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1 INLEDNING 

 
I detta kapitel avser vi att ge läsaren en bild av motivet till att uppsatsen skrivs. Inledningsvis 

redogörs för studiens bakgrund, följt av en problemdiskussion som utmynnar i studiens syfte. 

Uppsatsens disposition avslutar detta inledande kapitel. 

 

1.1 BAKGRUND 

”Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna. Det kapitalet 

måste vårdas för att inte förstöras. En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara 

kreativ och hitta nya lösningar. Dessutom har alla hjärnor fötter som kan traska iväg 

till konkurrenterna.” (Lennart Levi, citat ur AFA1(URL 5, 2005, s. 2)) 

 
Det finns ett antal utvecklingstrender som är tydliga i samhället idag. Kindenberg & Wallin 

(2000) menar att ett av de mest framstående inslagen utgörs av den dramatiska tekniska 

utveckling som äger rum, där kommunikationerna blivit allt snabbare och enklare. Lööw 

(1999) menar att för att hänga med i denna utveckling krävs att organisationer blir snabbare i 

sina utvecklingsprocesser, från början till slut. Ett annat tydligt inslag som anges är de 

ändrade konsumtionsmönster som råder. Kunder ställer höga krav, något som i sin tur leder 

till ett behov av snabb och ständig anpassning från företagens sida. Flexibilitet har enligt 

Kindenberg & Wallin (2000) blivit ett honnörsord för företag och organisationer, något som 

också gäller enskilda individer. Även den ökade internationaliseringen och globaliseringen, 

som ställer företagen inför dels större konkurrens och dels större valfrihet när det gäller 

                                                      
1 AFA är samlingsnamnet för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA 
Trygghetsförsäkring. 
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exempelvis leverantörsval, framhåller Kindenberg & Wallin (2000) som ytterligare en trend, 

något som även det underbygger kravet på flexibilitet och kostnadsmedvetenhet.  

 

En annan aspekt av de pågående utvecklingstrenderna är att de enskilda individernas bidrag 

blir allt mer avgörande för företagens verksamhet (Kindenberg & Wallin, 2000). Söderlund & 

Bredin (2005) menar att ett företags konkurrenskraft i allt större utsträckning har blivit 

synonymt med dess medarbetare och deras kunskap och kompetens. I deras mening är den 

enda egentliga meningsfulla resursen som företag har den kunskap som medarbetarna 

besitter. Naturligtvis innehar företag även andra högst meningsfulla resurser, emellertid 

kvarstår det faktum att humankapitalet förefaller utgöra en allt viktigare faktor för företagen, 

något som även Kindenberg & Wallin (2000) framhåller när de skriver att en av de mest 

avgörande framgångsfaktorerna för arbetsgivarna i dagens kunskapsintensiva samhälle är 

förmågan att ta tillvara kunskap, kreativitet, motivation och social kompetens hos de 

anställda.  

 

För att möta dessa förändringar i samhället och i humankapitalets betydelse, noterar von 

Otter (2003) en trend att inom företag fokusera på ökad decentralisering och ökad mål- och 

resultatstyrning, något som tar sig uttryck i fler självstyrande grupper och projektbaserade 

arbetsformer. Detta framhålls även av Lööw (1999) som menar att den allt snabbare 

teknologiutvecklingen och det allt högre tempot i informationsöverföringen, tillsammans 

med det ökade kravet på flexibilitet, har bidragit till att företag i allt större utsträckning 

övergått till att tillämpa en projektbaserad struktur. Ett projektbaserat arbetssätt skapar 

dessutom enligt Lööw (2004) förutsättningar för att möta de ökade kraven från omvärlden 

genom att det förutom flexibilitet även skapar engagemang, kreativitet och effektivitet när 

det gäller tid och kostnader. Berggren & Lindkvist (2001) konstaterar att projektorganisation 

har gått från att vara något som företag tillämpat för att hantera enstaka och speciella 

satsningar, till att utgöra en fundamental del i företags sätt att organisera sin verksamhet. 

Projektbaserade strukturer har, menar Söderlund & Bredin (2005) under 1990-talet blivit allt 

vanligare och på senare tid fungerat som en beskrivning av moderna företags organisation.  

 

Ytterligare en förändring som uppmärksammats under senare tid är den som berör den 

svenska folkhälsan. Enligt 2004 års hälsomätning som Statistiska Centralbyrån (SCB) 

genomfört, har folkhälsan förändrats på ett sätt som indikerar ökade arbetskrav i yrkesaktiv 

ålder. (URL 1, 2004) Den höga sjukfrånvaron är ett dagligt samtalsämne i media, och siffror 
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från Svenskt Näringsliv (URL 2, 2003) visar att nästan 300 000 personer är sjukskrivna varje 

dag. Enligt Försäkringskassan (URL 3, 2004) har sjukskrivningar som är relaterade till 

psykiska sjukdomar och besvär uppvisat en kraftig ökning under de senaste åren. Andelen 

sjukskrivna längre än 60 dagar med psykiska sjukdomsbesvär uppgår enligt rapporten till 30 

procent av det totala antalet sjukskrivna på grund av psykiska sjukdomar och besvär. Besvär 

som depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner dominerar helt denna grupp, då de 

utgör 27 procentenheter av de 30 procenten. Försäkringskassan menar att detta stärker 

misstanken om att det finns en koppling mellan psykiska påfrestningar och stress i 

arbetslivet.   

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

En vanlig källa till stress som Maslach & Leiter (1999) nämner är att ha en för stor 

arbetsmängd, till följd av exempelvis tidspress, brist på avlastning och ett för stort 

ansvarstagande. Andra källor till stress som de nämner är brist på kontroll och erkänsla, 

konflikter och dåliga arbetsrelationer samt avsaknad av rättvisa. Stress påverkar inte 

nödvändigtvis en individ negativt. Upp till en viss nivå har stress snarare en positiv 

inverkan på en individ, i den bemärkelsen att stressen verkar motiverande och 

prestationshöjande genom att den skärper våra sinnen och vår förmåga att fokusera och 

koncentrera oss. Emellertid finns det en gräns där stressen övergår från att vara positiv till 

att bli negativ, en gräns vid vilken stress blir betungande och vår prestationsförmåga sjunker 

till följd av stressens närvaro. (Assadi & Skansén, 2000) Ibland kan det emellertid även vara 

skadligt med positiv stress. Trots att en anställd upplever sitt arbete som meningsfullt, 

stimulerande och utvecklande kan denne hamna i den så kallade honungsfällan. I denna 

”fälla” upplevs arbetet visserligen som en utmaning och som stressande, men det bidrar inte 

till ångest och leda, utan den höga motivationen till arbetet leder istället till att privatliv och 

vila upplevs som ett irriterande avbrott i arbetet. (URL 5, 2005) Björkegren & Fröde (2000) 

varnar för att denna inställning i längden är ohållbar. En dag säger kroppen ifrån om den 

inte får vila och återhämtning och den negativa stressen infinner sig.  

 

Trots att det finns studier som tyder på att projektorganisering är betydelsefullt ur ett 

effektivitetsperspektiv, menar Ricciardi & Schaller (2005) emellertid att det är långt ifrån alla 

organisationer som bedriver projektverksamhet, som kan uppvisa ett arbetssätt som är 

positivt såväl för den enskilde individen som för samarbetet i projektgruppen. De hävdar att 
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följder som utbrändhet och konflikter bland medlemmar i projekt inte är sällan 

förekommande. Om vi tittar på vad ett projekt egentligen är, anger Eklund (2002) att det 

pågår under en begränsad tidsperiod, består av en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp, är av 

engångskaraktär, är målinriktat och tilldelas begränsade resurser. Som vi ser det, kan flera av 

dessa karaktäristika för projekt återspeglas i de stressfaktorer som inledde 

problemdiskussionen. Exempelvis är den tidsbegränsning som råder i projekt sannolikt även 

en källa till stress för dem som är verksamma i projektet. Vidare, att ingå i en tillfälligt 

sammansatt arbetsgrupp vet vi av egen erfarenhet kräver anpassning och energi för att 

skapa goda arbetsrelationer och undvika stressframkallande konflikter. Även de begränsade 

resurser som tilldelas ett projekt, i form av exempelvis tid eller pengar, kan skapa stress hos 

dem som ingår i projektet, om dessa inte har möjlighet att påverka, och därmed inte har 

kontroll över, resurserna. Hovmark (1993) driver ett liknande resonemang som Ricciardi & 

Schaller (2005) och menar att den utbrändhet och utmattning som kan uppstå i projektarbete 

även kommer ur den laganda som råder i projekt och som förpliktigar medlemmarna till en 

hård arbetsinsats under en lång tidsperiod.  

 

Om det är så att projektformen kan generera stress hos dem som verkar i projekt till den 

grad att det inte sällan leder till utbrändhet och utmattning, ser vi att det torde vara viktigt 

för organisationer där projekt är en vanlig arbetsform att uppmärksamma hur problem av 

den här karaktären hanteras i organisationen. För förutom de rent mänskliga följder som 

negativ stress får, finns ett ekonomiskt motiv till att beakta stress i arbetssituationen. Varje 

enskilt fall av sjukfrånvaro är unikt och det finns inga standardkalkyler för att beräkna hur 

stor kostnad som uppstår till följd av att en människa bränner ut sig. AFA (URL 5, 2005) 

menar dock att den ungefärliga kostnaden för en slutkörd människa, från det första 

sjukdomstillfället till dess att individen återigen är arbetsför, uppgår till en miljon kronor för 

en tjänsteman och fyra miljoner för en chef.  

 

Vi anser att i en diskussion om stresshantering i projektintensiva verksamheter, det vill säga 

i organisationer där projekt utgör den huvudsakliga arbetsformen, finns det, förutom det 

ovan nämnda ekonomiska motivet, två betydelsefulla argument som väger tungt. Dessa är, 

som nämnts tidigare, att individer utgör en avgörande faktor för företags konkurrenskraft 

och att, som det inledande citatet framhöll, en stressad hjärna förlorar mycket av sin förmåga 

och dessutom kan lämna företaget om den måste verka i en dålig arbetssituation. På vem 

faller då ansvaret att vårda företags humankapital och därmed behålla den befintliga 
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kompetensen? Kindenberg & Wallin (2000) menar att det inte bara faller på företags 

personalavdelning och företagshälsovård att arbeta med dessa frågor, utan även på högsta 

ledningen. Det handlar således om hela det arbete med personalhantering som företag 

bedriver och som på engelska benämns Human Resource Management (HRM). Söderlund & 

Bredin (2005) menar att HRM betraktas som företags hantering av såväl medarbetarnas 

situation, där kompetensutveckling, belöningar och arbetssituationen utgör viktiga aspekter, 

som den relation som finns mellan företags strategiska utveckling och medarbetarnas 

karriärer. Deras definition liknar den som Dessler (2003, s. 2) ger när han definierar HRM 

som ”the policies and practices involved in carrying out the ‘people’ or human resources aspects of a 

management position, including recruiting, screening, training, rewarding and appraising”. 

Mohrman & Lawler (i Schuler & Jackson red., 1999) menar att det viktigaste långsiktiga 

målet som arbetet med HRM ska uppnå, borde vara att säkerställa tillgången på ett högt 

motiverat och kvalificerat humankapital, som är organiserat för att på ett effektivt sätt utföra 

organisationens kärnverksamhet.  

 

Så hur förmår organisationer sina medarbetare att bibehålla sin motivation och sitt 

engagemang när arbetet kontinuerligt sker i projektform? Hur kan företag skapa den 

uthållighet hos medarbetarna som förefaller krävas i en projektintensiv verksamhet, för att 

de enskilda individerna ska förmå stå emot den stress som ofta uppstår i projekt och gå från 

projekt till projekt med bibehållen kraft? 

1.3 SYFTE 

Denna studie syftar till att ur ett HRM-perspektiv, och med fokus på stress, analysera vilka 

faktorer som är viktiga för att skapa en uthållig projektverksamhet i projektintensiva 

organisationer.  

1.4 DISPOSITION 

Detta inledande kapitel har beskrivit uppsatsens bakgrund, problematik och syfte. I ett nästa 

steg presenterar vi för läsaren de metodval vi gjort, varför vi har gjort dessa och hur dessa 

har påverkat uppsatsens utformning och resultat. Kapitel tre utgörs av den teoretiska 

referensram som innehåller en redogörelse för de teorier vi finner relevanta för uppsatsens 

problemställning. Resultaten av vår empirigenerering presenteras i det fjärde kapitlet. 



INLEDNING 

 

6 

Vidare presenteras i kapitel fem vår analys av det empiriska materialet med stöd i den 

teoretiska referensramen. Slutligen presenteras i det sista kapitlet de slutsatser vi dragit av 

studien.   
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2 METOD 

 
Vad innebär egentligen att något är vetenskapligt? En redogörelse för detta inleder kapitlet. Därefter 

redogörs för vårt val av ansats för studien. Detta följs av en presentation av vårt vetenskapliga 

förhållningssätt, en beskrivning av den slutledningsmetod som använts och en diskussion om aspekter 

att beakta vid fallstudier. Därefter följer en redogörelse för studiens praktiska tillvägagångssätt. 

 

2.1 VAD AVGÖR OM NÅGOT ÄR VETENSKAP? 

 

”De vetenskapliga disciplinerna karaktäriseras först och främst av att man klargör 

sina egna resonemang och vilka förutsättningar de bygger på, att man kommer med 

en begriplig argumentation och en framställningsform som är tillräckligt översiktlig 

och konsekvent för att läsaren eller åhöraren åtminstone ska ha möjlighet att ta 

ställning till de framlagda teorierna och påståendena.” (Malmanger, 1984, citerad i 

Halvorsen, 1992, s. 15) 

 

Det som avgör huruvida kunskap som produceras kan betraktas som vetenskaplig eller ej, 

och som därmed skiljer vetenskaplig kunskap från andra former av kunskap, är enligt 

Holme & Solvang (1997) sättet som vi får kunskap på. Det som utmärker vetenskaplig 

kunskap är att den är genererad på ett systematiskt och strukturerat sätt genom utveckling 

av teori och de metodologiska redskap som står till förfogande. Halvorsen (1992) menar att 

vetenskaplighet även kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt till dogmer, påståenden 

och etablerade sanningar. Vetenskaplighet handlar om att förmå tränga bakom ytskiktet på 

verkligheten för att på så sätt uppenbara djupare delar av denna. (Holme & Solvang, 1997; 

Halvorsen, 1992) För att uppnå vetenskaplighet är metod en, enligt Holme & Solvang (1997), 
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nödvändig, emellertid ej tillräcklig, förutsättning. Metoden skapar förutsättningarna för hur 

vi kan hitta svaren på de frågor som vi ställer oss, men den ger oss inte svaren. Metoden ska 

ses som ett redskap med vilket vi kan få svar på frågor som behöver besvaras för att en 

studie ska uppnå resultat som återspeglar en bättre och mer sann uppfattning om de 

förhållanden som en studie undersöker. (Holme & Solvang, 1997) Med detta kapitel vill vi 

således skapa en bild för läsaren av hur vi har gått tillväga vid genomförandet av studien 

och även, inte minst, varför vi har gjort de val vi har gjort. Följaktligen syftar detta kapitel till 

att belysa varför föreliggande studie kan betraktas som vetenskaplig. 

2.2 STUDIENS ANSATS                               

Det som avgör valet av ansats för en studie är hur det problemområde som ligger till grund 

för studien bäst kan belysas (Holme & Solvang, 1997). I valet mellan att genomföra en 

kvantitativ undersökning eller en kvalitativ, eller en kombination av båda, tog vi vår 

utgångspunkt i den problemställning och det syfte studien har. En kvantitativ ansats lämpar 

sig enligt Jacobsen (2002) i studier där forskaren vill gå på bredden i undersökningen och 

således belysa ett problemområde där syftet är att undersöka utbredningen eller frekvensen 

av ett fenomen. Till skillnad från denna, syftar den kvalitativa ansatsen enligt Alvesson & 

Sköldberg (1994) istället till att öka förståelsen för ett fenomen. Forskaren gör följaktligen en 

mer djuplodande analys genom att beakta och fokusera på empiri som är öppen och 

mångtydig. Vad författarna avser med empiri som ”öppen och mångtydig” framgår inte 

klart, men de ställer dessa kriterier i kontrast till empiri som är ”kategoriserad”. En möjlig 

tolkning av detta som vi gör, är att en öppen och mångtydig empiri utgörs av data som inte 

på enkelt sätt systematiskt kan sammanställas i kategorier, utan som innefattar aspekter av 

den studerade verkligheten som inte kan indelas i fack eller förses med en etikett, och att den 

även kan betraktas som rik, i den bemärkelsen att den innefattar många aspekter av det 

studerade perspektivet. Vår tolkning av empiri som öppen och mångtydig kan liknas vid 

den förklaring som Jacobsen (2002) ger när han beskriver den kvalitativa ansatsen som 

mottaglig för kontextuella aspekter, genom att den möjliggör genererande av nyanserad 

data, och som öppen för oväntade förhållanden. Som ett kännetecken för den kvalitativa 

ansatsen nämner Alvesson & Sköldberg (1994) även som en central del det faktum att 

utgångspunkten tas i studiesubjektets perspektiv, det vill säga i de idéer och uppfattningar 

som det eller de studerade subjekten har om vad som är det centrala för den aktuella 

problemställningen. Detta kan enligt Alvesson & Sköldberg (1994) förstås i jämförelse med 
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den kvantitativa ansatsen, där utgångspunkten i större utsträckning är forskarens egen 

uppfattning om vilka dimensioner och kategorier som ska stå i centrum. 

 

Föreliggande studie syftar till, som beskrivet ovan, att analysera vilka faktorer som är viktiga 

i företags hantering av stress, när verksamheten är starkt präglad av arbete i projektform. För 

att belysa detta problemområde, valde vi att tillämpa en kvalitativ ansats för vår studie. Vi 

ansåg att den ansatsen var mest lämplig då vi begav oss in på ett område där vi själva inte 

hade någon djupare uppfattning om vilka aspekter som var de centrala. För att således öka 

vår förståelse för det fenomen vi ville studera, ansåg vi det vara väsentligt att spegla de 

uppfattningar som studiesubjekten ansåg vara centrala inom problemområdet. Vi ville att de 

skulle berätta för oss hur de arbetar med stress och hanteringen av densamma, vilket 

ytterligare motiverade valet av en kvalitativ ansats. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa 

ansatsen i liten utsträckning begränsar de svar en uppgiftslämnare kan ge, något som vi 

dessutom anser gav oss möjlighet att erhålla empiri som med Alvesson & Sköldbergs (1994) 

ord var öppen och mångtydig. Den kvalitativa ansatsen möjliggjorde för oss att ta in och 

beakta nyanser i den information uppgiftslämnaren gav oss, vilket bidrog till att ge oss en 

djupare förståelse för studiens problemområde.  

 

Ett problem som en kvalitativ ansats emellertid medför är att generalisering av resultaten 

enligt Alvesson & Sköldberg (1994) brukar ifrågasättas. De menar att detta emellertid beror 

på vad som avses med generalisering. De håller med dem som kritiserar generaliserbarhet i 

kvalitativa studier, om det som avses med generalisering är att ytliga regelbundenheter ska 

kunna upprepas. I så fall kan bara kvantitativa studier uttala sig om sannolikheten för att 

mönster som upptäcks i en studie ska komma att upprepa sig vid ett annat tillfälle, det vill 

säga vara generaliserbara. Dock menar de att det som är ”sanning” i en kvalitativ studie 

avgörs av det som framkommer av dem som ingår i studien. En kvalitativ studie syftar till 

att återge den mening som studiesubjekten lägger i det studerade problemområdet. Vår 

tolkning av detta är därför att de resultat som framkommit i vår studie inte är 

generaliserbara i den bemärkelsen att vi med en viss sannolikhet kan fastställa att de 

konstaterade sambanden inte enbart uppkommit av en slump. Men de resultat som 

framkommit är helt och hållet giltiga för de studiesubjekt som ingått i studien och vi kan 

därmed säga att det är möjligt att våra resultat även skulle kunna vara tillämpbara i 

organisationer där de rådande förhållandena är liknande dem som studiesubjekten verkar i.  
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2.3 VÅR SYN PÅ ATT SKAPA KUNSKAP 

I diskussionen om föreliggande studies ansats ovan, berördes begreppet tolkning. Den 

problemställning som vi stått inför i arbetet med denna studie, innebar en vilja att förstå 

fenomenet stresshantering i projektintensiva organisationer. Studien är som beskrivits av 

explorativ karaktär i det avseendet att vi ville undersöka, analysera och gå på djupet i det 

fenomen vi avsett att belysa. Denna process medförde ett behov av tolkning av den data som 

framkom under processen. Tillämpandet av en ansats där vi förutsätter oss att tolka det 

material som genereras empiriskt, är starkt sammankopplat med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt till vetenskapen, då det centrala momentet inom hermeneutiken utgörs av 

just tolkning av texter (Kvale, 1997).  

 

Som ytterligare ett huvudtema i det hermeneutiska förhållningssättet anger Alvesson & 

Sköldberg (1994) att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” 

(s. 115). I och med att en helhet i sin tur består av delar, kan helheten endast förstås ur dessa. 

Detta resonemang skapar den så kallade hermeneutiska cirkeln, som sedermera utvecklats till 

en hermeneutisk spiral, i vilken utgångspunkt tas i någon av delarna för att sedan sättas i 

relation till helheten. Helheten belyses därigenom utifrån den kunskap som delen tillfört och 

delen kan därefter studeras utifrån de insikter som helheten i detta skede bidrar med. 

