser dock att då projektarbete för dessa personer 
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ofta är av engångskaraktär, istället kan upplevas som ett uppiggande 

avbrott från ordinarie verksamhet. Vår uppfattning är, att de i och med sitt 

deltagande i projektet, kan påverka företagets verksamhet och även erhålla 

högre status. Sammanfattningsvis ser vi därmed att även Protons 

medlemmar upplever positiv stress i projektarbetet.  

Långvarig positiv stress kan vändas till negativ stress om inte tid för 

återhämtning ges. Vi ser inte att medarbetarna i detta projekt ligger i 

farozonen för denna typ av negativ stress. Vi konstaterar att SYSteams 

projektmedarbetare löser detta genom att dagligen skilja på arbetsliv och 

privatliv. De tar sig tid för återhämtning efter det dagliga arbetets slut. 

Protons projektmedarbetare klarar sig från den negativa stressen då de 

endast arbetar intensivt under en kortare period. I och med att de inte direkt 

går in i ett efterföljande projekt, får de sin återhämtning efter projektets 

slut.  

Under genomförandet av intervjuerna framkom att tidigare anställda på 

SYSteam avslutat sin anställning, när de kommit till insikt om vilka krav 

projektarbete ställer på den anställde. Detta ser vi tydligt pekar på att 

projektarbete kräver en viss typ av människor. Vi ser att en person som inte 

har de egenskaper som krävs eller inte trivs med att arbeta i projektform 

inte passar för den typ av företag som SYSteam representerar. Vi ser det 

därför som troligt att det är personer med rätt personlighet som arbetar på 

SYSteam. Vi ser däremot att risken är större att en person med ”fel” 

personlighet för projektarbete kan finnas i ett företag av den typ som 

Proton representerar. Vi drar den slutsatsen att personer i första hand söker 

sig till Proton för att arbeta i linjeverksamhet och inte i projektverksamhet. 

När ett projekt sedan sätts samman, väljs personer utifrån deras kompetens 

i linjeverksamheten samt projektets behov, och inte utifrån deras 
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personlighet. Vi ser här att det föreligger stor risk att personer som inte har 

lämpliga karaktärsdrag, förväntas delta i projektet. 

6.3 SAMMANFATTNING AV SLUTSATSER 

• Vi har funnit samband mellan projekt och stress, vilka främst 

          kommer av knappa personella resurser och den tidsbegränsning som    

          råder i projekt. 

• Skillnader mellan hur stressorer påverkar projektmedarbetare från 

          olika företag har observerats.  

• Det säljande företagets projektmedarbetare brottas med parallella 

          projekt, ansvar för egen beläggning, samt ansvar för att inneha rätt 

          kompetens. 

• Kundföretagets projektmedarbetare väntas utföra dubbla arbeten, 

          dels projektarbetet och även arbetet i linjen. 

• Vi kan se att den stress projektmedarbetare upplever är av positiv art 

          och vår uppfattning är att det främst beror på den motivation och det  

          engagemang deltagarna känner. Detta går emot den tes vi från början   

          hade, då vi trodde att projektmedlemmar skulle uppleva en negativ  

          form av stress. 

• Vi har funnit att personlighet är av stor betydelse för hur en person  

          är lämpad att arbeta i projekt. 
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7  REFLEKTIONER 
Vi vill avslutningsvis göra en tillbakablick, för att se om det finns något 

övrigt, utöver våra frågeställningar samt syfte, som har kommit att 

påverka vår uppsats.  

Vi har i vår uppsats kommit fram till att det finns samband mellan projekt 

och stress, samt att olika organisationstillhörighet gör att individer 

upplever stress olika. Vi har dessutom under studiens gång kommit fram 

till att personlighet spelar stor roll för hur individen fungerar i 

projektarbete.  

Vi kan se att de personer vi studerat i det aktuella projektet har viljan och 

motivationen till att ta eget ansvar, få befogenheter och arbeta mot ett 

tidsbestämt mål. Dessa faktorer ser vi som en viktig förutsättning för 

arbete i projekt. Vi menar därmed att de har rätt personlighet, vilket gör att 

de inte i så hög grad blir stressade. Vi menar vidare att personligheten 

spelar så stor roll för projektmedarbetaren, att inte vem som helst bör ingå i 

projekt. 