(Alvesson & Sköldberg, 1994) Detta förhållningssätt har i allra högsta grad påverkat arbetet 

med föreliggande uppsats. Studien tog sitt avstamp i en relativt bred och möjligtvis diffus 

uppfattning om att arbete i projektorienterad verksamhet kan inverka negativt på individen 

genom den stress denna arbetsform kan generera. För att få en tydligare bild av vårt 

problemområde studerade vi litteratur kopplad till såväl stress och stresshantering som till 

projekt. Förståelsen för dessa delar bidrog sedan till att nyansera vår helhetsbild då vår 

kunskap om stress, stresshantering och projekt utökades, dels om respektive ämnesområde 

som sådant, men även om kopplingen mellan dessa. Med hjälp av den ökade förståelsen för 

ämnesområdet formades teman som vi närmare ville undersöka, och genom intervjuer och 

ytterligare litteraturstudier utvecklades vår bild av helheten vidare genom tolkning av detta 

material. Denna växelverkan mellan att betrakta delar och helhet har ökat vår förståelse för 

problemområdet under processens gång och den förståelse som vi tog med oss in i denna 

studie har reviderats och utökats med gjorda tolkningar av materialet.   
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Det finns emellertid en risk med det hermeneutiska förhållningssättet och det är enligt 

Ödman (i Gustavsson red., 2003) att den tolkningsprocess som utgör kärnan inom 

hermeneutiken inte nödvändigtvis resulterar i en ökad förståelse. En orsak som han anger 

till att så skulle kunna bli fallet, är fördomsfullt tänkande och handlande. Detta menar han 

skulle vara ett tecken på en sluten, eller cirkulär, förståelse, vilket innebär att information 

som erhålls tolkas så att den passar in och överensstämmer med den tidigare förståelsen. På 

så sätt ”filtreras” informationen för att passa in på undersökarens föreställning om det 

fenomen som studeras, och studien styrs därigenom, medvetet eller omedvetet, i en viss 

riktning. För att undvika att hamna i denna fälla, arbetade vi under uppsatsprocessens gång 

medvetet för att anta ett öppet förhållningssätt till den empiri som generats och inta ett 

kritiskt förhållningssätt till och vara öppna i de tolkningar vi gjort. Genom detta 

förhållningssätt var vi under processen uppmärksamma på de revideringar av vår 

förförståelse som skedde. Detta för att den nya kunskap som uppkom under processen 

skulle kunna ligga till grund för nya tolkningar. 

2.3.1 Vår förförståelse 

Förförståelsen utgör en grundbult inom hermeneutiken eftersom människan alltid skapar 

förståelse för ett fenomen mot bakgrund av vissa förutsättningar. Detta menar Gilje & 

Grimen (1992) och framhåller även att förförståelsen är ett villkor för att förståelse 

överhuvudtaget ska vara möjlig. Även Holme & Solvang (1997) pekar på att utgångspunkten 

i en kvalitativ forskningsprocess utgörs av de fördomar och den förförståelse som forskaren 

har, och genom att medvetandegöra dessa skapas för forskaren en ”objektiv” utgångspunkt 

från vilken en studie kan angripas.  

 

Mot bakgrund av detta anser vi det vara väsentligt att redogöra för den förförståelse som vi 

förde med oss in i processen att genomföra föreliggande studie. Kunskapen och 

kännedomen om stress och stresshantering i just projektorienterad verksamhet, får vi anse 

ha varit något begränsad vid processens start. När det gäller kunskap om projektverksamhet 

hade en av oss genomfört en akademisk uppsats på C-nivå beträffande effekthemtagning i 

projekt och hade således goda teoretiska kunskaper om vad projekt är och vilka faktorer som 

är viktiga att tänka på för att säkerställa effekthemtagning i projekt. Medan dessa kunskaper 

var begränsade hos den andre av oss, hade denne emellertid goda kunskaper om stress och 

dess orsaker, påverkan och möjliga metoder för att minska stress, då denne studerat 
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omfattande litteratur i ämnet i syfte att öka förståelsen för en nära anhörigs livssituation. De 

olika kunskaper vi som uppsatsförfattare förde med oss in i processen underlättade 

förståelsen på det område som vi hade mindre kunskap om. Detta då den som hade större 

kunskap i det ena ämnet kunde rekommendera lämplig litteratur till den andre för att 

underlätta för denne att läsa in sig på området och även förklara olika aspekter inom 

ämnesområdet om oklarheter uppstod.  Vi menar att det även är av vikt att lyfta fram vår 

företagsekonomiska förförståelse, vilken vi anser kan ha medfört att vi betraktade stress och 

stresshantering ur ett ekonomiskt perspektiv i större utsträckning än vad andra 

yrkesgrupper skulle ha gjort. Med ett invant tankemönster av att som ekonom tänka i termer 

av cost-benefit, menar vi att vi kanske i större utsträckning än andra yrkesgrupper betraktar 

arbetet med stress som en möjlighet för företag att spara pengar, och därmed inte enbart som 

en möjlighet för individen att öka sitt välmående.  

 

Att förförståelsen är ett grundläggande villkor för att förståelse ska vara möjlig, som Gilje & 

Grimen (1992) uttrycker det, vilar enligt dessa författare i att det möjliggör för forskaren att 

kunna styra en studie i en viss riktning. Den förförståelse som vi hade förde oss in på ett 

givet ämnesområde, stresshantering och projektverksamhet. Vår förförståelse reviderades 

emellertid varefter processen med uppsatsen fortskred och vår kunskap utvecklades genom 

vidare litteraturstudier och diskussioner förda med personer som kunde bidra med kunskap 

till vårt problemområde. Vi ansåg det vara viktigt att försöka gå in i studien med öppna 

ögon och ge de empiriska studierna utrymme att påverka vår förståelse, i enlighet med 

studiens explorativa karaktär. 

2.4 SLUTLEDNINGSMETOD 

Hur kom vi då fram till de resultat som presenteras i uppsatsen? De förklaringsmodeller, 

eller metoder för slutledning, som man brukar skilja mellan är den deduktiva och den 

induktiva (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den förstnämnda syftar enligt Halvorsen (1992) till 

att genom hypotesprövning bedöma hållbarheten i vissa teorier, något som enligt författaren 

förutsätter att problemställningen är klar och att forskaren vet vad som är meningsfullt att 

undersöka. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att den deduktiva ansatsen har en teoretisk 

utgångspunkt och att den förklarar ett visst enskilt empiriskt fall som ges av teorin. Till 

skillnad från denna förklaringsmodell utgår den induktiva enligt Alvesson & Sköldberg 

(1994) i stället från empirin och därigenom från en mängd enskilda fall. Denna 
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förklaringsmodell gör gällande att det finns ett generellt samband mellan det som 

observerats i de empiriska fallen, och skapar därmed ny teori.  

 

Den metod som vi tillämpade för denna studie kan anses karaktäriseras av båda dessa 

metoder. Arbetet med uppsatsen inleddes i en deduktiv anda med en litteraturstudie, för att 

på så sätt utvidga vår bild av den kunskap som tidigare producerats inom områdena stress, 

stresshantering, projekt samt dessa områden i kombination med varandra. Det material som 

hämtades ur denna litteraturstudie bidrog starkt till utformningen av uppsatsens 

referensram och med denna ansats som utgångspunkt skulle vår slutledningsmetod kunna 

karaktäriseras som deduktiv. Det explorativa syfte som vår studie har, krävde dock att vi 

gav oss ut i verkligheten och studerade hur företag där projektarbete är den dominerande 

arbetsformen arbetar med stresshantering, vilket innebär att studien även är av induktiv 

karaktär. Vi ville undersöka vilka faktorer som är viktiga i arbetet med stresshantering och vi 

ville göra det utan syfte att försöka fastslå att en särskild teori gäller, som den deduktiva 

ansatsen tenderar att göra enligt Alvesson & Sköldberg (1994). Emellertid låg den förståelse 

för problemområdet som utvecklades under litteraturstudien till grund för utformningen av 

de intervjuguider som användes i den empiriska delen av studien, i den mening att vi genom 

litteraturstudien kunde identifiera ett område att rikta vårt fokus mot. Därför var det 

väsentligt att vi i den empiriska delen av studien var medvetna om den påverkan vår 

förförståelse och den utarbetade teoretiska referensramen kunde ha på det empiriska 

materialet.  

 

En åtgärd som vi vidtog var att inför varje intervju formulera huvudsakliga teman som vi 

ville beröra under intervjuerna. Visserligen formulerades även specifika frågor i samband 

med varje enskilt tema men dessa fungerade mer som en riktlinje för att hjälpa oss att hålla 

ett fokus i intervjuerna. Frågorna som ställdes var av öppen karaktär och tillät därmed 

respondenten att svara fritt och utförligt och även lägga in i svaret det som denne ansåg vara 

väsentligt och relevant. I den empiriska delen av studien framkom aspekter på vårt 

problemområde som inte täcktes in i den utarbetade referensramen. Detta påverkade således 

studiens resultat och minskade samtidigt den påverkan som vår förförståelse hade på detta. 

Det induktiva inslaget i studien innebar således att det teoretiska stödet för vår analys 

utvecklades efter hand och att ansatsen för vår studie därmed inte kan sägas vara antingen 

deduktiv eller induktiv. Vi menar att den slutledningsmetod som tillämpats är ett mellanting, 

eller en kombination, av de två. 
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2.5 FALLSTUDIE 

För att öka förståelsen av ett fenomen som är helt eller delvis okänt, eller är komplext i 

avseendet att det är svårt att överblicka eller förutsäga, kan det belysas genom att 

forskningen baseras på fallstudier. Gummesson (i Gustavsson red., 2003) menar att 

fallstudier kan användas i flera syften; som underlag för forskning, som exempel och 

illustrationer för att konkretisera abstrakta begrepp eller som redogörelser för hur något 

gjorts eller ska göras. Enligt Gummessons (i Gustavsson red., 2003) mening är idén med 

fallstudiebaserad forskning att dyka på djupet i ett visst fenomen, genom att förstå vad som 

sker och hur och varför det sker. Han avfärdar därmed de råd som han menar oftast ges i 

samband med fallstudier om att den bör omfatta minst fem eller tio fall, en princip som 

bygger på det statistiska urvalets princip. Han menar att de viktiga frågorna om hur många 

och vilka fall som ska ingå i ett projekt bör avgöras av ett så kallat teoretiskt urval som innebär 

att studien tar sitt avstamp i det fall som bedöms som det mest givande. Därefter utforskas 

olika fall som är antingen av kompletterande eller motsägande karaktär till dess att fallen 

inte längre bidrar med ett tillskott till studien. Då uppstår det som Gummesson (i 

Gustavsson red., 2003) benämner mättnad. Emellertid är det inte nödvändigt att mättnad 

uppnås för att det enligt författaren ska klassas som en fallstudie, eftersom, som han 

uttrycker det, ”… ju fler fall man har, desto ytligare måste de behandlas inom givna resurser”. Om 

fallstudien inte uppnår mättnad bör dock medvetenhet om detta visas och en diskussion om 

tänkbara konsekvenser av detta föras. Det är sannolikt att mättnad inte uppnås i en 

fallstudie. Detta menar Gummesson (i Gustavsson red., 2003) och riktar därigenom viss 

kritik mot fallstudien som ansats. Han menar att ett enstaka fall inte bevisar någonting, men 

tillägger att en fallstudie ändå kan vara till nytta då den bidrar till en ökad förståelse för ett 

visst fenomen. På detta sätt bidrar fallstudien, trots att den eventuellt inte uppnår stadiet av 

mättnad som är det ideala, ändå med indikationer och data till forskningen och underlättar 

därigenom konkretiseringen av en teori. 

 

För den studie som ligger till grund för föreliggande uppsats, tillämpades fallstudie som 

ansats för generering av empiri. Detta på grund av att vi, i enighet med Merriam (1994), 

anser att fallstudier möjliggör för oss att gå på djupet och komma så nära våra studerade fall 

som möjligt. Genom en kvalitativ fallstudie kom vi åt subjektiva faktorer såsom tankar och 

känslor. Vi menar att vår problemställning krävde en nödvändig fokusering på subjektiva 
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faktorer, eftersom att låta de utvalda respondenterna delge oss sin unika syn på 

stresshantering var viktigt för att uppnå målet med studien.  

 

Genom att studera två företag är det möjligt att vi inte uppnådde mättnad i vårt material. 

Det är möjligt att andra fallföretag skulle ha kunnat bidra med annan information. 

Emellertid upplevde vi under intervjuerna att information som uppkom återkom under flera 

intervjuer, och då inte bara inom ett och samma företag utan även vid en jämförelse av de 

två fallföretagen. Detta menar vi tyder på att viss mättnad ändå uppstod och att vi därför 

fick en bra bild av vilka de viktiga faktorerna inom ett företags stresshantering är. Vi menar 

att vår studie, genom att belysa det studerade problemområdet ur två fallföretags 

perspektiv, har bidragit med en pusselbit till förståelsen av hur företag, vars verksamhet 

domineras av projekt som arbetsform, resonerar kring stresshantering och att denna 

pusselbit därmed bidrar till att skapa förutsättningar för fortsatta studier inom 

problemområdet. 

2.6 GENERERING AV EMPIRI 

Det empiriska materialet kan i en undersökning bestå av såväl primärdata som 

sekundärdata. Det förstnämnda motsvarar data som är genererad specifikt för den aktuella 

studiens ändamål, medan sekundärdata motsvarar data som används i studien som är 

framtagen i annat syfte än för användning i den aktuella studien. (Björklund & Paulsson, 

2003) I detta avsnitt av metodkapitlet kommer vi att redogöra för såväl den primärdata som 

den sekundärdata som ingår i studien. 

2.6.1 Primärdata 

Den kvalitativa ansatsen som tillämpades för vår studie, sätter enligt Jacobsen (2002) få 

begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan ge.  Därför ansåg vi att vi med fördel 

kunde tillämpa intervjuformen som metod vid empirigenerering. Vi strävade efter en djup 

och nyanserad förståelse av uppsatsens problematik, genom att via en dialog låta våra 

intervjupersoner prata fritt och uttömmande om hur de arbetar med stresshantering. Vi ville 

”komma under skinnet” på våra uppgiftslämnare, och ta del av deras tolkningar, åsikter och 

individuella förståelse av stresshantering, och därigenom fånga in detaljer, nyanser och det 

unika hos varje person, något som ytterligare motiverade valet av intervju som metod för 

generering av empiri.  
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2.6.1.1 Val av fallföretag  

I valet av fallföretag hade vi två grundläggande krav, dels skulle organisationen bedriva sin 

verksamhet till största delen i projektform och dels skulle organisationen aktivt arbeta med 

hantering av stressrelaterade frågor. Motivet till att välja att inkludera två företag i vår 

fallstudie grundade sig på två faktorer. Den ena var att en studie av två organisationer gav 

oss möjlighet att jämföra de två, för att därigenom hitta likheter, skillnader och aspekter som 

förefaller vara viktiga för företagen i arbetet med stresshantering. Den andra var att en studie 

av två organisationer, och inte flera, gav oss möjlighet att gå mer på djupet i båda 

organisationerna och studera stresshanteringen ur olika perspektiv inom företaget.  

 

Via kontakter och andra personer som gav oss värdefulla råd fann vi två mycket intressanta 

verksamheter för vår studie, som båda mycket väl uppfyller våra kriterier beträffande 

projektintensitet och stresshanteringsarbete. De företag som utgjorde fallföretag i vår studie 

är Ericsson Network Technologies, ett dotterbolag inom Ericsson-koncernen, och Sweden 

Operations, ett bolag inom Astra Zeneca. Mer specifikt, utgjorde en enskild avdelning inom 

respektive bolag våra fallföretag. På Ericsson Network Technologies var det sektionen som 

på organisationsschemat (se bilaga 9) benämns DF & Protection som fungerade som vårt 

fallföretag och inom Sweden Operations var det sektionen Automation Project & Design (se 

bilaga 10). Således, när vi i fortsättningen refererar till fallföretagen, är det dessa sektioner vi 

avser. För förtydligandets skull, de hälsoexperter och den personalansvarig vi talat med 

agerar mot hela Ericsson Network Technologies respektive Astra Zeneca och fungerar 

således inte som resurser enbart för våra fallföretag. 

2.6.1.2 Urval av respondenter 

Vi definierade på ett tidigt stadium i uppsatsprocessen vilka typer av respondenter som bäst 

skulle kunna besvara uppsatsens syfte. Betydelsefulla respondenter för studiens problematik 

var dels en person på central nivå som har ett övergripande personalansvar och som vet hur 

det är tänkt att stresshanteringen ska fungera. Om så var möjligt värdesatte vi att få 

genomföra intervju med en respondent som kunde beskriva hur företaget i fråga arbetar 

med projekt. Vidare ville vi intervjua projektledare som ser stressen i sitt dagliga operativa 

arbete och hur det upplevs att behöva ”låna” resurser till ett projekt. Vi fann det också 

intressant att intervjua linjechefer som är i position att behöva ”låna ut” resurser från linjen 

till olika projekt, för att förstå hur denne upplever ansvarsfördelning, stresshantering, 

etcetera. En sista typ av respondenter som vi ansåg vara relevant för vår studie var 
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hälsopedagoger på respektive fallföretags företagshälsovård. Detta eftersom hälsopedagoger 

är specialiserade inom hälsofrågor, vilket stress utgör en del av, och eftersom de kan ge en 

mer ”utomstående” bild av stresshanteringen än de respondenter som verkar inne i 

verksamheten. När vi väl hade fått klartecken från våra fallföretag att de ställde upp på 

intervjuer, ordnade vår kontaktperson på respektive företag så att vi fick träffa de 

respondenter vi önskat.  

 

Totalt intervjuades tio personer. Vid en av dessa intervjuer, som genomfördes via telefon, 

insåg vi emellertid att respondenten i fråga inte på ett optimalt sätt skulle kunna hjälpa oss 

att besvara syftet med studien, då dennes verksamhet inte i huvudsak bedrevs i projektform 

och därmed inte skulle kunna klassificeras som projektintensiv. Ett missförstånd hade 

uppstått med vår kontaktperson på företaget och när detta missförstånd klarades upp, 

tilldelade vår kontaktperson oss en ny person att intervjua. Detta fick även som konsekvens 

att en inbokad intervju fick bytas ut mot en intervju med en person som vår nya respondent 

förmedlade till oss. Dessa omval anser vi har bidragit positivt till studien genom att de 

bidrog till att fokusera studien tydligt mot verksamhet som i huvudsak bedrivs i 

projektform.  

2.6.1.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna  

Vid generering av studiens primärdata valde vi att arbeta efter vad Kvale (1997) kallar en 

halvstrukturerad intervjuguide (se bilagorna 1-8). Denna innehöll de olika ämnen som vi 

ville beröra under intervjun och förslag på frågor kring dessa ämnen. Dock höll vi oss inte 

strikt till denna intervjuguide utan hoppade över frågor vi redan fått svar på och ställde 

följdfrågor när något var oklart. Vi valde ett öppet tillvägagångssätt av den anledningen att 

vi ville undvika intervjuer där respondenterna kände sig låsta och inte kunde prata fritt. Den 

stora fördelen med denna form av intervjuer är att de enligt Gustavsson (i Gustavsson red., 

2004) ger en möjlighet att gå mer på djupet, något vi hoppades skulle leda till en mer 

fullständig bild av våra respondenters tankar och åsikter.   

 

Vi bestämde oss för att göra våra intervjuer på plats, direkt med personen i fråga, det vill 

säga det Jacobsen (2002) kallar besöksintervjuer. Emellertid visade det sig att vi blev tvungna 

att genomföra tre intervjuer via telefon på grund av tidsbrist från såväl vår som 

respondentens sida. Konsekvenser som detta kan tänkas innebära kommer att redogöras för 

senare i detta avsnitt. Besöksintervjuer räknas som en dyr och tidskrävande metod, en fördel 
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är dock att fler och mer krångliga frågor kan ställas (Dahmström, 2000). Ytterligare en fördel 

med denna intervjuform är möjlig användning av bandspelare, vilket medför att forskaren 

kan gå tillbaka och kontrollera intervjusvaren. Fördelen med bandspelare är att intervjuaren 

kan koncentrera sig på vad respondenten säger och inte på sina egna anteckningar samt att 

det är lättare att observera gester och ansiktsuttryck vid användning av bandspelare. Det kan 

vidare vara av stor fördel att i analysfasen av en studie ha en ordagrann återgivning av 

intervjun, eftersom minnet och anteckningar ibland sviker. (Repstad, 1999) Nackdelen med 

bandspelare är enligt Repstad (1999) att vissa personer blir hämmade och tycker att 

situationen är jobbig varför svaren riskerar att inte bli lika bra som utan en bandspelare. Vi 

är medvetna om att användandet av bandspelare kan ha medfört att våra respondenter 

kände sig obekväma. Vi anser dock att vår användning av en liten mp3-spelare, som 

användes även under telefonintervjuerna, utan stor mikrofon eller snurrande band gjorde att 

inspelningen av intervjun inte blev lika påtaglig för respondenten, och vi upplevde inte 

under någon intervju att våra respondenter försökte undanhålla information till följd av att 

vi spelade in samtalet.  

 

En annan fördel med besöksintervjuer är, enligt Jacobsen (2002) att det kan vara lättare att 

”läsa av” om det går att fördjupa intervjun då det är möjligt att se om respondenten känner 

sig obekväm i situationen eller om intervjuaren eventuellt behöver styra in på andra 

frågeställningar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att ”avläsandet” beror på hur vi tolkar 

situationen. Det finns med andra ord inget som säger att vår tolkning är den rätta, vi kan 

likväl ha missuppfattat vår respondent eftersom tolkning är något subjektivt. En annan 

faktor att ta i beaktande vid denna form av intervjuer är risken att intervjuaren och 

respondenten påverkar varandra under samtalets gång, vilket gör att intervjun kan ta en helt 

annan riktning än vad som var tänkt från början. Detta är vad litteraturen benämner som 

intervjuareffekten (Gustavsson i Gustavsson red., 2004). Denna effekt kan vara både på gott 

och ont, då den kan bidra till att man som forskare får information som man inte varit 

medveten var väsentlig, men samtidigt kan den medföra att viktig information försummas 

om intervjun tar en annan riktning. Vi upplevde under vissa intervjuer att samtalet ibland 

gled in på sidospår, då det uppstod något slags samförstånd mellan oss och våra 

forskningssubjekt. I dessa situationer hade vi dock vår intervjuguide till hjälp, som åter förde 

oss in på rätt spår, och därmed säkerställde att samtliga frågor behandlades.    
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Som vi tidigare nämnt, genomfördes även tre telefonintervjuer. Jacobsen (2002) skriver om 

konsekvenser att beakta vid denna intervjuform. Han menar att telefonintervjuer är ett 

opersonligt medium vilket gör det svårare för respondenter att tala om känsliga ämnen än 

om intervjun genomförs ansikte mot ansikte. Vidare framhåller författaren att 

telefonintervjuer är en olämplig metod om undersökningen innehåller många öppna frågor, 

samt att intervjuformen innebär att intervjuaren förlorar möjligheten att observera hur 

respondenten uppträder. Fördelen med telefonintervjuer som Jacobsen (2002) nämner är 

förutom kostnadsbesparingar, att dessa minskar den tidigare nämnda intervjueffekten, 

eftersom intervjuaren inte kan påverka respondenten på samma sätt som vid 

besöksintervjuer. Även om telefonintervjuer innebär vissa svagheter upplevde vi aldrig att 

det var svårare att få fram den information vi behövde jämfört med besöksintervjuer. 

Självklart gick vi miste om möjligheten att registrera ansiktsuttryck och gester, men 

respondenterna var öppenhjärtiga med sitt delgivande av information, och vi upplevde inte 

att genomförandet av intervjuerna via telefon utgjorde ett hinder för vår empirigenerering. 

 

Något vi är medvetna om kan ha förekommit, är att våra respondenter faktiskt inte har velat 

eller kunnat svara på våra frågor, kommit ihåg fel eller inte talat sanning. Vidare har en 

forskare ibland inte ”rätt” att erhålla viss information, något som litteraturen benämner 

respondentfel. (Dahmström, 2000) Vi upplevde vid några tillfällen under intervjuerna, att 

viss information undanhölls då den klassades som konfidentiell eller innovativ. Detta är 

något som kan ha varit till vår nackdel då denna uteblivna information kan ha innehållit för 

vår studie intressanta aspekter.   

 

Vi valde att skicka ut vår intervjuguide tillsammans med uppsatsens bakgrund, 

problematisering och syfte via e-post till respondenterna, någon dag innan intervjutillfället. 

Detta gav dem en möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället vilket i sin tur skulle 

kunna möjliggöra mer effektiva intervjuer. Vi är medvetna om att utskick av 

intervjuguiderna i förväg kan vara en nackdel då samtalen kanske inte riktigt blir så öppna 

som från början var avsett. Dock med tanke på den tidspress som ofta råder i 

intervjusammanhang, då man sällan får mer än en till två timmar avsatt, ansåg vi detta vara 

mest fördelaktigt.  Dessutom hade inga av våra respondenter studerat mallen i någon större 

utsträckning innan intervjuerna, utan hade endast förberett sig genom att snabbt skumma 

igenom frågorna, något som medförde att intervjuerna var öppenhjärtiga till sin karaktär. 
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Varje intervju inleddes med att vi gav en presentation av oss själva samt studiens syfte. Vi 

hörde oss även för om intervjupersonerna hade något emot användning av bandspelare, och 

samtliga accepterade att vi spelade in samtalet.  Under intervjuerna, som varade ungefär en 

timme vardera, ansvarade en av oss för att intervjuguidens ämnen behandlades medan den 

andra förde anteckningar. Dock ställdes följdfrågor kontinuerligt av båda där så fordrades.  

 

Efter intervjuerna transkriberades dessa, våra intryck sammanfattades, vi pratade igenom 

vad som framkommit under intervjuerna samt skrev ner tankar inför det fortsatta arbetet. 

Vidare skickades den sammanställda empirin till de respondenter som så önskat, för att de 

på så vis skulle få en möjlighet att kontrollera det skrivna, och komma med eventuella 

faktamässiga synpunkter på innehållet. Vi försäkrade oss dessutom om att få återkomma 

med ytterligare frågor till våra respondenter vid eventuella oklarheter, åtgärder som stärker 

vår uppsats tillförlitlighet eftersom den information som presenteras i empirikapitlet då är 

kontrollerad av personerna som sagt densamma.  

2.6.2 Sekundärdata 

Denna uppsats sekundärdata består av data som har tagits fram i annat syfte än för vår 

studie, men som dock återges i uppsatsen empirikapitel. Den sekundärdata som ligger till 

grund för denna studie består dels i en bok om stresshantering skriven av en av våra 

intervjupersoner samt företagsinternt material rörande verksamhetsfakta, organisering och 

medarbetarundersökningar.  

 

När sekundärdata används är det enligt Björklund & Paulsson (2003) viktigt att fundera över 

om informationen är aktuell, i hur många olika, oberoende källor informationen finns, om 

informationen är tagen från sin ursprungskälla samt om informationen är vinklad. Således är 

det viktigt att vara observant vid analys av sekundärdata, eftersom informationen 

publicerats för ett annat ändamål än vår studies problematik – vi saknar med andra ord 

kontroll över materialet. Detta gäller exempelvis information som vi fått av företagen och 

som därför, genom att den skapats av dessa, kan vara vinklad till företagens fördel. Men då 

denna typ av information i vårt fall endast används till presentation av företagen anser vi 

ändå att dessa källor kan inkluderas i uppsatsen utan att någon närmare granskning av 

dessa måste ske. Däremot när det gäller boken om stresshantering, är det sannolikt att 

författaren, och även vår intervjuperson, vill publicera innehållet på ett säljande sätt varför 
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det då blir viktigt att förhålla sig kritiskt till materialet. Bokens innehåll beskriver en praktisk 

arbetsmodell användbar för stresshantering, information som vi annars skulle ha delgivits 

under intervjun. Vår respondent fann det dock nödvändigt att vi skulle läsa boken innan 

intervjun, för att vi skulle ha en klar bild av det stresshanteringsprojekt som hon bedrivit och 

för att vi, som hon uttryckte det, skulle kunna genomföra en bättre intervju. Intervjun blev i 

vårt fall mycket givande då den dels bekräftade informationen i boken samt gav oss 

ytterligare fakta som var värdefull för studien.  

2.7 LITTERATURSTUDIER  

Björklund & Paulsson (2003) menar att litteraturstudier är allt skrivet material och ger som 

exempel böcker, broschyrer och tidskrifter. Vi har under uppsatsprocessen bland annat 

nyttjat bibliotekets sökdatabaser för att finna användbar litteratur för studien, där vi har valt 

att söka både efter svenska och engelska böcker och artiklar rörande stress, stresshantering, 

projektarbete och ledarskap. De sökord vi använde oss av var i huvudsak stress, 

stresshantering, projekt och dessa ord i kombination med varandra. Vidare medförde vår 

tidigare nämnda förförståelse i ämnena stress och projekt, att vi redan hade viss kunskap 

gällande vilka böcker som kunde anses relevanta för studiens problematik.  

 

Ejvegård (2003) tar upp ett antal kriterier att beakta vid bedömningen av en källas 

trovärdighet. Först och främst gäller att materialet ska vara äkta och att det kommer från en 

oberoende källa. Äktheten i det material vi använde har vi inte känt oss nödgade att 

kontrollera då ämnet inte är särskilt kontroversiellt. Vi har ändå varit uppmärksamma då vi 

läst vissa böcker som skrivits av författare med en tydlig beteendevetenskaplig bakgrund, då 

de endast betraktar stress ur ett hälsoperspektiv och inte väger in företagsekonomiska och 

managementrelaterade aspekter. Vad gäller källornas oberoende så gick vi i möjligaste mån 

tillbaka till primärkällan för att inte referera till information som genom att den redan har 

tolkats av någon annan, kan ha blivit snedvriden. Vidare ställer Ejvegård (2003) krav på 

färskhet. Med detta menar han att det är bättre att använda en nyare källa än en äldre och 

detta är något som vi hade i beaktande då vi nästintill uteslutande använde oss av böcker 

från 1990-talet och framåt samt i den mån olika upplagor fanns av samma bok använde den 

nyare av dessa. 
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2.8 ANALYSPROCESS 

I vår analys valde vi att arbeta med teman som successivt bygger upp förståelsen för hur 

fallföretagen arbetar för att skapa en uthållig projektverksamhet. Vi tog vår utgångspunkt i 

de projektstrukturer som råder på fallföretagen och vi valde därmed att utgå ifrån 

referensramen för att förstå dessa strukturer inför de påföljande delarna i analysen. Därefter, 

för att skapa ytterligare förståelse för hur fallföretagen arbetar med sin projektverksamhet, 

valde vi att arbeta med temat ”reduktion av osäkerhet i projektverksamhet”, ett avsnitt där 

vi analyserar hur fallföretagen arbetar med att reducera den osäkerhet som arbete i 

projektform teoretiskt sett kan medföra. Därefter vidtog en analys av hur fallföretagen 

arbetar med konkreta stresshanteringsåtgärder för att skapa en uthållig projektverksamhet, 

med utgångspunkt i de åtgärder som vidtagits och som med hjälp av den teoretiska 

referensramen kunde analyseras. Under analysen framkom tankar och tolkningar hos oss, 

som vi inte vid studiens start förutsåg. En redogörelse av dessa reflektioner avslutade vår 

analys. Genomgående i analysen jämfördes i de olika temana de åsikter som respondenterna 

givit oss för att skapa en helhetsbild av vad de olika respondenterna framfört.  
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3 REFERENSRAM 

 
I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter som vi finner relevanta för att besvara studiens 

syfte och användbara som begreppsapparat för vår analys. Inledningsvis ges en översiktlig 

presentation av vilka teoriområden som inkluderas i referensramen samt motivet till valet av dessa. 

Därefter övergår kapitlet i att närmare beskriva projekt respektive stress och stresshantering, för att 

sedan sammankoppla dessa områden i kapitlets avslutande del. 

 

3.1 REFERENSRAMENS STRUKTUR 

Den problemställning som vi står inför i denna studie, fokuserar främst på två 

ämnesområden; verksamhet där projekt utgör den dominerande arbetsformen samt stress. 

För att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som studien tar, har vi valt att strukturera 

referensramen utifrån dessa två perspektiv på problemställningen. Inledningsvis presenteras 

därför en teoretisk plattform som belyser området projekt; vad en organisering i projektform 

innebär, vilka svagheter och styrkor som en tillämpning av denna organisationsform medför, 

olika former av projektorganisationer med tillhörande ansvarsstrukturer samt faktorer i 

projektarbete som kan påverka upplevelsen av orosmoment som projektarbete kan medföra. 

Studiens syftar till att analysera vilka faktorer som är viktiga för att skapa det som vi i 

problemdiskussionen refererar till som en uthållig projektverksamhet, sett ur ett HRM-

perspektiv och med fokus på stress. Redogörelsen av vår syn på projekt fungerar därför dels 

som ett tydliggörande för läsaren hur vi förhåller oss till projektverksamhet och dels som en 

plattform från vilken analysen i föreliggande uppsats tar sitt avstamp. 
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Den därpå kommande delen av referensramen behandlar stress och stresshantering. I avsnittet 

redogörs för vad stress är, viktiga orsaker till stress och även olika teoretiska tankemönster 

som kan bistå en analys av hur stress kan hanteras. 

 

Referensramen avslutas med en teoridiskussion där den projektrelaterade delen av 

referensramen knyts samman med den som behandlar stress och stresshantering, och genom 

denna belyses relationen mellan projektarbete och stress.   

3.2 PROJEKT 

 

”Vi lever i projektens tidevarv. Allt mer blir projekt. All utveckling, all 

effektivisering, all förnyelse, all förändring utförs i projekt.” (Torbjörn Wenell, 

2001, s. 6) 

3.2.1 Vad är ett projekt? 

Flera författare (se exempelvis Meredith & Mantel, 2003; Berggren, 2001) återger som 

definition på projekt den som PMI2 anger i handboken Project Management Body of Knowledge, 

där ett projekt definieras som: 

 

”… ett tillfälligt åtagande som utförs för att skapa en unik produkt eller service.” 

(Berggren, 2001, s. 17) 

 

Berggren (2001) menar vidare att denna definition kan konkretiseras genom den så kallade 

projekttriaden, som anger att ett projekt kan klassas som ett uppdrag som har en deadline, 

består av ett specificerat innehåll och som ska genomföras med hjälp av en begränsad 

budget. Ett projekt förenar en bred kompetens av människor, utvalda ur en organisation, 

som under en begränsad tid arbetar mot ett gemensamt mål. Eklund (2002) drar här 

parallellen till ett husbygge där byggherren samlar många entreprenörer som alla bidrar 

med sin specialistkompetens, för att nå det konkreta målet med projektet – ett hus. Meredith 

& Mantel (2003) menar att ett projekt normalt sett är en engångsaktivitet med ett 

väldefinierat önskvärt mål och resultat. Projektet kan i sin tur brytas ner i underaktiviteter 
                                                      
2  Project Management Institute – amerikanskt institut som sedan 1969 har försökt införa och sprida en 
världsomfattande standard för hur projekt ska definieras och bedrivas. (Ricciardi & Schaller, 2005) 
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som måste avklaras för att projektets mål ska kunna uppnås. Ett projekt är normalt av sådan 

komplexitet att dessa underaktiviteter kräver noggrann koordinering och kontroll, med 

avseende på timing, ordningsföljd, kostnad och genomförande. Ofta krävs det också att det 

enskilda projektet koordineras med andra projekt som pågår inom en och samma 

organisation. Även om detta inte alltid är fallet, menar Meredith & Mantel (2003) att projekt 

alltid interagerar med de aktiviteter i en organisation som kan betecknas som 

standardmässiga pågående aktiviteter, det vill säga linjeaktiviteter. Implikationer som detta 

medför återkommer vi till senare i denna referensram.  

 

Vad är det då som skiljer arbete i 

projekt från arbete i mer traditionella 

former? Inom industri och näringsliv 

brukar man skilja på en linje- och en 

projektorganisation (se tabell 1), där 

den förstnämnda utför samma och 

återkommande arbetsuppgifter. 

Denna organisation är med andra ord 

mycket stabil, och saknar den tydliga 

målfokusering som präglar en unik och tillfällig projektorganisation. (Eklund, 2002) En 

uppgift som däremot innebär omställning, nyutveckling eller förbättring inom den stabila 

organisationen, kallas istället projektarbete. Lans (1998) och Eklund (2002) anger som några 

karaktäristika för projekt att de är tidsbestämda, har en viss mängd resurser avsatta för dess 

genomförande, är målinriktade och att de är uppbyggda kring en tillfällig organisation.  

3.2.1.1 Styrkor och svagheter med projekt 

Bland de styrkor som brukar kopplas ihop med projektarbete nämner Lööw (2004) skapande 

av engagemang, kreativitet, deltagande, flexibilitet och kostnads-/tidseffektivitet.  Svensson 

& von Otter (2001) menar att projektarbete har en positiv laddning, då det visar på vilja till 

förändring, öppenhet, framtidstro och handlingskraft. Svensson & von Otter (2001) menar att 

projektarbete är ett medel för avancerad produktutveckling, är användbart för 

organisationsutveckling och är en absolut nödvändighet för att behålla konkurrenskraften 

sett ur ett internationellt perspektiv. Svensson & von Otter (2001) talar däremot även om ett 

antal svagheter med projektarbete. En svaghet uttrycks som bristen på långsiktighet. Snabba 

vinster kan på lång sikt innebära svårigheter, då utvecklingsgrupper splittras vilket försvårar 

Tabell 1. Projekt kontra linje (Källa: Svensson & von Otter s. 11, 
(2001),    egen bearbetning) 
 Projekt Linje 

Aktivitet Unik Vardaglig 

Karaktär Nyskapande Repetitiv 

Miljö Osäker Förutsägbar 

Fokus Innovativ Effektivitet 

Syfte Kvalitet Kvantitet 

Budget Kostsam Billig 
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ett långsiktigt lärande. Vidare menar författarna att projektarbete innebär stora kostnader 

och arbetsinsatser, något som inverkar påfrestande på den ordinarie verksamheten och 

personalen, bland annat i form av stress. Då projekt har en tendens att bli isolerat i 

förhållande till det löpande arbetet, finns risk att projektet tar kraft ifrån detsamma. Wenell 

(2001) menar i detta sammanhang att prioriteringsfrågan mellan linje- och projektarbete är 

en av orsakerna till att många projektarbetare mår dåligt och känner sig utbrända. Eklund 

(2002) menar på att projektgrupper som växer över ungefär tio personer i antal kan få 

problem i form av svårigheter att behålla en informell och flexibel organisation. Dessutom 

kan geografiska och kulturella skillnader ställa till problem i projekt där medlemmar 

befinner sig på skilda platser, nationellt som internationellt, då tidszoner skiljer, arbetet 

kräver resor och gruppen representeras av olika kulturer, språk och värderingar. (Eklund, 

2002).  

3.2.2 Organisations- och ansvarsstrukturer 

Som vi nämnt ovan finns det skillnader i linje- och projektverksamhet och senare i detta 

kapitel kommer vi att gå djupare in på projektledning och vad det innebär. Innan dess vill vi 

emellertid redogöra för en teori som klargör ansvarsområdena som ledaren i 

linjeverksamheten respektive projektverksamheten har.  

 

När det gäller organisering och integrering av projekt i en verksamhet, kan detta ske i olika 

stor utsträckning. Wheelwright & Clark (1992) identifierar fyra olika typer av 

organisationsstrukturer i vilka projektaktiviteter kan organiseras; funktionell 

projektstruktur, lätt matrisorganisation, tung matrisorganisation och projektbaserad 

organisationsstruktur (svenska termer hämtade ur Söderlund & Bredin, 2005). 

Projektledarrollen varierar med de olika typerna av organisationsstrukturer, liksom de unika 

styrkor och svagheter som organisationsstrukturerna uppvisar. Nedan följer en redogörelse 

för dessa olika projektstrukturer. 

3.2.2.1 Funktionell projektstruktur 

Funktionell projektstruktur innebär att projekt genomförs inom de olika funktioner som 

företaget består av. Varje funktion ansvarar för den del av projektet som faller under 

respektive funktions ansvarsområde. Arbetet funktionerna emellan koordineras genom i 

förväg fastställda specifikationer och genom möten där frågor som berör flera funktioner 
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diskuteras. Det formella ledarskapet i denna typ av projektstruktur innehas av linjecheferna 

och av chefen för funktionen. 

 

En av styrkorna som den funktionella projektstrukturen uppvisar enligt Wheelwright & 

Clark (1992) är det faktum att cheferna som kontrollerar resurserna som finns tillgängliga för 

projektet även kontrollerar utförandet. Detta innebär att det finns en tydlig koppling mellan 

viktiga begrepp som ansvar, beslutsfattande och genomförande. Emellertid kan en svaghet 

skönjas i detta sammanhang. Vid organisering i form av en funktionell projektstruktur måste 

alla uppgifter fördelas vid projektstart, vilket ofta är svårt eftersom nya förutsättningar ofta 

dyker upp under projektets gång och det därmed vid starten av ett projekt ofta kan vara 

svårt att veta exakt vilka uppgifter som projektet kommer att kräva. Nya uppgifter uppstår 

ofta under ett projekt genom att förutsättningarna förändras, något som kräver ökad 

koordinering och kunskapsöverföring mellan funktionerna. Koordinering och integration ses 

därför av författarna som de stora svagheterna med denna struktur. Ytterligare en styrka 

som framhålls är att eftersom många karriärvägar ofta är funktionella till sin karaktär, 

säkerställer den funktionella projektstrukturen att en arbetsprestation bedöms, utvärderas 

och belönas av de chefer som också tar beslut om enskilda individers karriärvägar. Den chef 

under vilken individen arbetar är också den som har ansvar för individen i fråga. 

3.2.2.2 Lätt matrisorganisation 

Precis som i den funktionella projektorganisationen tillhör individerna i den lätta 

matrisorganisationen fysiskt en funktionell avdelning inom organisationen. Dock utses i den 

lätta matrisorganisationen en representant för varje funktion att ingå i en projektkommitté 

som styrs av en projektledare som har till uppgift att koordinera de olika funktionernas 

aktiviteter i projektet. För projektdeltagarna ligger arbetet i projektet ofta utanför ordinarie 

arbetsuppgifter. Wheelwright & Clark (1992) menar att benämningen av 

projektorganisationen som ”lätt” kommer av två viktiga anledningar. För det första är 

projektledaren ofta en person med lägre status eller inflytande i organisationen. För det 

andra har projektledaren inget direkt inflytande över nyckelresurserna som tillsätts till 

projektet. Dessa resurser förblir under kontroll av chefen i respektive funktion och 

projektledaren har ingen möjlighet att tilldela eller omfördela resurser, utan denne har 

endast en koordinerande roll. 
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Styrkorna och svagheterna som denna projektstruktur medför är enligt Wheelwright & Clark 

(1992) mycket lika de som den funktionella strukturen uppvisar. Emellertid ger den lätta 

matrisorganisationen ytterligare en fördel genom den koordinering som sker över 

funktionsgränserna. Den stora svagheten består enligt författarna i att projektledaren är just 

”lätt”. Projektledaren kommer ofta från en lägre nivå i organisationen och makten tillhör 

fortfarande cheferna för respektive funktion, vilket gör att projektledaren ofta upplever sig 

vara ignorerad och förbigången. 

3.2.2.3 Tung matrisorganisation 

Till skillnad från den lätta matrisorganisationen har projektledaren i den tunga 

matrisorganisationen, enligt Wheelwright & Clark (1992), direkt tillgång till och ansvar för 

arbetet som medlemmarna i projektet genomför. Projektledaren är i denna situation ”tung” i 

det avseendet att denne först och främst kommer från en högre nivå i organisationen, ibland 

även en högre nivå än chefen för funktionen och har därmed ett stort organisatoriskt 

inflytande. Dessutom har projektledaren betydande inflytande över personerna i projektet 

och övervakar projektet genom funktionella nyckelpersoner i varje projektgrupp. Ofta är 

personerna i projektet placerade fysiskt nära projektledaren, även om det långsiktiga 

ansvaret för den individuella karriärutvecklingen ligger hos chefen för funktionen, eftersom 

projektdeltagarna inte är tillskrivna en projektgrupp på permanent basis. 

 

Beträffande styrkor och svagheter med denna typ av projektorganisering, menar 

Wheelwright & Clark (1992) att en styrka är den känsla av ägandeskap av projektet och 

engagemang för detta som den skapar bland projektdeltagarna.  Söderlund & Bredin (2005) 

menar även att det torde uppstå en form av rutinisering i denna typ av 

projektorganisationer, då merparten av arbetet i organisationen utförs i form av olika typer 

av projekt. En svaghet som Wheelwright & Clark (1992) framhåller med denna typ av 

projektorganisering, är den att projektdeltagarna inte uppnår samma nivå av 

specialistkunskap som om de varit verksamma i en mer funktionsorienterad 

projektorganisation. 

3.2.2.4 Projektbaserad organisationsstruktur 

När projektbaserad organisationsstruktur råder, är individer från de olika funktionella 

avdelningarna formellt tillsatta, engagerade i och fysiskt placerade i projektgruppen. 

Projektledaren är i Wheelwright & Clarks (1992) termer tung och har full kontroll över 
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resurserna som varje enskild funktionell avdelning bidrar med till projektet. Utöver detta har 

projektledaren även ensamt ansvar för att utvärdera projektmedlemmarnas enskilda 

prestationer. Projekten i denna typ av organisationsstruktur tillåts ofta sätta upp sina egna 

organisatoriska processer och rutiner såväl när det gäller beteenden som belöningar. Av 

detta resonemang följer att projektgrupperna således helt står som ansvariga för det 

slutgiltiga resultatet av projektet. 