Det finns en personlighet som populärt brukar beskrivas efter om en 

individ upplever ett vattenglas som halvfullt eller halvtomt. Personer som 

upplever glaset som halvtomt har en benägenhet att se på saker mer 

negativt än andra. Dessa personer har ofta svårt att motiveras av problem, 

och ser istället problem som oöverstigliga. Då projektarbete ofta handlar 

om problemlösning, ser vi att en person som har denna syn på livet ofta 

själv inte har mycket glädje av att delta i projektarbete. De kan även av 

övriga projektmedlemmar upplevas som ett hinder för projektets 

utveckling. Vi är av den uppfattningen att de som inte har rätt personlighet 



Reflektioner 
  

 94 

därför är mindre lämpade för projektarbete och därmed löper större risk att 

uppleva negativ stress, än de övriga i projektarbetet. 

7.1 VIDARE FORSKNINGSFÖRSLAG 

Det blir alltmer populärt att arbeta i projektform. Vi har i vår studie 

kommit fram till att rätt personlighet för projektarbete är viktigt. Vi tycker 

därför att det skulle vara intressant att se huruvida organisationer som idag 

arbetar med linjeverksamhet och går över till att fullt ut arbeta i 

projektform, lyckas behålla sin personalstyrka intakt. Eller leder detta 

skifte i organisationsform till att personalstrukturen helt förändras? 
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BILAGA  1 – INTERVJUFRÅGOR 
 

Frågor relaterade till det specifika projektet 

• Hur klar är du över vad projektets syfte är? 

• Hos vem ligger huvudansvaret på projektet? 

• Anser du att det finns en informell ledare i projektet, om ja, hur  

          kommer det till uttryck? 

• Var ligger främst din lojalitet, hos chefen, projektet eller linjen? 

• Vad tycker du är positivt respektive negativt med att arbeta i 

          projektform? 

 

Frågor relaterade till krav och kontroll 

• Vad förväntas av dig, vilka krav ställs på dig och din roll i projektet? 

          Hur rimliga upplever du att dessa krav är? 

• Hur styrda är ni i arbetet, med avseende på vad som skall göras? 

• Vilken möjlighet har du att själv bestämma din arbetstakt? 

• Hur stor möjlighet finns till pauser i arbetet? 

• Hur stor del av dagen kräver projektarbetet hela din uppmärksamhet  

          och koncentration? 

• Hur stor del av dina ordinarie sysslor utför du parallellt med 

          projektarbetet?  
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• Arbetar du med projektarbete även då du inte är på jobbet, aldrig, 

          ibland eller ofta? 

• Hur anträffbar är du efter arbetstid? 

• Hur många projekt har du tidigare deltagit i och medverkar du i 

          något annat projekt än detta för närvarande? 

• Hur bekant är du med den projektmetod som används? Hur upplever 

          du situationen? 

 

Frågor relaterade till socialt stöd 

• Vilken form av stöd känner du att du har från din (lönesättande) chef  

          för att delta i projektet? 

• Hur uppskattas ditt deltagande i projektet dels av projektledare och 

         dels av projektmedarbetare? 

• Hur hög är toleransen för misstag i projektet? Hur stor är 

          möjligheten att få komma med nya förslag och kommentarer som  

          inte direkt är kopplade till din uppgift?  

• Hur upplever du balansen mellan ”ris” och ”ros” på projektmöten? 

• Hur ofta får du ”försvara” projektet gentemot linjen? 

• Upplever du att alla i företaget är överens om projektets mål och hur 

          det drivs, förekommer det några ”politiska” diskussioner i projektet,  

          hur påverkar det dig? 

• Hur aktivt har du arbetat för att få ingå som en medlem i projektet? 
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• Om du arbetar övertid, vilken form av ersättning får du då?  

• Vilka projektstödda sociala aktiviteter finns, och hur upplever du 

          dessa? 

 

Frågor relaterade till stress 

• Upplever du stress i projektarbetet? 

• Vad orsakar denna stress? 

• Hur hanterar du denna stress? 
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BILAGA 2 PROJEKTORGANISATION 
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