 

Den primära styrkan som den projektbaserade organisationsstrukturen uppvisar är enligt 

Wheelwright & Clark (1992) fokus. Allt arbete som utförs i projekten är inriktat på att göra 

projektet framgångsrikt. Projektbaserade organisationer tenderar att hantera integrationen 

mellan olika funktioner på ett effektivt sätt, mycket tack vare att de förmår attrahera och 

välja gruppmedlemmar under större frihet än i de andra beskrivna projektstrukturerna. I sin 

studie av effektiviteten i produktion av produkter och system av högt värde och med hög 

komplexitet (så kallade CoPS) jämför Hobday (2000) en projektbaserad organisation med en 

mer traditionell funktionell organisation och belyser därigenom projektifieringens styrkor 

och svagheter. Han tar i sin studie utgångspunkt i Wheelwright & Clarks (1992) resonemang 

om de olika formerna av projektorganisering och menar att fördelarna med en 

projektbaserad organisation är dess förmåga att anpassa sig till de krav som enskilda projekt 

och kunder kräver. Flexibilitet karaktäriserar således denna typ av organisation, liksom 

förmågan att integrera olika typer av kunskap och kompetens och även hantera risker och 

osäkerheter som följer i projekt där denna typ av projektform råder. Emellertid drar han 

slutsatsen att den projektbaserade organisationen är svag där matrisorganisationen har sina 

styrkor, nämligen i att utföra rutinmässiga uppgifter, uppnå skalfördelar, koordinera 

resurser som behövs i flera projekt, underlätta för teknisk utveckling i företaget som helhet 

och främja lärande i hela organisationen. För att hantera dessa svagheter som en 

projektifiering innebär, menar Hobday (2000) att företagen måste förändra sitt sätt att agera 

även på andra områden inom företaget.  

3.2.3 Reduktion av osäkerhet i projekt och ledarskapets roll i denna 

När olika ansvarsstrukturer nu har presenterats, övergår referensramen till att fokusera på 

olika aspekter av projektledning och faktorer som kan bidra till reduktion av osäkerhet i 

projekt. Valet att använda det sammanfattande ordet ”osäkerhet” för dessa faktorer är vårt 
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eget. Vi menar att de kritiska moment som beskrivs i detta avsnitt påverkar upplevd 

osäkerhet och oro hos projektmedarbetarna, därav ordvalet.  

 

Något som vi har kunnat konstatera i projektlitteraturen är att ett projekts planering 

förefaller vara en av de viktigaste komponenterna för ett lyckosamt utfall. Lööw (2004) 

menar att projektplanen visar hur projektet ska utföras, vad som ska göras, av vem, när, och 

till vilket pris. Projektplanering skapar igenkännande och trygghet (Svensson & von Otter, 

2001). Wenell (2001) menar att de viktigaste besluten i projekt tas då kunskapen om projektet 

är som sämst, det vill säga i början av projektet. Det finns således, som han uttrycker det, 

”inte tid att ha bråttom” (s. 46). Han menar med det att en snabb och slarvig start alltid innebär 

problem senare i projektet. Det finns en mängd olika sätt att planera ett projekt, där 

Gantscheman, CPM och PERT är exempel på kända arbetssätt (Wenell, 2001). Vi har dock 

inte för avsikt att belysa dessa planeringstekniker närmare, utan vill med detta avsnitt istället 

visa på vikten av planering och ledning för att reducera osäkerheter och möjliga 

stressreaktioner i projekt. 

 

”Om du inte vet vart du ska, hur vet du då att du kommit fram”? 

(Svensson & von Otter, 2001, s. 32) 

 

För att minska osäkerheten i projekt är det viktigt att på ett tidigt stadium involvera samtliga 

medarbetare och göra dem införstådda med projektets olika mål (Eklund, 2002).  Ett projekt 

delas ofta in i fyra olika delar, där arbetsgången är att definiera problemet, planera, utföra 

planen och slutligen att utvärdera resultatet (Eklund, 2002).  Macheridis (2005) menar att 

planeringsfasen börjar då beslutet om att påbörja projektet är fattat och då projektledaren är 

utsedd. Saknar medarbetarna kännedom om vad som ska uppnås med projektet finns risk 

att de börjar arbeta utifrån fel förutsättningar (Eklund, 2002). Wenell (2001) menar att ett 

projekt ska planeras med osäkerhet, då förutsättningarna kan komma att ändras på sikt. 

Lööw (2004) ser projektplanen som ett levande dokument, där förändringar är en vanlig 

ingrediens. I detta sammanhang talas det mycket om förändringsledning i projekt. Tyrstrup 

(2005) har genomfört en omfattande undersökningsstudie på Ericsson med linjechefer och 

projektledare som forskningsobjekt, och i den beskrivs behovet av ett improviserat eller 

situationsanpassat ledarskap. Studien visade att det var ungefär lika vanligt att projektets 

resultat motsvarade det resultat som ursprungligen var tänkt att komma av projektet, som 

att resultatet blev något helt annat. Här kommer därför behovet av improviserat ledarskap in 
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i bilden, då omvärlden förändras konstant med andra förutsättningar på marknaden som 

konsekvens. 

 

Bra ledarskap förefaller således vara avgörande för ett projekts framgång. Men vad gör 

egentligen en projektledare? Lööw (1999) menar att denne är projektets ansikte utåt och att 

denne är ansvarig för att leda och fördela arbetet, liksom att styra resultatet inom de 

fastställda ramarna, skapa engagemang och på bästa sätt underlätta arbetet för 

projektgruppen. Vidare ska projektledaren parera avvikelser från projektplanen, svara för 

rapportering och uppföljning, sköta kontakten med olika intressenter samt stimulera och 

samordna projektgruppens arbete inom projektet (Lööw, 1999).  Eftersom ett projekt medför 

nya förutsättningar när det gäller såväl projektets ramar som ledare och medarbetare, krävs 

flexibilitet och energi från de anställdas sida för att anpassa sig till de nya förhållandena. 

Lööw (2004) trycker på vikten av att som projektledare skapa engagemang och drivkraft 

redan från början, där ett kick-off-möte kan vara en lämplig start för att reducera osäkerhet 

kring vad det specifika projektet innebär och för att få med sig projektgruppen i processen. 

 

En annan viktig och kritisk ledningsuppgift är förmågan att hantera 

multiprojektverksamhet, det vill säga att kunna ha flera bollar i luften samtidigt (Wenell, 

2001). En central aspekt då flera projekt drivs parallellt är problematiken runt vilka projekt 

som ska prioriteras högre än andra. Det är inte ovanligt att medarbetare ofta deltar i fler 

projekt samtidigt, vilket ställer krav på planering, koordinering och på prioriteringar mellan 

projekt (Söderlund & Bredin, 2005).  Lööw (2004) menar att många chefer går i fällan att 

starta för många projekt samtidigt, vilket leder till bristande engagemang, ineffektivitet och 

projekt som rinner ut i sanden. Författaren trycker på vikten av att som chef ha en 

helhetsbild av sin projektportfölj samt att välja ut ett mindre antal högprioriterade projekt 

och noggrant tilldela dessa nödvändiga resurser. Wenell (2001) menar att prioriteringsfrågan 

mellan linje- och projektarbete är en av orsakerna till att många projektarbetare mår dåligt 

och känner sig utbrända. Då prioriteringarna uppifrån är otydliga hamnar medarbetarna lätt 

i konflikt med deadlines i projekten och i lojalitetskonflikter mellan olika projekt och det 

ordinarie arbetet – något som skapar stress och olust. Wenell (2001) menar att 

prioriteringsprocessen kräver mod hos ledningen, och att prioriteringar måste 

kommuniceras, accepteras och efterlevas om de ska ha någon effekt.  
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Ytterligare en ingrediens i projektarbete som reducerar osäkerheten bland de involverade är 

kommunikation och kontinuerlig information. Det gäller att skapa en ”vi-känsla” så att alla 

känner att det har en del i projektet och inte ställs utanför (Lööw, 1999). En välinformerad 

medarbetare är motiverad, och har viljan att nå uppsatta mål, medan en som saknar 

information kan känna sig åsidosatt (Carlzon, 1987). Macheridis (2005) menar att 

kommunikation spelar en viktig roll i samspelet mellan individer, då den skapar kontakter, 

tillåter individer att påverka varandra, idéer att utbytas etcetera. Bra kommunikation ska 

vara lättförståelig och enkel, då snabb och kortfattad information i hög grad påverkar 

effektiviteten i projektet. Informationsinnehållet måste dessutom vara lättillgängligt så att 

det kan motivera och engagera (Macheridis, 2005). 

 

Något som är avgörande i alla förändringsprojekt är högsta ledningens stöd och 

engagemang. Att ledningen tror på projektet, och att projektgruppen därmed känner att 

ledningen är beredd att satsa på investeringen är en viktig framgångsfaktor som reducerar 

osäkerheter (Jacobson & Lindell, 2004). 

 

Wenell (2001) liknar svensk ledningsstil vid rörlighet, flexibilitet och variation. Det handlar 

om att aktivera och inspirera medarbetarna till engagemang och låta dem söka nya 

lösningar. Söderlund & Bredin (2005) är inne på samma spår och menar att svensk 

ledarskapsstil präglas av frihet, flexibilitet och gränslöshet, utan att ge direkta order. 

Samtidigt som denna ledarskapsstil uppmuntrar till engagemang och kreativitet, menar 

Söderlund & Bredin (2005) att den riskerar att driva allt fler in i psykisk ohälsa då 

medarbetarna upplever att de aldrig blir färdiga med sina insatser och att allt kan göras 

bättre. Wenell (2001) menar att projektdeltagare ofta är mycket drivna människor, och han 

ser en risk i att projektarbetet kan bli för kul och stimulerande. Detta då tävlingsinstinkten 

gör att de anställda arbetar för mycket men inte själva kan se varningstecknen på 

begynnande ohälsa. Författaren 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.  
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3.3 STRESS 

 

”Det är inte onormalt att vara trött efter en normal arbetsdag. Men man ska inte bli 

så trött att man glömmer vad man heter eller var man bor, och inte så trött att en 

normal natt- eller helgvila inte häver tröttheten”. (Lennart Levi, citerad i 

Kindenberg & Wallin, 2000, s. 11) 

3.3.1 Vad är stress?  

Björkegren & Fröde (2000) menar att det är viktigt för den nutida människan att vara 

efterfrågad och att ha många bollar i luften. Stress finns överallt, Björkegren & Fröde (2000) 

menar att den är en del av livet. Det verkar således ligga i tiden att vara stressad och ha 

många järn i elden. Dock är det mindre glamouröst att vara den som hamnar i stressfällan, 

då orken och lusten tar slut och då man inte är lika efterfrågad längre (Björkegren & Fröde 

2000). Maslach & Leiter (1999) menar att dagens arbetsplats är en kall, fientlig och krävande 

miljö, såväl ekonomiskt som psykologiskt, något som kan tänkas påverka den upplevda 

stressnivån på arbetsplatsen.  

 

Vad är då stress? För den fortsatta läsningen, finner vi det nödvändigt att definiera vad 

stress egentligen är. AFA (URL 5, 2005) uttrycker tillståndet stress som en naturlig reaktion 

på de påfrestningar, krav och utmaningar som varje individ möter i sin vardag. Perski (2002) 

definierar stress som ”ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastning 

rubbas” (s. 37). Stress är dock ingen ny företeelse som uppkommit till följd av det moderna 

samhället. Assadi & Skansén (2000) talar om stenåldersmänniskor som snabbt var tvungna 

att fly från ett plötsligt uppdykande vilddjur, stress var med andra ord en förutsättning för 

överlevnad. Stressforskning under tidigt 1900-tal byggde främst på djurförsök och gällde 

kroppens reaktioner på fysiska påfrestningar såsom stark hetta, köld och syrebrist 

(Frankenhaeuser, 1993). Dessa försök gav dock en förenklad bild av verkligheten, och under 

1960-talet stod det klart att förståelse av människans upplevda stress krävde ett mer flexibelt 

och dynamiskt synsätt – en nödvändig fokusering på den psykosociala miljön. I och med att 

man började se på det dynamiska samspelet mellan människan och miljön fick 

stressbegreppet med tiden ett psykologiskt ansikte (Frankenhaeuser, 1993).  
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3.3.2 Stresskällor 

I den stressrelaterade litteraturen återfinns en mängd källor till stress, där vi har valt att 

redogöra för de vanligaste orsakerna till stress i arbetslivet. Assadi & Skansén (2000) talar 

även om en mängd stressfaktorer kopplade till relationer (exempelvis gräl och ensamhet) 

och till kropp och själ (exempelvis tobak, övervikt och fobier) men dessa har vi valt att lämna 

därhän, då vår studie syftar till att analysera hur stress hanteras ur ett HRM-perspektiv.  De 

sex övergripande källorna till stress är hämtade från Maslach & Leiter (1999), medan 

innehållet under respektive källa återfinns i AFA (URL 5, 2005) och Kindenberg & Wallin 

(2000). Eftersom stresskällorna i litteraturen både är återkommande och nästan identiska, 

valde vi, för att skapa struktur, att gruppera orsakerna till stress på detta sätt.   

 

• För stor arbetsmängd 

Brist på balans mellan arbetstid och arbetsuppgifter, gör att vi som individer känner oss 

stressade. Man får inte den tid som behövs för att utföra sitt jobb på ett tillfredställande sätt. 

För att hinna med dagens sysslor blir övertid, nattarbete och helgarbete ibland ett 

nödvändigt ont, vilket påverkar individens stressnivå. Skiftarbete och oregelbundna 

arbetstider är också källor till stress, eftersom det kan vara svårt att slappna av på ledig tid 

då dygnsrytmen blir ansträngd. Tidspress återfinns också under denna huvudkälla, när 

exempelvis ett projekt ska slutföras kan det bli några tuffa veckor mot deadline vilket ökar 

den upplevda stressnivån. Vi sätter upp för höga krav på oss själva, och tar för mycket 

ansvar. Det är mycket viktigt att sätta upp mål och delmål i det enskilda arbetet, eftersom 

känslan av att aldrig bli klar eller att alltid kunna prestera bättre inverkar stressande på 

människan.  Brist på avlastning nämns också som källa till stress, likaså telefonprat och e-

post. Betalning efter arbetsprestation, eller provision, påverkar också individens stressnivå 

eftersom denne då hela tiden kan prestera bättre och bättre och uppleva att denne aldrig blir 

klar. Idag ställs också mentala och sociala krav på arbetsplatsen, att de anställda exempelvis 

ska ha problemlösningsförmåga likväl som kundserviceförmåga – krav som påverkar den 

upplevda stressen. Slutligen är avsaknad av regelbunden avkoppling såsom ledighet, 

semester, sömn, vila och pauser en viktig källa till stress.  

 

• Brist på kontroll 

Under denna huvudkälla återfinns brist på inflytande och möjlighet att nyttja sin kunskap 

och erfarenhet, vilket gör individen frustrerad och stressad. Även brist på balans mellan 

ansvar, befogenheter och resurser inverkar stressande. Att utföra alltför många enkla och 
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monotona uppgifter gör att många människor upplever stress, likaså avsaknad av klara 

roller och klara arbetsinstruktioner.  En dålig överblick över vårt arbete påverkar stressnivån 

i en negativ riktning. Vaga, obegripliga eller outtalade mål är också en viktig källa till stress, 

för om de anställda saknar kännedom om vad deras enskilda arbete får för slutresultat blir 

de sannolikt omotiverade och frustrerade. Till sist är känslan av otrygget och ovisshet på 

grund av ständig förändring, nedskärning och omplacering en central källa till stress. 

Carlzon (1987) menar att en person som inte fått information inte heller kan ta ansvar, 

medan en person som fått information inte kan undgå att ta ansvar. 

 

• Otillräcklig erkänsla och ersättning 

Vid brist på stöd, feedback och information infinner sig lätt en stressande känsla. Likaså då 

de anställda inte får uppskattning och belöning för sitt arbete. Brist på erkännande, tillräcklig 

lön, status och beröm påverkar även den upplevda stressnivån. Att arbeta under bristfälliga 

fysiska arbetsförhållanden, till exempel buller, dålig belysning och tunga arbetsmoment, är 

också en orsak till stress.  

 

• Arbetsgemenskapens sammanbrott 

Ett dåligt kamratskap inverkar stressande på individen. Mobbning, diskriminering och 

trakasserier gör att fokus flyttas från arbetsinsatsen till frustration och ilska. Även olösta 

konflikter tar mycket onödig energi från de anställda, som skulle kunna ha använts till mer 

produktiva insatser. Vid nedskärningar och effektiviseringar, kan det uppstå tävling om 

kontrakt och dylikt på arbetsplatsen, något som verkar stressande på de anställda. 

Rollkonflikter är även en vanlig källa till stress, det vill säga konflikt mellan olika roller som 

arbetstagaren förväntas ta i olika arbetsuppgifter.  

 

• Avsaknad av rättvisa 

Om det är oklart hur man blir befordrad eller belönad på sin arbetsplats infinner sig 

sannolikt en stressande känsla. Den enskilde individen kanske upplever att medarbetarna 

behandlas olika på arbetsplatsen, något som bidrar till ökad stress och ovisshet. Brist på 

möjlighet att framföra och få gehör för klagomål påverkar också den upplevda stressnivån. 

 

• Motstridiga värderingar 

Då företagets värdegrund inte stämmer överens med individens personliga värderingar 

upplever många människor stress.  Det kan även finnas skilda uppfattningar inom 
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organisationen som verkar stressande på de anställda. I dagens moderna samhälle är det till 

exempel inte ovanligt att ny teknik ersätter den personliga kontakten, till exempel 

elektroniska telefonröster eller banktjänster via Internet. Tillgänglighet och billig service har 

ersatt den personliga kontakten. Samtidigt som detta effektiviserar tjänsterna bidrar denna 

automatisering också till klagomål och missnöjda kunder, något som de anställda längst ut i 

organisationen får ansvara för vilket påverkar stressnivån.  De måste alltså finna ursäkter för 

en policy som de kanske inte stöder, och får därmed göra avkall på sina egna värderingar. 

3.3.3 Positiv & negativ stress 

Stress är oundvikligt, menar Frankenhaeuser (1993), och behövs som fartgivare. Assadi & 

Skansén (2000) menar vidare att en lagom stressnivå är något positivt, som att exempelvis 

vara nervös och laddad inför en tentamen. Björkegren & Fröde (2000) menar att uttryck som 

”lagom är bäst” passar väl in på stress. I arbetet kan det också vara bra med en viss nivå av 

stress, det kan ge stimulans då vi känner oss engagerade och har inflytande över arbetet. 

Stressen kan förvandlas till en utmaning istället för en belastning, om vi ser tydliga resultat 

och får beröm för det vi gör. Dock menar Assadi & Skansén (2000) att tid måste ges till vila, 

återhämtning och avkoppling för att undvika att den positiva stressen övergår till negativ. 

AFA (URL 5, 2005) nämner sömn, pauser och fysisk aktivitet som tre effektiva 

stressdämpare. Ibland kan det som tidigare antytts emellertid även vara skadligt med positiv 

stress, där en människa som hamnat i den så kallade honungsfällan upplever privatliv och 

vila som ett irriterande avbrott i arbetet (Björkegren & Fröde, 2000).  För att illustrera detta 

finns en situation liknande honungsfällan, det så kallade boiled-frog-syndromet (URL 4, 

2002). Detta tillstånd beskrivs med hjälp av en metafor, som säger att om man stoppar ner en 

groda i kokande vatten kommer den att fort hoppa iväg eftersom djuret är bra på att 

upptäcka plötsliga förändringar. Om man stoppar ner grodan i kallt vatten, kommer den att 

trivas och känna sig tillfredställd. Men om man gradvis ökar temperaturen på vattnet märker 

inte grodan förändringen och blir faktiskt mer aktiv. Dock, ju varmare vattnet blir, desto 

segare och mindre aktiv blir grodan och djuret märker inte faran förrän det är för sent – 

grodan kokas till döds.  Denna metafor används ofta för att illustrera vikten av att som 

individ vara vaksam på segrörliga trender i arbetsmiljön, och inte bara på snabba 

förändringar.   
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För att definiera den negativa stressen talar Bronsberg & Vesterlund (1997) om två 

nyckelord; anspänning och olust. Författarna menar vidare att negativ stress är den vi oftast 

möter i arbetslivet, där vanliga orsaker till uppkomsten är oförmåga att påverka sin 

arbetssituation, för stor arbetsbelastning, brist på feedback, känsla av otillräcklighet eller 

tristess. Negativ stress uppstår enligt Leander (i Leander red., 2002) ur en obalans mellan 

krav och förmåga, där förmågan att leva upp till dessa krav har att göra med personlighet 

och livssituation. Assadi & Skansén (2000) menar att negativ stress uppstår när de 

omständigheter som stressar oss är intensiva, ofta återkommande eller varaktiga över tiden. 

AFA (URL 5, 2005) nämner en rad tecken på allvarlig stress såsom ihållande trötthet, 

sömnsvårigheter, humörsvängningar, yrsel, minnesstörningar och ständigt återkommande 

huvudvärk, magont och hjärtklappning.  Vid negativ stress urholkas vi såväl fysiskt som 

psykiskt, och i svårare fall kan den leda till ångest, depression, hjärtinfarkt och till och med 

självmord (Assadi & Skansén, 2000).   

3.3.4 Beteendemönster och åtgärder 

Olika individer reagerar olika på stress, krav och andra påfrestningar. Men kan man då 

urskilja mönster för hur människor handlar med avseende på stress? Omfattande 

amerikansk forskning av hjärtläkarna Meyer Friedman och Ray Rosenman inom 

stressområdet resulterade under 1950-talet i en indelning av människor i rastlösa A-typer 

och lugnare B-typer (Burell i Leander red., 2002). Den sistnämnda är inte tävlingsinriktad, 

arbetar långsamt och metodiskt, är tålmodig och blir sällan frustrerad. Denne trivs bäst med 

att göra en sak i taget, och pratar, tuggar och rör sig långsamt (Nevander Friström, 1999). B-

människor presterar lika bra som typ-A menar Björkegren & Fröde (2000), dock till en 

betydligt lägre kostnad för sig själv. A-typer löper betydligt större risk att bli 

arbetsnarkomaner och kännetecknas av otåliga, tidspressade och aggressiva människor som 

går på högvarv. Människor med typ A-beteende drivs av nyfikenhet, är 

konkurrensinriktade, gillar högt tempo och att ha många bollar i luften. Dock tenderar de 

också att irritera sig på långsamma människor, hata köer, äta fort och undvika att läsa 

bruksanvisningar (Nevander Friström, 1999). Perski (2002) beskriver ett typiskt uttalande 

från en typ A människa som ”jag vet inte vart jag är på väg men jag är säker på att jag kommer dit 

först” (s. 61). Perski (2002) talar även om en av hans typ-A patienter som kan borsta tänderna, 

kissa och duscha samtidigt. Björkegren & Fröde (2000) menar att ett extremt typ-A beteende, 

vilket ursprungligen kallades bråttom-sjukan, är en riskfaktor för insjuknande i hjärt- och 
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kärlsjukdomar. Beteendet fick namnet bråttom-sjukan eftersom typ A-människor upplever 

tiden som en bristvara, och att det inte finns tillräckligt med tid att utföra allt man måste 

hinna med, därav följer det höga tempot i beteendet (Burell i Leander red., 2002).  

 

Men när går detta stressbeteende för långt? Theorell (i Leander red., 2002) pekar på fyra 

varningstecken som talar om när stressnivån kan leda till att människan blir sjuk. En 

varningssignal är då individen trots flera nätters god sömn, känner sig trött på morgonen. En 

andra signal på att stressen gått för långt är då individen reagerar konstigt eller helt slutar 

bry sig om saker som händer runt omkring en. Vidare finns det skäl att ana oro om individen 

börjar uppleva olika kroppsliga smärtor, som till exempel spänningshuvudvärk, infektioner, 

ångest och att hjärtat slår dubbla slag. Slutligen har stressen sannolikt gått för långt om 

individen hela tiden irriterar sig över småsaker. 

 

Hur bryter man då detta negativa mönster? På www.boiledfrog.co.uk (URL 4, 2002) går det 

att läsa om vikten av regelbundna arbetstider, nödvändiga lunchpauser och att på avsatt 

arbetstid utföra nya extrauppgifter som åläggs den anställde, något som därmed innebär ett 

avrådande från att ta jobb med hem. För att bryta stressmönstret, rekommenderas att arbeta 

endast åtta timmar om dagen, få åtta timmars sömn och sedan sprida ut de resterande åtta 

timmarna på vad man vill – alltså en form av balans i vardagen. Det talas mycket om balans i 

stressammanhang. Nevander Friström (1999) menar att människan måste finna en riktig 

balans mellan arbete, familj och egna behov för att må bra. Även om dessa tre komponenter 

stundtals tar olika stor plats i en människas liv, exempelvis vid barnafödsel eller vid starten 

av ett nytt krävande arbete, är målet att dessa behov på det stora hela ska prioriteras lika 

mycket av individen.  Björkegren & Fröde (2000) menar att människan klarar kortare 

perioder av obalans, men efter en längre tid behöver balansen i systemet återställas. Viktigt i 

detta sammanhang är individuella förutsättningar, där Assadi & Skansén (2000) menar att 

vad som uppfattas som påfrestande för en människa inte behöver vara det för en annan. 

Med avseende på stresstålighet menar Kindenberg & Wallin (2000) att alla kokar vid olika 

temperaturer, men om man sätter på värmen tillräckligt starkt kokar till slut alla. Med denna 

metafor menas att även om individen försöker att bita ihop och stålsätta sig, finns det 

någonstans en brytningspunkt för alla – som tyvärr passeras av allt fler. Kindenberg & 

Wallin (2000) ger sin syn på balansbegreppet och menar att ett gott liv innehåller tre 

komponenter; att älska och ha goda mänskliga relationer, att arbeta och att leka.  



  REFERENSRAM 

  39 

3.3.5 Krav-kontroll-stödmodellen 

En mycket etablerad och välkänd modell när man 

diskuterar stress, krav och inflytande på arbetet är 

den så kallade krav-kontrollmodellen (se figur 1), 

utvecklad av den svenske forskaren Thöres 

Theorell i samarbete med amerikanen Robert 

Karasek (Karasek & Theorell, 1990).  Den 

psykologiska arbetsmiljön kan beskrivas i modellen 

genom nivåerna på två olika faktorer; de arbetskrav 

som ställs på den anställde och den nivå av kontroll 

den anställde har över det egna arbetet, vilket 

innefattar handlingsfrihet samt befogenhet att fatta beslut. Upphovsmakarna menar att höga 

arbetskrav inte är den främsta anledningen till stress, det är istället brist på kontroll över hur 

dessa krav ska infrias. Huvudtanken i modellen är alltså att hög mental belastning kan vålla 

sjukdom endast i kombination med låg möjlighet att påverka situationen (Theorell i Leander 

red., 2002).   

 

Kombinationen höga krav och högt beslutsutrymme/kontroll kallas aktivt arbete, där Arnetz 

& Ekman (2002) menar att individen i en sådan situation inte är ”spänd” utan ”tänd”. Från 

aktiva arbeten uppstår positiva psykologiska följder i form av lärande och utveckling vilket 

främjar en högre produktion.  Karasek & Theorell (1990) exemplifierar aktivt arbete i form av 

läkare som utför svåra operationer. Aktivt arbete är mer av en utmaning än en belastning, 

varför denna fyrkant i modellen motsvarar den bästa situationen (Kindenberg & Wallin, 

2000). Arnetz & Ekman (2002) talar om aktivt arbete i termer av ”den glada stressen”, men 

reser ändå ett varningens finger för att denna kan övergå i den tidigare nämnda 

honungsfällan, om inte individen återhämtar sig mellan varven. Enligt teorin är höga krav i 

kombination med dålig kontroll över arbetet, så kallat spänt arbete, den viktigaste orsaken till 

hälsoskadlig stress i arbetslivet (Arnetz & Ekman, 2002).  Låga krav kombinerat med högt 

inflytande, och därmed hög kontroll, benämns i modellen avspänt arbete, och slutligen låga 

krav tillsammans med liten möjlighet att påverka sin arbetssituation kallas passivt arbete 

(Arnetz & Ekman, 2002). Exempel på ett avspänt arbete är enligt Karasek & Theorell (1990) 

vakter, då dessa oftast utsätts för få utmaningar samt, att i de fall de gör det, har stor 

möjlighet att själv påverka utfallet. Passivt arbete kan resultera i bristande motivation och 

minskad produktivitet då den anställdas färdigheter inte får användas fullt ut. Passivt arbete 

Figur 1. Krav-kontrollmodellen (Källa: URL 6, 2005) 
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utgör, efter spänt arbete, den näst viktigaste orsaken till hälsoskadlig stress i arbetslivet 

(Karasek & Theorell, 1990). Kindenberg & Wallin (2000) talar om forskning som tyder på att 

lågt inflytande leder till lägre produktivitet, där ökad frånvaro och sjukdomssymptom var 

vanligare hos individer med låg kontroll. Arnetz & Ekman (2002) är inne på samma spår, och 

menar att ett spänt arbete försvårar inlärande och utveckling samtidigt som det ökar risken 

för sjukdom.  

 

Dock har Karasek och Theorells modell utsatts för en del kritik. Fletcher och Jones (1993) har 

genomfört en studie för att undersöka deras krav- och kontrollmodell, där resultatet visade 

att variablerna krav och kontroll visserligen spelar en viktig roll men att det inte går att 

förutsäga psykisk stress eller ohälsa endast på grund av det. Även socialt stöd eller sociala 

interaktioner är av stor vikt för individens hälsa, något som dock Karasek & Theorell (1990) 

även de beaktar i sin bok. Denna tredje variabel medför att matrisen blir tredimensionell. 

Arbetsplatsens sociala klimat och det stöd som individen får från sin omgivning, kan 

fungera som en slags avlastning och som ett skydd mot stress (URL 5, 2005).  Vi behöver alla 

socialt stöd från såväl vänner och familj som medarbetare och chefer. Forskning visar dock 

att stöd från överordnade har störst inverkan på arbetsrelaterad ohälsa (Maslach & Leiter, 

1999).  

3.4 STRESSHANTERING 

Som en naturlig följd av en redogörelse av stresskällor och olika teorier inom området stress, 

presenteras nedan argument gällande vikten av stresshantering. Detta avsnitt följs av ett 

exempel på hur stresshanteringsarbete kan gå till; Projekt Balans på Volvo. 

3.4.1 Vikten av stresshantering – vad kan ledningen göra? 

Trots att stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet har klassats som arbetsmiljöproblem 

menar Maslach & Leiter (1999) att långt ifrån alla företag tar dessa symptom på allvar. 

Författarna menar att chefer ofta liknar utbrändhet vid en burk maskar som man helst inte 

ska öppna, på grund av rädslan att medarbetarna ska börja ställa krav på arbetstider och 

kvalitet i arbetslivet. Argument som att stress är ett individuellt problem och inte ett 

arbetsgivaransvar och att det inte har någon egentlig betydelse för företaget, är vanliga i 

ledningspositioner menar Maslach & Leiter (1999). Dock visar författarna på att dessa 

antaganden är falska, och att utbrändhet påverkar företagets slutresultat.  
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Arbetsskadeersättningar, sjukvårdsförmåner, frånvaro och sjukledighet är enligt Maslach & 

Leiter (1999) vanliga och betydande ekonomiska förluster som företag tvingas bära till följd 

av stressrelaterade sjukdomar. Även förluster som förorsakas av fel som begås i arbetet på 

grund av en försämrad arbetskvalitet nämns som kostnader. Kindenberg & Wallin (2000) 

påpekar den ökade betydelsen av humankapitalet eftersom produktionen blir allt mer 

kunskapsintensiv.  Ett företag som konkurrerar med hälsa, genom att satsa på personalens 

hälsa, utveckling och medverkan har mycket att vinna i form av lägre personalkostnader, 

högre intäkter och goodwill hos både medarbetare, kunder och framtida arbetskraft.  Att 

bekämpa stress på arbetsplatsen handlar om systematiserat sunt förnuft byggt på erfarenhet 

och vetenskap. Det bör i ett tidigt skede, innan ohälsan slagit rot, satsas på energi, 

engagemang och effektivitet – den negativa stressens motkrafter. (Kindenberg & Wallin, 

2000) 

 

Engman (i Leander red., 2002) menar att chefen har en nyckelroll i dessa sammanhang, då 

problemet med negativ stress berör hela arbetsplatsen. Det handlar om hur arbetet leds och 

organiseras samt hur mycket frustration som byggs upp i onödan. AFA (URL 5, 2005) slår 

också fast att stress är en ledningsfråga, och pekar på att grundläggande 

organisationsstrukturer som ledarskap, medarbetarskap och inflytande är vitala 

förutsättningar för att skapa god hälsa. Engman (i Leander red., 2002) trycker på vikten av 

att ha rutiner för att fånga upp signaler på stress samt kunskap hur man ska hantera 

människor i kris och konflikter. Det kan handla om att först och främst bryta tystnaden, att 

låta de drabbade individerna få ge ord åt sina känslor samt att informera medarbetarna runt 

omkring.  AFA (URL 5, 2005) menar att förebyggande av stress är ett långsiktigt 

förändringsarbete som tar tid.  

 

AFA (URL 5, 2005) menar att det i stressammanhang många gånger är svårt att vara chef, 

varför de presenterar ett antal råd till chefer med avseende på stresshantering. Först och 

främst måste chefen satsa på sig själv i form av utbildning och stöd, för att kunna vara en bra 

chef. Vidare är det av vital betydelse att sätta tydliga mål, som ska vara uppnåbara och 

begripliga för de anställda. I och med att medarbetarna får information, ökar 

förutsättningarna för delaktighet. Det är också viktigt att chefen ställer rimliga krav på sina 

anställda, då chefens värderingar och handlingar i stor utsträckning påverkar kulturen och 

klimatet. Chefer kan med fördel avglorifiera ”mycket att göra-syndromet” och införa 

övertidsbevakning för en sundare arbetsplats. Chefen bör också ge anställda som utfört 
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krävande arbetsinsatser och projekt tid för återhämtning. För att arbetssituationen ska bli 

riktigt bra, är det nödvändigt att chefen ger socialt stöd och omtanke där medarbetarsamtal 

och gemensamma fikaraster är centrala inslag. En bra chef ska också kunna delegera och 

samarbeta. Det är viktigt att medarbetarna ges inflytande och möjlighet att bestämma över 

sitt eget arbete, samtidigt som chefen då får avlastning. Slutligen har chefen en central 

uppgift i form av återkoppling. Uppskattning, beröm och belöning är i detta sammanhang 

centrala inslag. Lön och andra typer av belöningssystem är viktiga motivationsfaktorer, som 

gör att vi människor kan klara av en stor portion ansträngning. Även om en chef ofta 

ansvarar för en stor grupp medarbetare, måste denne ha en bild av varje medarbetares 

arbetssituation och arbetsuppgifter för att leda alla på ett tillfredställande sätt. En grundregel 

i detta sammanhang är enligt AFA att varje anställd behöver fem procent av chefens tid. 

(URL 5, 2005)  

3.4.2 Projekt Balans på Volvo 

För att ge läsaren en bild av hur företag kan arbeta med stresshantering, har vi valt att ta 

med ett avsnitt om ett stresshanteringsprojekt genomfört på Volvo. Eriksson & Svensson 

(2001) har genomfört en kartläggning av stresshanteringsprogrammet Projekt Balans vid 

enheten Komplett Bil på Volvo Personvagnar.  Satsningen startades eftersom de anställda på 

avdelningen regelbundet gav uttryck för den stress de kände. Många anställda hade svårt att 

finna en balans mellan arbete och fritid. Enhetens syfte med balansprojektet var att lägga 

grunden till ett friskt arbetsliv genom att stärka och främja individen.  Detta skulle realiseras 

bland annat genom att medvetandegöra hur stress påverkar den enskilde och öka kunskapen 

om sätt att hantera stress.  

 

I projektet delades samtliga anställda på enheten in i tre grupper, där grupptillhörighet 

bestämdes av den enskilde i samråd med sin chef utifrån upplevelsen av stress i 

arbetssituationen. De tre grupperna fick benämningarna grön, gul och röd där den 

förstnämnde motsvarade de minst stressade. Gul grupp upplevde en hög belastning som på 

sikt skulle kunna leda till stressrelaterade besvär. I den röda gruppen ingick de mest utsatta. 

Denna grupp kände sig utarbetade och på gränsen till sjukskrivning.  

 

Grön grupp stod för majoriteten av de anställda på avdelningen (380 av 500 stycken), och för 

dessa individer anordnades ett antal föreläsningar med syfte att förebygga och informera om 
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stress. Gul grupp fick förutom dessa föreläsningar, även ta del av avspänningsövningar och 

gruppträffar. Slutligen, de individer som utgjorde den röda gruppen erbjöds förutom de 

förmåner som gul grupp fick ta del av, även en personlig hälsoprofil samt fem timmars 

enskilda samtal med en beteendevetare. Hälsoprofilen kartlade bland annat den anställdes 

blodtryck, kost- och motionsvanor.   

 

Vad gav då detta projekt för konkreta resultat? Sex av tio anställda menade att Projekt Balans 

hade påverkat deras syn på arbete. Den övervägande delen av de som ansåg att projektet 

hade påverkat synen på arbetet, lyfte fram vikten av att ha balans mellan arbete och fritid. 

Till följd av projektet har flera anställda kommit till insikt om att livet inte enbart består av 

arbete, där många har sänkt ambitionsnivån och prestationskraven samt minskat på 

övertiden. Vidare visade resultaten på att distansen till arbetet har ökat och helheten i livet 

har tydliggjorts.    

3.5 DISKUSSION KRING REFERENSRAMEN 

Var landar då de argument som förts fram i referensramen? Det som varit vår avsikt att 

belysa är kopplingen mellan projektverksamhet och stress, som vi argumenterade för redan i 

inledningskapitlet. Vi menar att flera av de kännetecken som karaktäriserar 

projektverksamhet har tydliga kopplingar till åtskilliga av de källor till stress som 

presenterats. Precis som vi skrev i inledningskapitlet, har vi i referensramen kunnat uttyda 

att tidsbegränsning, något som i allra högsta grad är ett kännetecken för arbete i projekt, 

utgör en viktig källa till stress. Som vi såg innebär projektarbete vidare att medarbetare som 

kontinuerligt verkar i projekt, med mer eller mindre jämna mellanrum byter 

gruppkonstellationer genom att nya formationer av gruppsammansättningar skapas över 

funktionsgränser i organisationen. Detta ställer krav på projektdeltagarna att kontinuerligt 

anpassa sig till nya arbetskamrater och gruppsammansättningar, något som, om det uppstår 

problem i dessa anpassningar, kan inverka stressande på individen. Bara det faktum att 

anpassa sig till ständig omplacering och en ständig förändringsprocess kan verka stressande. 

Begränsningarna i form av resurser kan även de vara en källa till stress om medarbetaren 

inte upplever att denne har någon kontroll över ramarna inom vilka denne arbetar. Vi har 

även sett att utbrändhet och utmattning kan komma av den laganda som ofta råder i projekt. 

Deltagande i projekt menade Hovmark (1993) förpliktigar till en hård arbetsinsats som 

dessutom ofta löper över en lång tidshorisont. 
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En annan aspekt som framkommit i referensramen är den som berör prioriteringsfrågan 

mellan projekt- och linjearbete.  Wenell (2001) menade att den otydlighet som ofta kan råda 

om vad som ska prioriteras, bidrar till att många individer som arbetar i projekt mår dåligt 

eller känner sig utbrända. I referensramen nämns även att brist på långsiktighet kan vara ett 

problem i projektverksamhet då det leder till att grupper splittras och att den gemensamma 

lärprocessen därmed rubbas. Tittar vi på stressymptom ser vi att en dålig överblick över sin 

arbetssituation är en viktig stresskälla. Detta gäller för otydlig rollfördelning och oklara 

uppgifter, men vi tolkar det även som att brist på långsiktighet i de arbetsuppgifter man har, 

hur klara dessa än må vara, kan vara stressande, då en projektdeltagare inte alltid vet vilket 

eller vilka projekt som väntar härnäst. Det som Wenell (2001) hävdade när han menar att 

projekt har en tendens att stimulera tävlingsinstinkt och en hög arbetsinsats, kan även det 

tänkas bidra till stress genom höga krav och högt ansvarstagande bland projektdeltagare. Vi 

har även visat på att den svenska ledarskapsstilen, som enligt Söderlund & Bredin & (2005) 

kännetecknas av frihet och flexibilitet, kan vara en källa till stress då de anställda känner att 

de ständigt kan göra mer.    

 

Naturligtvis är det viktigt att ha i åtanke att, som konstaterats i referensramen, hur man 

påverkas av stress är individuellt. Det vi emellertid haft för avsikt att föra fram med den här 

avslutande diskussionen är att det finns generella drag i projektarbete som har direkta 

kopplingar till kända stresskällor. Vi har velat visa att när arbete sker i projektform finns en 

särskilt påtaglig exponering för stress. Därmed är det också viktigt att undersöka hur detta 

kan hanteras. Hur de två fallföretagen som ingår i denna studie organiserar sin 

projektverksamhet och hur de ser på stress och stresshantering, presenteras i nästa kapitel. 
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4 EMPIRI 

 
Detta kapitel redogör för den empiri som genererats genom intervjuer på studiens två fallföretag och 

även genom studier av sekundärdata. För att belysa och ge rättvisa och fokus åt den information som 

de olika personerna som vi intervjuat givit oss, presenteras intervjuerna var och en för sig. Strukturen 

för kapitlet baseras på de olika rollerna och under respektive roll redogörs för informationen som 

framkommit på respektive företag. 

 

4.1 FALLFÖRETAGEN OCH DESS PROJEKTVERKSAMHET 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras för läsaren hur de två fallföretagen bedriver 

verksamhet i projekt. Vi inleder med fallföretaget på Ericsson för att sedan presentera 

fallföretaget på Astra Zeneca. 

4.1.1 Ericsson Network Technologies 

Ericsson Network Technologies är ett dotterbolag till Ericsson, som i sin tur består två segment, 

Telecom och Energy. De respondenter vi pratat med på Ericsson Network Technologies 

ingår i segmentet Telecom, där dess teknikchef, det vill säga chefen för avdelningen Teknik, 

har delgett oss information om hur företaget arbetar och hur dess projektverksamhet ser ut. 

Företaget jobbar dels mot Ericsson men även mot andra kunder utanför koncernen. Vår 

respondent arbetar i Kista, men Telecom har även verksamhet i Hudiksvall där en 

kabelfabrik är placerad, liksom dess lager och spedition. I Hudiksvall uppgår antalet 

anställda till cirka 400, varav 100 är tjänstemän, medan Kista sysselsätter ungefär 90 

personer. Dock går de två orterna inte att urskilja på ett organisationsschema eftersom allting 

hör hemma i samma organisation, något som även medför att många inom organisationen 
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reser mycket mellan de två orterna (se bilaga 9 för organisationsschema). Den del av 

organisationen som vår respondent är ansvarig för består av fem sektioner, varav en heter 

DF & Protection vilken är den sektion som också sysselsätter den linjechef och projektledare 

vi intervjuat och som utgör vårt fallföretag.  

 

Projekten på bolaget är tvärfunktionella och rör främst produktutveckling av delsystem som 

ingår i Ericsson-produkter. Dessa produktutvecklingsprojekt ingår med andra ord oftast som 

delprojekt i ett större utvecklingsprojekt inom Ericsson globalt.  Ett typiskt sådant delprojekt 

löper under cirka nio månader och sysselsätter ungefär sex personer varav fyra kommer från 

avdelningen Teknik och en från avdelningarna Sourcing & Supply respektive Marknad. 

Projekt som arbetsform har intensifierats mycket under de tio senaste åren och praktiskt 

taget samtliga anställda på avdelningen Teknik arbetar i projekt regelbundet. Normalt deltar 

de anställda där i två till tre projekt parallellt, samtidigt som de arbetar i linjen. Vår 

respondent är förespråkare för projektformen eftersom den underlättar att få med sig hela 

organisationen;  

 

”För om jag till exempel sätter dig på att utveckla något själv så får inte du gehör i en 

organisation, för rätt som det är så behöver du ju faktiskt stöd från de som jobbar på 

marknadsföringsavdelningen eller någon som jobbar på supply-avdelningen. Och du 

kanske måste få den personen att jobba, och det är inte så lätt att få det om man inte 

startar ett projekt.”   

 

För att underlätta planering, genomförande och uppföljning av ett projekt jobbar hela 

Ericsson enligt en projektmodell som heter PROPS. Företaget anordnar PROPS-utbildningar 

för chefer, projektledare och projektmedarbetare och teknikchefens roll i modellen är den 

som multiprojektledare, vilket innefattar att bevaka och ansvara för projektportföljen, som 

innehåller det totala antalet projekt som drivs vid en tidpunkt. När intervjun genomförs 

drivs 28 projekt parallellt.  I rollen som multiprojektledare ingår att bevaka att projekten 

håller sina tidsramar och att ansvariga för projekten fattar de beslut som krävs. Bolaget har 

valt att arbeta utifrån dynamiska tidsplaner, vilket innebär att det oftast går att planera om 

projekten om så krävs. Detta eftersom det dels händer mycket i omgivningen och andra 

saker därmed kan bli viktigare än ett enskilt projekt, vilket gör att projektet i fråga prioriteras 

ner, och dels kan det huvudprojekt som bolagets projekt ingår i bli försenat, vilket gör att det 

inte finns någon anledning att forcera det. Just nu planeras många projekt om på grund av 
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resursbrist, varför ledningen arbetar aktivt med att det inte startas för många projekt. Vår 

respondent menar vidare att den helhetsbild som multiprojektstyrning ger, är en 

nödvändighet för att ledningen ska kunna prioritera ner projekt.  

 

Hela PROPS-modellen bygger på att det finns tydliga roller, och information om detta 

återfinns på företagets projekthemsida där hyperlänkar ligger öppna för alla som arbetar i 

projekten. Varje gång det dyker upp nya förutsättningar för projektet, sker en ny revidering 

av projektspecifikationen i PROPS-modellen. Projektspecifikationen är en beskrivning av 

uppdraget vilken ingriper projektets syfte, målbeskrivning, affärsmöjligheter, delmål, 

omfattningar, tidsplaner, budget och vad projektet ansvarar och inte ansvarar för. PROPS-

modellen visar vem som är ägare till en resurs i ett projekt, men vår respondent menar att de 

skulle kunna bli bättre på resursallokeringen. Ibland uppstår intressekonflikter mellan 

projektledare och linjechef när projektledaren vill behålla sina resurser men linjechefen 

rycker ut en person ur ett projekt för att starta upp något annat. På stora Ericsson går man 

som projektledare i princip in och bokar resurser till projekten ungefär som man bokar tid i 

tvättstugan, ”jag vill ha den här mekanisten den tidsperioden”. Emellertid anser vår respondent 

att dessa verktyg är allt för komplexa för den lilla organisation som Ericsson Network 

Technologies utgör och att sådana verktyg inte behövs, då relationen mellan medarbetare 

och chefer är god och det finns ett forum för strukturering av och resursfördelning till 

projekten. Ibland är det även så att alla projektdeltagare inte ingår i ett projekt från början till 

slut, utan vissa kommer in i de faser där de passar bäst; 

 

”Och vi tar hänsyn till vad man har för profil som person. Det finns de som 

verkligen tycker om att göra en snygg produktdokumentation och de kommer 

naturligt in senare. Sen finns det de som är extremt duktiga på att vara innovativa 

i början av projekt. Och genom att ha en god kännedom om sina resurser så löser 

det sig så. Men det är ganska vanligt också att man går in från början i ett projekt 

och är med hela vägen.” 

4.1.2 Astra Zeneca – bolaget Sweden Operations 

Inom Astra Zeneca-koncernen finns flera bolag. Ett av dessa är Sweden Operations, ett 

supportbolag som säkerställer produktionen inom företaget och som i sin tur består av tre 

enheter, av vilka en är Engineering & Support (se bilaga 10 för organisationsschema). 

Enheten Engineering & Support sysselsätter 480 personer och består i sin tur av tre andra 
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enheter och den enhet inom vilken vår respondent är verksam benämns El & Automation. 

Vår respondent är inom El & Automation linjechef för avdelningen Automation Project & 

Design, vilken utför automationsprojekt framförallt till Sweden Operations, men även till 

Astra Zenecas forsknings- och produktionsbolag utanför Sverige. Automationsprojekt 

innebär automatisering av processer, det vill säga att få dem att ske per automatik, med hjälp 

av datorer och elektronik. Automation Project & Design utgör vårt andra fallföretag. 

 

Ett typiskt projekt på vår respondents linje kan vara under alltifrån ett par månader till tre 

år. Ofta rör det sig om stora investeringar i miljardklassen där Automation Project & Design 

utgör ett delprojekt och har ansvar för själva automationsdelen i ett huvudprojekt. 

Spridningen på projekten är stor och den som arbetar i de största projekten ingår normalt 

bara i detta, medan den som arbetar i ett mer normalt projekt kan ingå i två till fyra projekt 

parallellt. Det typiska projektet består av mellan fem till tio Astra Zeneca-anställda, plus ett 

antal inhyrda entreprenörer och konsulter. Samtliga anställda på vår respondents avdelning 

arbetar hela tiden i projekt och den totala projektportföljen på hans avdelning består idag av 

25-30 projekt. Beträffande projektformens utveckling över tiden, så har Automation Project & 

Design alltid tillämpat projekt som arbetsform. Emellertid har själva projektmetodiken 

förfinats under årens lopp. Vår respondent berättar att de arbetar utifrån en relativt konkret 

projektmodell inom bolaget. Astra Zeneca har själva tagit fram en projekthandbok, som dels 

bygger på projektledarstandarden ISO 10006, dels på den amerikanska de facto-standarden 

PMI. Alla som arbetar i projekt har fått utbildning i modellen.  

 

Projekten löper nästan alltid över gränserna mellan avdelningarna, eftersom projekten ofta 

behöver bemannas med olika discipliner;   

 

”Ett typiskt projekt om man tittar på automation är att man har en projektledare, 

en som är ansvarig för teknisk utveckling vad gäller hårdvara, en ansvarig för 

mjukvaruutveckling/programmering, en är kvalitetsansvarig, en kör driftssättning, 

en ansvarar för den upphandling och inköp som ingår sedan kanske man har en 

representant från de slutliga användarna.”   

 

Även om ett projekt innehåller kompetens från olika avdelningar, behåller projektdeltagarna 

oftast sina normala arbetsplatser, vilket leder till att projektmedlemmarna kan vara ganska 

utspridda. Emellertid träffas projektdeltagarna för projektmöten, avstämningsmöten och 
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dylikt och när det gäller riktigt stora projekt, i vilka medlemmarna ofta arbetar heltid under 

längre perioder, samlas dessa i speciella lokaler där de sitter nära varandra och arbetar med 

projektet. 

4.2 VAD SÄGER PERSONERNA I DE OLIKA ROLLERNA? 

Efter redogörelsen av hur de två fallföretagen arbetar i projekt, går vi nu över till en 

presentation av vad som framkommit under samtalen med respektive intervjuperson. 

Inledningsvis presenteras resultaten från samtalen med de personer som arbetar med hälso- 

och personalrelaterade frågor på respektive företag. Därefter följer det som framkom under 

intervjuerna med linjecheferna och avslutningsvis återges projektledarnas syn på studiens 

problemområde. 

4.2.1 Hälsoexperterna och personalansvarig har ordet 

I detta avsnitt redogörs för åsikterna som framkommit under intervjuerna med 

hälsopedagogen på Alviva, som arbetar med Ericsson Network Technologies, 

personalansvarig på Ericsson Network Technologies, hälsopedagogen på Astra Zenecas 

Hälsocenter i Södertälje samt respondenten vars titel är Occupational Health Manager, på 

Astra Zeneca i Lund. 

4.2.1.1 Hälsopedagog Alviva 

Alviva är ett företag vars verksamhet är riktad till företagshälsovård. Företaget bildades 2002 

och utgör en del i Volvo-koncernen då Alviva ägs till 51 procent av Volvo och resterande 

aktier ägs av Ericsson. Personalen på Alviva i Kista var innan företaget bildades anställda på 

Ericsson, då deras verksamhet utgjorde en så kallad inbyggd företagshälsovård och gick 

under namnet Ericsson Företagshälsovård. Sedan Alviva bildades har företaget möjlighet att 

ta in andra kunder än Ericsson, även om Ericsson fortfarande är den största kunden för 

verksamheten i Kista. Alviva finns på ett flertal orter i landet och huvudkontoret ligger i 

Göteborg, där Volvo utgör den största kunden. Vår respondent är hälsopedagog och har 

varit anställd sedan 2000, först med Ericsson som arbetsgivare och nu med Alviva. I hennes 

arbetsuppgifter ingår att genomföra hälsoprofiler, som vi återkommer till senare i detta 

avsnitt, motivationssamtal samt arbete relaterat till att ändra människors beteenden när det 

gäller exempelvis kostvanor och upplevd stress. Hon menar att hennes roll främst går ut på 

att arbeta främjande och förebyggande. 
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Hon är kundansvarig mot Ericsson Network Technologies. Att vara kundansvarig innebär 

planering av vilka hälsorelaterade aktiviteter som ska genomföras hos den enskilde kunden 

och uppföljning av dessa aktiviteter. Vid Ericsson Network Technologies har under året 

initiativ tagits till att genomföra hälsoprofiler och tagning av diverse prover på de anställda. 

Hälsoprofilbedömning är ett tvärvetenskapligt koncept som funnits sedan 1970-talet. 

Stressrelaterade problem kan få ett stort fokus eftersom det i hälsoprofilenkäten frågas om 

stress såväl hemma som på arbetsplatsen. Dessutom utgör stress idag det vanligaste 

problemet. Konkret innebär bedömningen för den anställde att denne i ett formulär bedömer 

sig själv med avseende på ett antal livsstilsrelaterade frågor, som bland annat berör socialt 

umgänge, motion, kost och upplevd stress, ensamhet och hälsa. Därefter möter den anställde 

personal på Alviva för att under en till en och en halv timme prata om dels det formulär som 

fyllts i, dels genomföra prover och konditionstest och diskutera det som den anställde själv 

upplever som viktigt vid detta tillfälle. Hela proceduren är konfidentiell och anställda på 

Alviva har tystnadsplikt. 

 

De reaktioner som genomförandet av hälsoprofilen har mött har varit mycket positiva. Det 

är inte så vanligt att anställda får sitta i en hel timme och prata om sig själva och de flesta 

uppskattar mycket att de har fått genomföra hälsoprofilbedömningen, som var frivillig och 

utförts på arbetstid. När det gäller provtagning tittar man på risken för diabetes, höga 

blodfetter samt på PCa3-värde för män över 50 år och på sköldkörteln för kvinnor. Till 

hälsoprofilbedömningen ingår även att blodtryck mäts och att den anställde får göra ett 

konditionstest på en motionscykel. Personen i fråga mäts och vägs också och ett BMI4 

beräknas. I de fall där det bedöms nödvändigt utformas en handlingsplan för den anställde.  

 

Att kunden, i detta fall Ericsson Network Technologies, är beredda att vidta åtgärder efter 

genomförda profilbedömningar är viktigt, för att processen inte enbart ska stanna vid en 

kartläggning. Risken att processen stannar vid en kartläggning finns, i och med att Ericsson 

även har sin Dialogundersökning5. Företag kan ha tillgång till en mängd olika verktyg för att 

diagnostisera verksamheten, men om ingen uppföljning görs, kan kartläggningen i princip 

klassas som bortkastad tid. Det kan även få direkt negativa effekter då anställda upplever att 

de öppnat upp och pratat om sin situation för att sedan upptäcka att kartläggningen inte 
                                                      
3 Prostatacancer 
4 Body mass index är ett "Kroppsmasseindex", som ger information om kroppsviktsfördelning. Den beräknas 
genom följande formell: Vikt (kg) / (Längd (m))2. (Källa: http://web.telia.com/~u52219634/explbmi.htm) 
5 Hälsorelaterad medarbetarundersökning inom Ericssonkoncernen.  
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ledde någonvart. Vår respondent menar dock att i sin kontakt med Ericsson Network 

Technologies upplever hon att det finns en vilja att vidta åtgärder efter genomförd 

hälsoprofilbedömning. De handlingsplaner som därför utformas vid behov, kan innefatta 

exempelvis samtalsstöd eller läkarbesök, beroende på vilka åkommor som påträffas hos den 

anställde.  

 

När det gäller de tydligaste symptomen på stress, återfinns dessa i olika kategorier av 

människor. Småbarnsföräldrar är en sådan grupp. I denna grupp har vår respondent fått 

uppfattningen att många ofta har svårt att prioritera.  

 

”Många vill verkligen göra allt. Men jag brukar säga att det går kanske inte att göra 

allting. Faktiskt. Utan man får välja i vissa perioder av livet. Vissa perioder kan man 

jobba mer och vissa perioder kan man kanske inte jobba lika mycket. Det blir någon 

slags livskvalitet också och inte bara rusa från det ena till det andra.”  

 

En annan kategori utgörs av de personer som har arbetat länge och som har blivit omflyttade 

vid de stora neddragningar som skedde i början av 2000-talet och som nu kanske arbetar 

med uppgifter som egentligen inte tillhör dessa personers uppgifter. Uppsägningarna har 

inneburit en hög stress för samtliga, såväl de som blivit uppsagda som de som fått stanna 

kvar. Antalet anställda har dragits ned kraftigt och färre personer ska nu göra lika mycket 

arbete som den tidigare bemanningsstyrkan. Samtidigt uppstår en stress i att visa sig duktig 

för att på så vis öka chanserna att få vara kvar vid ytterligare varsel. Andra stressutsatta 

grupper är unga chefer och de personer som arbetar i projekt. Stress måste emellertid inte 

innebära något negativt. Krav i kombination med möjligheten att kunna styra och förfoga 

över sin tid kan snarare vara bra för en individ. Många i den värld som vår respondent 

arbetar med uppvisar ett typ A-beteende, är tävlingsinriktade och lever i ett högt tempo. Då 

blir det även viktigt att se till att hålla sig på rätt sida om den negativa stressen. Hon betonar 

att vi som personer är olika bra på att hantera stress och förmågan att hålla sig på gränsen 

mellan den positiva stressen och den negativa. 

 

Projekt som arbetsform som sådan är inget fel, det som är viktigt är emellertid att projekten 

måste hinna avslutas innan nya påbörjas, och så är sällan fallet. När det gäller arbete i projekt 

spelar återhämtningstiden mellan deltagande i olika projekt en viktig roll, att ge tid för 

utvärdering, feedback och reflektion under någon dag eller vecka mellan olika projekt; 
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”… det viktiga man ser när man tittar på människor som drabbats av utmattning 

eller gått in i väggen, det är ju brist på återhämtning och en dålig sömn, som är det 

som triggar mest.”  

 

Något av det viktigaste som företag kan göra för att hantera den typ av problem som negativ 

stress innebär, är att ledningen visar de anställda att de tycker det är viktigt att de deltar i 

aktiviteter som hälsoprofilbedömningar och stressföreläsningar. Det ska finnas ett ansvar 

från individens håll, men det är bra om möjligheten erbjuds från företagets håll. De två 

stressföreläsningar som genomförts under det senaste året har syftat till att allmänt 

informera om hälsa och stress. Det har även fokuserats på information om olika typer av 

beteenden för att belysa att man måste vara lyhörd på sina egna signaler. Alla reagerar olika 

på stress och genom att medvetandegöra detta kan kollegor hålla ett öga på varandra och 

chefer kan lättare uppmärksamma stressymptom hos medarbetare. Ytterligare en effekt av 

att genomföra stressföreläsningar är att det öppnar för att det är okej att prata om stress. Vår 

respondent upplever att det på Ericsson Network Technologies inte mottas som något 

konstigt om någon behöver mer stöd och avlastning. Hon framhåller att det råder en trevlig 

atmosfär och att det finns en stor vilja att arbeta med problemfrågor som uppstår; 

 

”… de skulle installera ett gympaprogram på datorerna /…/ och det är sådana 

småsaker som jag tycker är jättebra. För då indikerar man ju att det är okej om alla 

plötsligt står på sitt rum och gör lite rörelser…”  

 

Som chef är det dessutom viktigt att vara uppmärksam på personer som säger ja till för 

mycket. Det blir viktigt att som chef signalera att det är acceptabelt om någon säger nej, och 

ett sätt att indirekt hjälpa dessa personer, som enligt vår respondent ofta är unga tjejer, kan 

vara att kanske inte alltid fråga just dem om att genomföra en arbetsuppgift. Om det går så 

långt att en person sjukskrivs för stressymptom är det viktigt att företaget snabbt får igång 

en rehabiliteringsprocess för personen i fråga. En annan åtgärd som kan vidtas är att som 

chef bistå med karriärplanering. En person kanske helt enkelt inte är på rätt plats och kanske 

skulle må bättre av ett annat arbete. 

 

Vid förfrågan om vilka förbättringar som märkts av sedan arbetet med hälsoprofilen 

inleddes, framhålls engagemang som en viktig aspekt. Genom att en rapport gjorts på 
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Ericsson Network Technologies som helhet och även på undergrupperingar inom bolaget 

och därefter delgivits berörda chefer, har det skapat en diskussion om hur stressituationen är 

i de olika grupperna. Detta skapar enligt vår intervjuperson en medvetenhet och 

uppmärksamhet kring om någon anställd förefaller vara mycket stressad. Då försöker de 

avlasta denna person och se till att den inte arbetar för sent på kvällstid. Hon menar att det 

kanske inte behöver vara så stora insatser som krävs från chefernas håll, utan det handlar om 

att uppmärksamma ”det lilla i vardagen”, som hon uttrycker det. En annan effekt av arbetet 

med hälsoprofilen som märks är att de anställda bryr sig lite mer och är mer uppmärksamma 

på varandra, något som i längden gör att man förmår prestera bättre. 

 

I vår intervju återkommer vi till det ledarskap som vår intervjuperson uppfattar råder på 

Ericsson Network Technologies. Hon har en känsla av att cheferna där bryr sig och är 

engagerade i hälsorelaterade frågor och att de genom sitt engagemang och 

uppmärksammande av dessa ligger bra till i sitt arbete med stresshantering, i relation till 

andra kunder som Alviva har.  Hennes uppfattning är att cheferna är måna om de anställda 

och lyhörda för deras behov, något hon menar förefaller ge en positiv effekt eftersom de just 

nu upplevde stressnivåerna som relativt låga. Som hälsopedagog menar vår respondent att 

det är högt i tak på Ericsson Network Technologies;  

 

”Så det tyckte de väl själva att man pratar om det. Och det tror jag nästan är det 

viktigaste. Att alla känner liksom att det är inget konstigt, att vi sitter liksom lite i 

samma båt. Det är ju värre med de här att det är chefer som alltid sitter över och 

jobbar och ska visa sig liksom duktiga på något sätt, då tror ju andra att /…/ ’här ska 

vi nog inte prata om det’.”  

 

Hon menar att en företagskultur av det slag som råder på Ericsson Network Technologies 

medför att cheferna har koll på personalen. Hon tror att det som chef är viktigt att man ser 

att man inte alltid behöver ha en lösning, utan det viktigaste är att man ser medarbetaren. 

Emellertid vidhåller hon den enskilde individens roll och ansvar i ett bra 

stresshanteringsarbete. Hon menar att man alltid måste utgå från sig själv och inte jämföra 

sig med andra, eftersom alla genom sina erfarenheter och resurser har olika tolerans för 

stress. Att vara medveten om hur man själv är som person och vad man själv upplever som 

stressande är viktigt. Kanske måste individen se över sina vanor och våga förändra något i 

sitt beteende och i detta sammanhang fyller stressföreläsningarna en viktig funktion enligt 
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vår intervjuperson. Den kultur vi lever i sätter ramar för hur vi ”ska” vara och hur vi agerar i 

vårt umgänge. Att fritiden ska ägnas åt alla ”måsten” vid sidan av arbetet ibland stressar 

människor mer än arbetet i sig och att det ibland kan bli lätt att skylla på arbetsgivaren. I det 

här sammanhanget kan hälsoprofilen fungera både som ett verktyg för förebyggande av 

stress och som ett sätt att fånga upp de personer som riskerar att hamna i en situation av 

negativ stress.  Då kan företaget erbjuda samtalsstöd och därigenom bearbeta den privata 

delen av en anställds liv, eftersom det för en arbetsgivare kan vara svårt att direkt komma åt 

den privata sfären hos en individ. Detta är något som hon som hälsopedagog upplever som 

mycket viktigt. Dessutom kan det fungera som en avlastning för cheferna att kunna slussa en 

anställd vidare till samtal med en utomstående. 

 

En annan viktig faktor när det gäller att tillämpa en bra stresshantering, är enligt 

hälsopedagogen att verkligen ta på allvar de resultat som gjorda mätningar ger. Hon nämner 

som exempel den årliga Dialogundersökningen som Ericsson genomför och vikten av att 

analysera resultatet och följa upp detta för att kunna se om en förändring har åstadkommits 

vid ett senare tillfälle. Utöver dessa aspekter är föreläsningsserier en del i ett bra 

stresshanteringsarbete. Det kan dessutom vara en god idé att inte alltid göra dessa 

föreläsningar till öppna och frivilliga, utan dessa kan genomföras i samband med ett större 

avdelningsmöte eller liknande, som en punkt på dagordningen. På så vis hålls diskussionen 

om stress vid liv och uppmärksamheten på ämnet bibehålls.  

 

Beträffande de största svårigheterna och utmaningarna med stresshanteringsarbetet, 

återkommer vår intervjuperson till prioriteringsproblemen. Det kan vara svårt att få 

människor att försöka förstå att de inte kan göra allt. Att få individen att inse att i vissa 

perioder i livet måste vissa saker kanske prioriteras bort, men att man ändå faktiskt inte 

”missar” något, ett fenomen hon uppfattar vara typiskt för den tid vi lever i nu. En annan 

aspekt av utmaningarna är att skapa självinsikt hos individer, att skapa en 

beteendeförändring hos de individer som ligger i farozonen för negativ stress. Ingen person 

kan tvingas till förändring och ett stressat beteende kan vara svårt att ändra på. 

4.2.1.2 Personalansvarig på Ericsson Network Technologies talar 

Den personalansvarige vi samtalade med på Ericsson Network Technologies har varit 

anställd på företaget sedan år 1996, och har arbetat som konsult samt på 

marknadsavdelningen innan hon blev anställd på personalsidan år 2001. Vi frågar henne hur 
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företaget ser på stress i allmänhet, och vår respondent uttrycker att det är svårt att bedöma 

hur stressen ser ut på företaget eftersom de har drabbats av så väldigt många neddragningar, 

varför upplevd stress därmed har blivit lite ”onaturlig”. Från att ha varit nästan 300 anställda 

på företaget, är de idag drygt 60, och ändå har de nästan alla funktioner kvar. Stressen har i 

och med detta blivit onaturlig eftersom färre folk har fått för mycket att göra och fått 

förändrade arbetsuppgifter. Det blev ett stressmoment i att vara utbildad inom ett område 

och sen få välja mellan att stanna kvar och ta ett annat jobb eller att bli uppsagd, ett svårt val 

som företagets anställda ställdes inför vid nedskärningarna. Hon ser nedskärningarna ur 

personalavdelningens perspektiv och att det egentligen ska satsas på den kvarvarande 

personalen, men att energin tyvärr har gått till dem som lämnar företaget, vilket har varit 

jobbigt. Folk har varit stressade och mått dåligt de senaste åren på företaget, dock har en 

liten förbättring kunnat skönjas det senaste året. De som fångar upp stressen är i första hand 

chefer, som via personalsamtal och en ständig dialog kan upptäcka om någon anställd inte 

mår bra. Hon berättar vidare om företagets arbetsmiljökommitté, som bland annat utför 

riskanalyser inför större förändringar, vilket inbegriper stressrelaterade frågor. I denna 

kommitté sitter förutom vår respondent, även hennes chef, två fackliga representanter från 

CF och SIF, ett huvudskyddsombud och en hälsopedagog från Alviva. Stress behandlas 

alltid och tas upp som en särskild punkt på kommittémötena. 

 

Vår respondent berättar om den Dialogundersökning företaget genomför varje år för att 

fånga upp personalens tankar om bland annat stressrelaterade frågor. Innan år 2004 hade 

bolaget en anpassad undersökning, men nu är undersökningen universell för hela Ericsson 

för att på så sätt underlätta en jämförelse bolagen emellan. Resultatet av 

Dialogundersökningen visade på relativt höga utslag på upplevd stress år 2004 varför 

företaget har arbetat mer med stressfrågor under 2005. I 2004 års undersökning framkom det 

att närmare 21 procent av personalstyrkan kände sig stressade samtidigt som de inte hade 

kvar någon energi efter jobbet. Vår respondent uttrycker spänningen i att få ta del av 2005 

års resultat6 för att se om det skett någon förbättring.  Vi frågar vilka konkreta åtgärder de 

gjort för att minska den upplevda stressen, och hon berättar att de har haft öppna 

föreläsningar om stress och att de tillsammans med Alviva har genomfört hälsoprofiler på de 

anställda. Företaget har utifrån hälsoprofilerna och Dialogundersökningen bland annat 

kunnat erbjuda personalen ”gå ner i vikt på sikt”-kurser och sluta-röka-kurser, något som 

                                                      
6 Resultatet för 2005 års Dialogundersökning visade, vad gäller personalstyrkans upplevelse av stress och att inte 
ha någon energi kvar efter jobbet, att de 21 procenten har blivit 18 procent.   



EMPIRI 

56 

höjt motivationen hos många.  Dock har vissa anställda, främst småbarnsföräldrar, inte haft 

tid att gå på dessa kurser eftersom de har legat sent på eftermiddagen, och vår respondent 

menar att kommande kurser därför med fördel kan hållas på förmiddagen för att fånga upp 

fler målgrupper.  

 

Hon menar vidare att företaget tillsammans med Alviva även erbjuder individuell hjälp och 

samtalsstöd om en anställd känner det behovet. 

 

”Det finns inga begränsningar, finns det behov och vi kan tillgodose det så gör vi 

ju det. Det är ingen som säger att vi ska spara på några sådana saker, utan man får 

göra det / … / Köper man in en maskin så tecknar man ett serviceavtal med den 

men om man har en medarbetare som inte mår bra, så är det så lite pengar 

egentligen man pratar om, för att satsa. Man behöver lite service var och en också.” 

 

Vår respondent anser att målet med stresshanteringsarbetet på företaget är att de anställda 

mår bra, är friska och trivs.  Hon uttrycker sin roll i arbetet som den som förmedlar och letar 

upp rätt kanal och som länken mellan chefen, personen, arbetsmiljökommittén och Alviva. 

Något hon upplever som mycket positivt i relation till stresshanteringen är företagets 

samarbete med Alviva, som har intensifierats de senaste två åren.  Alviva är med och 

planerar verksamheten och hjälper dem att prioritera bland åtgärdsförslagen. Hon uttrycker 

det knepigaste med stresshanteringsarbetet som att väl fånga upp det, eftersom upplevd 

stress kan bero på så mycket annat än arbetslivet.  Förutom att nyanställa kan omfördelning 

av arbetsuppgifter och att lära folk att prioritera bättre och att våga säga nej vara alternativa 

lösningar för att minska stressen på företaget.   

 

När det gäller det fortsatta arbetet med stresshantering, menar vår respondent att det pågår 

ständigt, men att de nu avvaktar den ”drive” som genomförts det senaste året.  Just att 

företaget har uppmärksammat problemet så att de anställa känner att det är viktigt ser hon 

som något positivt. Hon tror att de anställda nu vågar berätta i en större utsträckning om de 

är missnöjda, eftersom de vet att företaget har ett arbete som pågår. Personalen har uttryck 

glädje över de stresshanteringsåtgärder som företaget genomfört, såsom att få genomföra en 

hälsoprofilbedömning. Andra har uttryckt nöjet i att få prata med hälsopedagogen från 

Alviva, som står utanför bolaget och som därmed kan ge en annan bild av upplevd stress. 

Hon delger oss en förbättring i deras sätt att arbeta med ergonomi. Från att ha haft ”allmän 
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information om ergonomi, kom och lyssna om du vill” där endast ett tiotal brukade dyka upp, 

valde hon att gå runt och hälsa på personalen på deras kontor, något som gav upphov till att 

en massa saker kom upp, små som stora. Slutligen anser hon att företaget på ett vis är 

privilegierat eftersom de har sådan nära kontakt mellan chef och anställd, något som hon 

menar underlättar stresshanteringen; 

 

 ”Det är just den där småföretagskänslan i det stora på något sätt… intimt fast ändå 

på något vis stort företag…” 

4.2.1.3 Hälsopedagog Astra Zeneca 

Hälsopedagogen vi möter på Astra Zenecas företagshälsovård Hälsocenter, har varit 

verksam på företaget sedan 2001. På Hälsocenter arbetar ungefär 35 personer och 

yrkesgrupper som finns representerade är företagsläkare, företagssköterskor, ergonomer, 

hälsopedagoger och beteendevetare. Dessa är uppdelade i team i vilka varje kompetens finns 

representerad och arbetar ut mot olika bolag inom Astra Zeneca. I verksamheten finns även 

tillgång till behandlande sjukgymnaster och sjuksköterskor. Vår respondent arbetar mot tre 

av företagets bolag i Södertälje. Verksamheten på Hälsocenter utgår från fyra olika program: 

sjukvård, rehabilitering, prevention, det vill säga att göra riskbedömningar när det gäller vad 

som skapar ohälsa i företaget, och promotion. Det sistnämnda syftar enligt vår respondent 

till att stärka det friska i organisationen och det är också inom detta program som hon 

arbetar; 

 

”Så mycket handlar ju om det här med egenansvar och livsstil och hälsosamt 

ledarskap … så jag som hälsopedagog [genomför] mycket utbildningar, mycket 

föreläsningar och mycket projekt, både på individ-, grupp- och organisations-[nivå] 

kan man säga.”  

 

Mötet med individerna sker bland annat vid de hälsoprofilbedömningar som är en stor del 

av Astra Zenecas hälsoarbete och i individuella hälsovägledningssamtal. Hälsoprofilerna 

bygger, precis som tidigare beskrivits av hälsopedagogen på Alviva, på ett frågeformulär 

med livsstilsfrågor. Ett annat verktyg som används är det som kallas PASS-profil, där 

förkortningen står för Privat, Arbete, Självkänsla och Stressymptom. Precis som hälsoprofilen är 

det en form av skrivning med 36 frågor inom de områden som namnet antyder. 

Skrivningarna skickas iväg för bearbetning och sedan förs en diskussion kring resultaten. 
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Vår intervjuperson menar att de flesta anställda ser dessa tillfällen till personlig screening 

som en förmån, att få sitta en och en halv eller två timmar och prata om sig själv. Resultaten 

som kommer ur de individuella mötena lyfts sedan tillbaka upp på gruppnivå, om 

arbetsgruppen består av minst tio personer; 

 

”Vi försöker hela tiden att utifrån ett resonemang föra: egenansvar, gruppansvar och 

chefsansvar … synen som vi försöker pränta in är just att alla har ett ansvar, för ska 

cheferna bara underhålla och driva … det fungerar ju inte heller, utan man måste 

skapa förutsättningar för att må bra men man måste också som individ ta sitt ansvar 

och man måste också se att man faktiskt har ett ansvar i gruppen att coacha 

varandra, peppa varandra …”  

 

Arbetet på gruppnivå sker mycket genom föreläsningar men även genom att arbeta med 

hela gruppen och diskutera frågor som exempelvis hur man kan jobba för att må så bra som 

möjligt. Arbetet med stressföreläsningar och individuella möten får heller inte bara bli 

”klyschor”, som vår respondent uttrycker det, utan gruppen har ett ansvar att se till att det 

fungerar i det dagliga livet. Arbetet mot chefer syftar främst till att utbilda dem i det som 

hon benämner som ett ”hälsofrämjande ledarskap”. Det blir ett försök i att integrera i 

chefernas arbete aspekten om att det är viktigt att värna om sin hälsa för att förmå göra ett 

bra jobb. Genom utbildning kan de få med sig verktyg, nycklar och ett bra förhållningssätt 

till hur de kan lyfta upp arbetsmiljörelaterade frågor och föra ett bra samtal med sina 

medarbetare, det vill säga hur de kan bedriva det som på Astra Zeneca benämns som 

målutvecklingssamtal. Vår respondent menar att sammantaget fokuseras de åtgärder som 

genomförts och genomförs mycket på förebyggande åtgärder: 

 

”Vara ute mycket med någon form av utbildning … hälsodagar, lyfta det här med 

stress, hälsa, friskfaktorer, välbefinnande, men ändå koppla det till produktivitet. Du 

ska ju självklart leverera bra.”  

 

Vår respondent anser att Astra Zeneca i det stora hela har förstått att personalen är en viktig 

resurs och att det är viktigt att medarbetarna trivs och mår bra för att de ska göra ett bra jobb 

– och för att företaget ska behålla bra medarbetare. Enligt henne är företaget mån om sin 

personal och att de visar detta exempelvis genom att erbjuda bra och gratis 
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träningsmöjligheter i Astra Zenecas egen träningsanläggning och en fin matsal med 

subventionerade luncher; 

 

”Man förstår mycket det här med balans i livet och att ett av de mål man jobbar med 

är att medarbetaren ska kunna … göra ett bra jobb men faktiskt också ha familj och få 

de delarna att gå ihop.”  

 

Stress finns enligt respondenten helt klart i organisationen idag. Dock är det inte 

nödvändigtvis arbetet i sig som åstadkommer den, utan att stressen handlar om att få ihop 

delarna i livet, och att dessutom tar stressen sig olika uttryck beroende på var i 

organisationen personen befinner sig. När det gäller personalen i produktionen är det främst 

arbete i skift som skapar stress och bland tjänstemännen som ofta arbetar i projektform är det 

andra faktorer, som exempelvis att ingå i många olika projekt samtidigt och därmed inneha 

flera roller och många olika tillhörigheter, som skapar stress. 

 

Stressrelaterade frågor utgör en del i det hälsoarbete som Hälsocenter bedriver. Fokus ligger 

på hälsa och välmående, och stresshanteringsarbetet ingår i detta. De team av olika 

yrkeskompetenser som Hälsocenter bildar ut mot bolagen har möte var femte vecka med 

respektive bolag. Då träffar de personer från HR och diskuterar vad som är på gång och vad 

bolaget vill att Hälsocenter ska leverera till dem under exempelvis det kommande året. I 

denna situation sker oftast ett av två scenarier. Antingen får Hälsocenter en beställning av en 

viss aktivitet som ska genomföras i bolaget. Det kan vara att bolaget vill genomföra en 

hälsosatsning och göra hälsoprofilbedömningar. Eller så ber bolaget om hjälp att nå ett visst 

önskat mål. Det kan vara att de vill sänka sjukfrånvaron. Detta menar vår intervjuperson är 

så Hälsocenter önskar att det ska vara mer och mer, det vill säga att bolagen sätter upp ett 

önskat mål och att Hälsocenter kan bidra med sin kompetens till att utveckla den bästa 

metoden att gå tillväga för den särskilda situationen. Skräddarsydda lösningar utifrån 

kundens behov görs redan idag, men något de från Hälsocenters sida kan bli tydligare på är 

att diskutera just syfte och mål med kunden, i större utsträckning än själva aktiviteten. Enligt 

respondenten ligger det ansvaret på Hälsocenters sida, att tydligare arbeta med frågan om 

varför en viss aktivitet genomförs, vad bolaget vill att den ska leda till och även hur 

aktiviteten ska följas upp för att veta att målet är uppnått. 

 



EMPIRI 

60 

Långsiktigheten är en viktig aspekt av stresshanteringsarbetet och är något som 

intervjupersonen menar skapas av uppföljning, att målet stäms av och diskussioner förs 

kring hur ett uppnått mål kan underhållas. I det skedet blir det viktigt att tydliggöra vad det 

är som fungerar bra och bygga vidare på det. De olika bolagen är olika bra på att beakta 

långsiktigheten i arbetet med stresshantering. Vissa har emellertid verkligen anammat vikten 

av kontinuitet och tillämpar exempelvis trivsel- eller stressmätningar där medarbetarna på 

något sätt får signalera hur de mår genom att med lappar i en brevlåda, ett mail till chefen 

eller öppet meddela om de befinner sig på ”rött”, ”gult” eller ”grönt”. Vår respondent 

förklarar att är resultatet rött, då är det varning. Är det gult är det mycket att göra men läget 

är fortfarande under kontroll. Grönt indikerar att situationen är okej. 

 

Ovan nämndes att intervjupersonen anser att de från Hälsocenters sida skulle kunna ta på 

sig ett större ansvar när det gäller att tydliggöra att fokus för stresshanteringsarbetet bör 

ligga på varför en aktivitet genomförs och inte så mycket att den genomförs. En annan aspekt 

som de skulle vilja förbättra är uppföljningsarbetet. Detta skulle kunna ske genom att helt 

enkelt kräva lite mer av bolagen. När en aktivitet bokas in med ett bolag skulle det även 

kunna medföra att ett datum för utvärdering exempelvis ett halvår framåt i tiden bokas in 

samtidigt. Det skulle på så sätt resultera i att det blir mer av en handlingsplan över längre 

sikt. För kunden skulle det skapa mer kontinuitet och långsiktighet, men även underlätta att 

stresshanteringsarbetet vävs in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En förbättrad 

utvärdering skulle även bidra till att ge personalen på Hälsocentret en känsla av och 

sammanhang för vad deras arbete resulterar i för att de ska känna sig nöjda med sin 

arbetsinsats. 

 

Målet med hälsoarbetet som Hälsocenter bedriver är att minska sjukfrånvaron och öka 

frisknärvaron. Där har vår respondent som hälsopedagog en viktig roll. Dels för att öka 

förståelsen kring vikten av återhämtning och avspänning och av att förstå att skapa balans 

och att det faller mycket på det individuella ansvaret. Men även för att få chefer och 

medarbetare att förstå resonemanget kring vikten av att agera i ett tidigt skede och arbeta 

förebyggande. Den utmaning eller svårighet som är störst i det sammanhanget är tiden; 
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”Är man stressad så har man ju inte riktigt tiden. De som behöver det bäst de har väl 

inte heller tiden att tänka i de här banorna och se långsiktigt … vi ser ju behoven och 

[det är ett hinder] att inte alltid kunna möta dem. [Ett annat hinder är att] 

behovet finns ju men våra resurser räcker inte till heller … men vi tänker ju också att 

de vi möter och gör något för … att det får ringar på vattnet också, så att andra hakar 

på.”  

 

Dock är det de facto en svårighet enligt respondenten att nå de som tycker att de inte vill 

delta i denna typ av aktiviteter. Frågan blir då hur man, om en person mår dåligt privat, kan 

påverka denne att ta mer ansvar för sitt liv eller sina relationer, eftersom det även påverkar 

arbetssituationen. Det de från företagets sidan kan göra, är att bjuda i, skapa förutsättningar 

och vara ett stöd, men att det i slutänden faller på individen att utnyttja det som erbjuds. Här 

har även cheferna ett viktigt ansvar i att skapa dessa förutsättningar, genom struktur, 

ledarskap, en rimlig arbetsbelastning och kommunikation. De allra flesta chefer är bra på att 

ha regelbundna målutvecklingssamtal och arbetsplatsträffar och att viljan och ambitionen är 

hög, även om alla kanske inte alltid förmår få till enstaka möten eller det tillåtande klimatet 

där medarbetarna öppet pratar om sina upplevelser av stress. Chefer behöver stöd i detta, att 

bolla, hantera och stärka sin roll, eftersom mycket av stresshanteringsarbetet ligger på chefen 

då de är dem som sätter ribban. Därför har Astra Zeneca också chefsutbildningar som alla 

nya chefer ska gå. 

 

När det gäller viktiga framgångsfaktorer för arbetet med stresshantering nämner vår 

respondent, utöver det som nämnts ovan att det är väsentligt att försöka skräddarsy och 

anpassa arbetet utifrån vad som bäst passar den enskilda gruppen eller individen, att det är 

viktigt komma in i ett så tidigt skede som möjligt. Att fånga upp de personer som befinner 

sig i riskzonen för negativ stress, att snabbt komma in tidigt i processen och att därigenom 

arbeta förebyggande. Det handlar om att se till helheten för att reda ut vad ett eventuellt 

problem består i och inte direkt enbart angripa ett hälsoområde. När ett visst 

problemområde är identifierat kan man emellertid välja att arbeta djupare och fokusera på 

det och här har Hälsocenter en viktig roll att fylla, genom att gå in och hitta nya lösningar.  
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4.2.1.4 Occupational Health Manager Astra Zeneca 

Vi samtalade vidare med en respondent på Astra Zeneca vars titel är Occupational Health 

Manager och som har lång erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande frågor. Hon började 

som konsult på Astra i Lund år 1986 och arbetade då i huvudsak med ergonomi och 

förebyggande verksamhet.  Företaget valde senare att bygga en egen miljöavdelning inriktad 

på proaktivt arbete inom säkerhet, hälsa och miljö, och vår respondent blev anställd på 

denna avdelning 1997. Astra gick ihop med bolaget Zeneca år 1999 och verksamheten i Lund 

är starkt präglad av forskningsverksamhet, eftersom ingen produktion sker i Lund, och de 

flesta anställda är verksamma i forskningsprojekt. I samband med samgåendet beslutade 

bolaget även att ta fram ett stresshanteringsprogram för Lunds 1200 anställda, något som vår 

respondent blev ansvarig för. Stresshanteringsprogrammet som vår respondent utvecklade 

kom att benämnas Positormetoden, och beskrivs i en bok som vi tagit del av. Innan en 

redogörelse för intervjun, presenteras kortfattat metoden nedan.   

 

Positormetoden 

Svensson Dalgren (2004) menar att Positormetoden är en konkret metod för att hantera stress 

genom intervention på organisations- och gruppnivå. Begreppet positor är ett registrerat 

varumärke, och symboliserar det som minskar stress och gör att vi mår bra, till exempel 

delaktighet och bra gemenskap. Positor avser med andra ord motsatsen till stressor, det vill 

säga det som ökar upplevd stress. Författaren menar att positorerna ger såväl chefer som 

personalen positiv energi, inspirerar och stimulerar till positiv problemlösningsförmåga så 

att företaget tillsammans finner åtgärder för ett mindre stressigt arbetsliv. Dock anser 

författaren att företag alltför ofta tar omvägar och investerar i stärkande åtgärder för att 

individen ska klara av ett arbetsklimat med många stressorer, istället för att satsa på att 

utveckla och stärka positorer. Därför har författaren utvecklat Positormetoden, som angriper 

stressorer, det vill säga de faktorer som skapar stress och ineffektivitet.  

 

Positormetodens strategi syftar till att använda projektmodeller av samma sort som används 

i tekniska och vetenskapliga projekt, detta för att brukarna av stresshanteringsprojektet ska 

”känna igen sig” i projektmetodiken, och i sättet hur projektet är uppdelat och planerat. 

Förändringsarbetet för att minska stress bedrivs med andra ord på samma sätt som ”vanliga 

projekt”.  Metoden är uppdelad i sex konkreta steg (se tabell 2), vilka är beställning, 

planering, kunskapsinlärning, kunskapsutveckling, kunskapsanvändning samt 

utvärdering/uppföljning. (Svensson Dalgren, 2004) 
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Tabell 2: Positormetodens sex steg (Källa: Svensson Dalgren, 2004 (egen bearbetning)) 

1. Beställning Här formas effektmål, tids- och budgetramar, roller och ansvarsuppgifter.  

2. Planering Här fastställs projektmål, strategi för och marknadsföring av projektet. 

3. Kunskapsinlärning Detta steg består av seminarier om stress öppna för alla medarbetare.   

4. Kunskapsutveckling Detta steg består av individuella utbildningar för alla, samt workshops 
med syfte att ta fram åtgärder för att minska stress, som dokumenteras. 

5. Kunskapsanvändning Här genomför chefer och medarbetare de åtgärder som beslutats i steg 4. 

6. Utvärdering Här följs kvantitativa projektmål upp för att kvalitetssäkra processen. 

 

Svensson Dalgren (2004) menar att samtliga steg bör genomföras, annars finns risk att 

organisationen inte uppnår några effekter alls, eller till och med skapar negativa effekter, 

eftersom alla individer uppvisar förändringsmotstånd vid nya satsningar. Därför är det 

viktigt att inte sluta mitt i arbetet, något som författaren menar endast föder 

förändringsmotståndet utan att skapa en förändring. Metoden fördelar ansvaret för 

stressproblemet och dess åtgärder på tre parter; organisationen, cheferna och medarbetarna.  

Tanken och strategin med metoden är att den ska nå så många arbetare som möjligt, inte 

bara de ”redan frälsta”. Metoden fokuserar på arbetsrelaterade stressorer och orsaker till 

stress på individnivå står därmed inte i fokus. De individuella stressorerna uppmärksammas 

i linjen, medan det beskrivna stresshanteringsprojektet endast fokuserar på arbetsrelaterade 

stressorer. Författaren menar att ett stresshanteringsprojekt som genomförs med 

Positormetoden bör sträcka sig över minst två år, samt att projektets resultat måste 

underhållas för att en långsiktig lösning på problemet ska nås.   

 

De projekt som drivits med Positormetoden har på två år resulterat i att hälften så många 

medarbetare nyinsjuknat i stressrelaterade sjukdomar genom att chefer och medarbetare 

arbetar tillsammans med stöd från ledningen i organisationen. Vidare har 

sjukfrånvarokostnaderna minskat till följd av metoden, liksom att tydligare roller och 

processer har kunnat urskiljas i organisationer som använt metoden. Slutligen har den även 

lett till en högre effektivitet i grupper, större engagemang på arbetet samt en högre 

medvetenhet om stress bland både chefer och medarbetare. (Svensson Dalgren, 2004) 

 

Intervju med författaren 

Syftet med det stresshanteringsprojekt som vår respondent utarbetade var att göra något åt 

orsakerna, inte symptomen, till stress och på så sätt handla ”innan det smäller”. Genom att gå 
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in i ett tidigt skede får man större genomslag för sina idéer och större möjlighet att påverka, 

och hon drar en parallell med inköpare som om den tillåts komma in tidigt i en 

inköpsprocess kan spara mycket pengar åt företaget.  

 

En viktig framgångsfaktor för Positormetoden är att den bygger på klassisk och väletablerad 

projektmetodik, vilket gör att det blir mycket lättare att få med sig människor eftersom de 

känner igen sig då metoden finns etablerad i projektvärlden som de verkar i;  

 

”Sannolikheten att vi når resultat, är större om man känner igen metoden, än om 

någon kommer och säger [att] vi ska arbeta med de här mjuka värdena med en metod 

som vi har hittat på. Och då förstår man inte metoden och då ser man inte 

drivkraften i det och det är en väldigt viktig framgångsfaktor för Positormetoden.”  

 

”… när jag jobbade med en grupp människor som var ingenjörer /…/ när jag kom dit 

så trodde de att jag skulle prata om ’gullegull’ och hur de kan hantera stress i en halv 

dag /…/ när det blev klart för dem att jag inte skulle prata om olika individuella 

stresshanteringstekniker utan att de skulle arbeta fram en handlingsplan för hur de 

ville hantera sin stress. Ni skulle ha sett dem. Det var som att vända på en femöring, 

så var de helt med!”  

 

Det som emellertid är nytt i metoden är att även mjuka värden blandas in, där medarbetarna 

i varje grupp får arbeta med sina problem, med det som de upplever stressar dem. För då 

äger de handlingsplanen och lösningen på sina problem. Vår respondent menar att hon inte 

går in som en expert och säger att ”såhär ska man göra för att hantera stress”, eftersom om hon 

som expert fortfarande äger stressproblemet, har gruppen inte tagit över ägarskapet för 

problemet. Att just behöva utveckla en handlingsplan själv, är ett steg i modellen som ofta 

möter motstånd till en början; 

 

”… när man går från det behagliga tillståndet att sitta och lyssna på seminarier, till 

det mycket obehagliga tillståndet att jag måste göra något själv”.  

 

Detta beror på ett förändringsmotstånd som föds vid nya satsningar, varför det blir viktigt 

att vara envis och ihärdig för att gå i mål med projektet. Ledningens stöd spelar en central 

roll i detta sammanhang. Utan det stödet får man aldrig med sig en hel grupp eller en hel 
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organisation. Ledningens stöd är ett konkret sätt att skapa delaktighet och möjlighet att 

påverka, två mycket viktiga faktorer för att minska stress. 

 

Vår respondent menar att om inte samtliga steg i metoden genomförs föder man 

förändringsmotståndet i stället för att skapa förändring, ”då faller projekten platt”. Om ett 

företag genar i förändringsarbetet blir det så att; 

 

”Pelle går på kurs och lär sig att hantera sin stress som individ för att han behöver 

det och så kommer han tillbaka till sin grupp och så säger han att ’nu har jag lärt 

mig säga nej, nu har jag lärt mig att sätta gränser och nu ska jag göra så förstår ni 

och då blir det så himla bra för mig’. Då säger hela gruppen ’nej tack, vi vill inte att 

du förändras Pelle, för det blir jättejobbigt för oss’. Och så gör de alla möjliga saker 

för att sätta krokben för Pelle. Det är inte mot Pelle, utan det är mot att det är 

jobbigt att förändra. Det är därför hela gruppen ska genomföra de här aktiviteterna, 

för då är det en gruppaktivitet och en gruppkraft, då är det inte en i mängden 

som ändras.” 

 

Om inte alla steg genomförs är det inte heller nödvändigt att investera i de första. 

Stresshanteringsprojektet behöver inte genomföras om dessa inte följs upp och utvärderas 

hela vägen fram. Ingen effekt uppnås om inte alla steg genomförs;  

 

”Då är det inte lämpligt att göra den investeringen ifrån början. För då får man 

inte tillbaka pengarna… då blir det ingen investering, då blir det en kostnad.” 

 

För ett företag som vill investera i Positormetoden, måste det räkna med att det tar ungefär 

två år att genomföra projektet. På Astra Zeneca i Lund, med 1200 medarbetare, tog projektet 

ett och ett halvt år, dock gör man idag så kallade ”keep it”-projekt där man underhåller 

resultatet. I detta sammanhang är det ännu en gång avgörande att ledningen stöttar och 

driver på förändringsarbetet. Vår respondent menar att det stödet medför att arbetet går 

fortare jämfört med om företagshälsovården initierar projekt genom att säga ”vi ser att ni har 

väldig många stressade, det skulle vara bra om ni genomförde ett stresshanteringsprojekt”.  

 

Effekterna av satsningen i Lund har blivit dels att färre personer blir sjuka i stress och dels 

att det har skett en ökning i medvetenheten kring stress och stresshantering.  De anställda tar 
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mer kontakt med sin chef och numera är det varken är fult eller karriärhämmande att visa 

tecken på stress.  

 

Något metoden i dagsläget fokuserar på är att använda positorerna och återanvända dem 

och göra dem till effektmål – ett önskat utfall. Med detta menas att det gäller att fokusera på 

målet, och inte så mycket på vilka aktiviteter som genomförs. En viktig faktor att tänka på 

när företag utformar stresshanteringsarbete, är därmed att ha en strategi och vision för 

arbetet menar vår respondent.  Det är med andra ord nödvändigt att bestämma sig för vilket 

det önskade utfallet är, det vill säga vilka positorer som ska uppnås, och sedan etablera en 

metod för hur det önskade utfallet ska uppnås; 

 

”Alltså hälsomänniskor kan inte prata sitt hälsospråk, BARA sitt hälsospråk, man 

behöver också prata managementspråk för att kommunicera och nå fram och visa i 

siffror vad det är som händer och visa på konkreta exempel.”  

 

Det finns många stressforskare som beskriver hur det är när det inte är bra, när det är för 

mycket stress;  

 

”Sen tar man bort ”intet” eller negationerna och så säger man att det är hit vi vill 

gå, det här är det önskade tillståndet. Och sen så har man tagit fram olika 

checklistor, olika mätmetoder för att mäta i det första tillståndet och att mäta i det 

sista tillståndet. [Men vägen dit] /…/ den här bron, mellan det första tillståndet 

och slutresultatet, det är det väldigt få som vet hur man gör.” 

 

Det handlar om att stress har varit så kopplat till sjukvården, och inte så mycket till 

management som heller inte riktigt haft stresshantering som fokus. När det gäller det 

fortsatta arbetet med stresshantering handlar det om att följa upp de handlingsplaner som 

gjorts, att genomföra revisioner, att genomföra psykosociala skyddsronder samt se till att ge 

stöd när det förebyggande arbetet inte fungerar och därmed även tar hand om det som faller 

emellan.  
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4.2.2 Linjecheferna framför sina åsikter 

Efter hälsoexperternas syn på stress, stresshantering och projektarbete, har turen nu kommit 

till linjecheferna. Nedan redogörs för de intervjuer som genomförts med linjechefen som 

ingått i studien på Ericsson Network Technologies respektive Astra Zeneca. 

4.2.2.1 Linjechef Ericsson Network Technologies 

Den linjechef vi samtalade med på Ericsson Network Technologies började arbeta på 

företaget år 1983. Han arbetar sedan nio år tillbaka som linjechef på avdelningen Teknik. På 

vår fråga hur det är att vara linjechef med resurser i projekt är vår respondent spontant 

positiv. Han tycker att projektformen är ett mycket bra sätt att erhålla en matrisorganisation 

för den typ av arbete som de bedriver på företaget. Projektledaren motsvarar den tvärgående 

chefen som tar hand om projektgruppen och fördelar arbetsuppgifter, medan linjechefen 

fördelar folk mellan projekten och tar hand om det mer personliga såsom 

kompetensutveckling. Han definierar sitt ansvar som att se till att han har de resurserna som 

krävs för att driva så många projekt som möjligt och menar att arbetet som linjechef kräver 

kreativitet.  Saknas det folk av en viss typ är det han som måste anställa personal, låna in 

personal eller på kort sikt ta in konsulter. Vidare måste han också bestämma vilka personer 

som passar bäst från tid till annan i projekten. I detta sammanhang menar vår respondent att 

det alltid är svårt att veta vilka personer man ska placera i vilka projekt. Han ser denna 

problematik som den största utmaningen i att vara linjechef med resurser i projekten, att det 

är rätt personer som jobbar med rätt projekt utan att man sliter loss och byter folk hela tiden 

– det som krävs är med andra ord balans i alla projekt, och det är något som är linjechefens 

ansvar att övervaka. 

 

Personalens problem blir istället när de deltar i för många projekt samtidigt och saknar 

kännedom om vilka projekt som är prioriterade. Han menar att hur viktigt ett projekt är, 

styrs mycket av dess deadline. Det sker inte någon yttre prioritering, utan att var och en 

måste prioritera själv och försöka avgöra vad som är viktigast för stunden. Vår respondent 

menar att han inte heller har möjlighet att avgöra vilken produktgrupp som är viktigast för 

Ericsson i stort, varför han brukar säga till folk att om företaget väl har beslutat att köra ett 

projekt, så är det projektet lika viktigt som alla andra. Men i och med att de anställda på hans 

linje till 95 procent arbetar i projekt, finns det inte mycket linjeverksamhet att vara linjechef 

över. Han försöker därför, i, som han uttrycker det, sin ”mystiska roll som linjechef [över en 

linjeverksamhet som knappt finns]”, gå runt och stötta folk genom att informera om vad han 
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anser vara viktigast för stunden. Om det uppstår en prioriteringskonflikt mellan 

linjeuppdrag och projektet, menar vår respondent att det finns en ekonomisk faktor i detta.; 

kan en konstruktör ägna två timmars relativt enkelt arbete åt att lösa ett enkelt problem i 

produktionen, det vill säga ett linjeuppdrag, så får de timmarna satsas för att fabriken ska 

rulla igen. Det blir alltså ett tyngre mål än det som ska hända i ett projekt om tre månader.  

 

Vår respondent ser inga nackdelar i att ”låna ut” resurser till projekten, han menar istället att 

projekt är det bästa arbetssättet för att ta fram produkter. Han känner inte att han blir av 

med personerna, utan att han placerar ut dem på bästa sätt. Att jobba i projekt är ett sätt för 

honom att få hjälp att arbetsleda folket med assistans av en projektledare som har möjlighet 

att fokusera mer på arbetet. Som linjechef handleder han projektledarna, som i sin tur 

handleder medarbetarna. Som linjechef har han personalansvar för personerna på hans linje. 

Detta involverar att sätta löner, genomföra utvecklingssamtal, se till att de har tillräckligt 

med jobb, se till att de mår bra på sin arbetsplats och att de finner det roligt att arbeta på 

företaget.  

 

Vår respondent uttrycker arbetsbelastningen på sektionen som hög men jämn, och anser att 

han lyckats bra med att hålla emot inkommande uppdrag. Samtidigt som han ser sig själv 

som en slags sköld som säkerställer att det inte kommer in för mycket jobb, är han också den 

som obönhörligt drar igång nya saker så fort det finns den minsta luckan på folks bord. Han 

är av den åsikten att om man har riktigt mycket att göra, är det riktigt roligt och jobba och 

han anser att han lyckats hålla en bra balans. Emellertid är det just balansen som är det 

svåra, arbetet får inte gå över gränsen för vad man klarar av. I detta sammanhang uttrycket 

vår respondent följande definition på stress;  

 

”Stress för mig har ingenting att göra med hur mycket man har att göra, utan 

stress är en oro över det man inte av någon anledning kan göra, inte bara det man 

inte hinner med, utan också det man inte klarar av att göra.”  

 

Han menar att man såväl kompetensmässigt som befogenhetsmässigt ofta förhindras att 

utföra arbete fast man känner att man borde göra det, vilket skapar stress över åtagandet och 

ansvaret. Om företaget hade delat hans definition av stress, skulle man ha fokuserat mer på 

vad som hindrar folk att göra saker på rätt sätt.  Han menar att företaget i stort mer likställer 

stress med att alla har för mycket att göra, och att fokus ligger på att minska 
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arbetsbelastningen. Stressvärdena är rätt låga på hans sektion och under hans 15 år som chef 

har ingen anställd blivit sjukskriven på grund av stress. Dock är hans recept inte i första 

hand att minska arbetsbelastningen. Hans motto är istället att alla ska ha relevanta 

arbetsuppgifter och mycket att göra, lite mer än de egentligen klarar av eftersom det kan 

vara jobbigt att inte ha något på sitt bord att arbeta med – man är förhindrad att jobba fast 

man egentligen vill det. För att hålla stressen i schack försöker han nå en balans genom en 

jämn arbetsbelastning, man ska bara ha lite för mycket att göra, inte mycket för mycket att 

göra. Han menar att det finns en enorm skillnad i ”det här förväntar sig någon att jag ska göra, 

men det här kommer jag aldrig att klara av, det är inte rimligt” och ”oj vad mycket folk som vill att 

jag ska jobba med det här, och om jag tar i nu och kavlar upp ärmarna och kör lite hårdare så kommer 

jag igenom detta och kan leverera”. I det sistnämnda fallet finns en känsla av att man klarar av 

arbetet redan innan man börjar, och det är den känslan han vill nå ut med till sina anställda. 

Han stöttar vidare teknikchefen i olika aktiviteter och försöker få grepp om vad som kan 

vara stressande i organisationen, till exempel dåliga rutiner, beskrivningar och arbetssätt.  

 

På vår fråga om individerna ges återhämtning mellan projekt menar linjechefen att det inte 

finns tid till det, eftersom projekten löper hela tiden och det ständigt finns nya på lager. Han 

ser inte heller den nödvändigheten eftersom återhämtning för honom istället kan vara att ha 

en lugn och normal arbetstid. Det viktigaste är att inte köra slut på sig under tiden, varför 

han inte tillåter folk att arbeta för långa arbetspass. I somras lyckades han genom att agera 

”nej-sägare” till inkommande uppdrag låta personalen vara lediga på sin planerade semester, 

något som är ovanligt för organisationen. Han menar att det drabbar personalen om chefen 

inte kan säga nej och fungera som en barriär. För att kunna säga nej, måste man som chef ha 

hög integritet, vår respondent måste exempelvis kunna säga nej till teknikchefen om 

uppdragen blir för många.   

 

När det gäller stresshanteringen i företaget tycker vår respondent att organisationen är 

väldigt seriös i att ta sig an resultaten av medarbetarundersökningar och att företaget har 

gjort vad det har kunnat för att försöka lösa problemen. Han nämner aktiviteter såsom 

föreläsningar, grupparbeten och hälsoundersökningar, och menar att dessa har varit 

tillräckliga eftersom problemet inte varit så stort på hans sektion. Hans roll i 

stresshanteringsarbetet är att se till att folk verkligen arbetar med det, eftersom det inte alltid 

är så lätt att få folk att arbeta med saker som ligger utanför produktutvecklingsarbetet. 
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Genom att han ser till att de anställda går på föreläsningarna och aktiviteterna som anordnas 

och att han visar att dessa är viktiga, får det naturligt en högre prioritet; 

 

”Om jag skulle negligera aktiviteter i organisationen som har att göra med hur 

stresshanteringen löses, då skulle alla på sektionen få uppfattningen att jag inte 

tycker att det är viktigt.” 

 

Han menar att chefer ibland brister i detta hänseende då de fokuserar mer på produktionen 

och tänker mer kortsiktigt, istället för på om folk arbetar rätt. Angående befogenheter skulle 

han själv kunna hyra in en stressföreläsare om han ville, men han menar att det allra 

viktigaste vapnet mot stress är att som linjechef gå runt och prata med folk och visa att han 

vet vad de faktiskt gör och inte gör rent operativt. Därför är uppföljningssamtal viktiga, där 

han kan tala om för sin anställda att ”jag ser mycket mer än vad du tror”. Utvecklingssamtalen 

har dessutom, efter de resultat som förra årets Dialogundersökning genererade, utökats från 

att genomföras en gång per år till tre gånger per år. Han menar att målet med stresshantering 

är att det ska vara roligt att arbeta på företaget, vilket man inte tycker om man känner sig 

stressad. Målet är också ”att arbeta så effektivt som möjligt, med människor som när de jobbar 

effektivt mår så bra som möjligt, på lång sikt”.  

 

Linjechefen menar att stresshanteringen kan förbättras i ett avseende; behovet av att utbilda 

chefer att se stressymptom och diskutera inbördes vad stress kan bero på. Just att cheferna 

kan jämföra åsikter och diskutera stress ser han som en viktig åtgärd. Frågor som ”Vad är det 

som skiljer min och din sektion, varför har jag så mycket stress och inte du?” anser han kan 

förbättra hanteringen, och att högsta ledningen sätter det på agendan och visar att det är 

viktigt.  

 

I ett framtidsperspektiv menar han att det måste vidtas fler åtgärder inom organisationen, 

om inte stressnivåerna går ner på rimliga nivåer. Han förespråkar inte i första hand att 

nyanställa utan att istället exempelvis ha tillfällen då man samtalar om ”vad är stress för oss, 

här på vårt specifika företag?”, för att sedan ändra på det som upplevs som stressande. Men det 

är även viktigt att arbeta med det som företaget tjänar pengar på, det gäller således att se till 

att det kommer en rimlig mängd av omvårdnad. Folk vill inte heller ha för mycket aktiviteter 

som inte rör arbetet; 
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”Just att personalen ser att det händer någonting, det sker en förändring, tar ju 

bort halva problemet utan att vi har gjort något åt det.”   

4.2.2.2 Linjechef Astra Zeneca 

Den linjechef vi samtalar med på Astra Zeneca började 1998 på företaget, men har även 

arbetat som inhyrd konsult åt företaget ett par år innan han blev anställd 1998. Han har hela 

sitt yrkesverksamma liv arbetat i projektform som projektledare och konstruktör, men sedan 

två och ett halvt år tillbaka är han enbart linjechef på avdelningen Automation Project & 

Design inom bolaget Sweden Operation, och utför således inga operativa projektuppdrag 

längre. Han ansvarar för 17 personer samt fyra inhyrda konsulter. 

 

Projekten som drivs löper nästan alltid över avdelningsgränserna och projekten är därmed 

bemannade med personer från olika discipliner, exempelvis teknisk utveckling, kvalitet, 

inköp och kanske även en representant från slutanvändaren. Vid stora och långa projekt där 

projektdeltagarna arbetar heltid med detta enda projekt, samlas dessa personer i 

gemensamma lokaler, vilket medför att vår respondent har anställda som han inte träffar 

speciellt ofta då de sitter i andra byggnader och ingår i projektet under flera års tid. Trots 

detta tycker han att kommunikationen dem emellan fungerar bra. Som linjechef har vår 

respondent personalansvar vad gäller exempelvis arbetsmiljö, lönesättning och 

utvecklingsplaner. Som ett led i detta har avdelningen återkommande gruppmöten en gång i 

månaden, där tid avsätts för att prata både teknik och mjukare frågor såsom stress. 

Dessutom ordnas resursplaneringsmöten var tredje vecka, där projekten som pågår 

diskuteras – det kan exempelvis röra sig om en nödvändig omfördelning. Utöver detta 

genomför vår respondent minst fyra målutvecklingssamtal per år med personalen, där de 

bland annat samtalar om mål, stressnivåer och utvecklingsplaner.  

 

De anställda har relativt stort inflytande när det gäller vilka projekt de ska ingå i, där han 

tillåter dem att testa nya utmaningar och mer komplexa projekt om de så önskar. Emellertid 

är det han som har det yttersta avgörandet när det gäller vilka resurser som ska placeras i 

vilka projekt. Angående arbetsbelastningen på hans avdelning menar han att den är jämn 

och relativ hög, de anställda upplever med andra ord en ganska positiv stress.  De har inga 

bokade planer för återhämtningstid, men försöker ändå att matcha arbetsbelastningen och 

låta en individ som haft en tuff och tung period ingå i ett mindre stressigt projekt.  
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En utmaning för en linjechef med resurser i projekt anser vår respondent vara att få 

sammanhållning i gruppen. Han tycker att det fungerar bra på hans avdelning men menar 

att projektarbetare lätt kan bli individualister, då de alla arbetar med sina egna projekt och 

inte har så mycket samröre med exempelvis kontorsgrannen. Därför försöker han att lyfta 

fram frågor som ”Vad gör du då?” och ”Vad jobbar du med?” på resursplaneringsmöten för att 

på så sätt stärka sammanhållningen mellan medarbetarna och skapa en känsla av samband.  

 

Vår respondent delger oss hans bild av hur Astra Zeneca ser på stress, där han menar att de 

arbetsgivare han tidigare varit i kontakt med inte ens har kommit i närheten av Astras 

stresshanteringsarbete; 

 

”Av de företag jag känner till är Astra helt klart bäst i klassen vad gäller 

stresshantering.” 

 

Han tycker att bolaget är bra på att ordna stresseminarier och att ge ett otroligt stöd till både 

chefer och medarbetare. Det är mer accepterat än förr att prata om stress, dock är det han 

som chef som måste uppmuntra och lyfta fram frågan. Vid alla gruppmöten ingår frågor 

såsom ”Hur är det med arbetsbelastningen”? ”Hur är det med motivationen”? på agendan. De 

vanligaste tecknen på stress vid hans avdelning är sömnstörningar samt svårigheter att 

koppla bort jobbet på fritiden berättar han. Dock ser trenden positiv ut vad gäller stress inom 

bolaget. Han berättar att de genomfört hälsoprofilsbedömningar av de anställda de sista tre 

åren, där trenden blir allt mer positiv för varje år. De anställda har mer och mer ork när de 

kommer hem från arbetet och de upplever mindre stressrelaterade symptom. Reaktionerna 

från de anställda på dessa hälsoprofiler har varit mycket positiva. Han menar att 

uppföljningsarbetet fungerar bra, där de jämför svarsvärdena från föregående års 

undersökning;  

 

”Är det då en grupp som sticker ut, de kanske motionerar lite, då är det jag 

som chef som måste sätta fokus på det och jobba med det under året.”  

 

Hans roll är dels att verka för att hans medarbetare ska må bra, och dels verka för att Astra 

ska vara en attraktiv arbetsgivare, för att på så sätt behålla kompetensen.  Det handlar i 

mångt och mycket om att motverka den, som han uttrycker det, ”japanska modellen”, där de 

anställda upplever att de inte kan gå hem förrän chefen har gjort det. Istället ska de anställda 
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kunna säga att ”nu går jag hem för nu har jag gjort ett bra jobb”, och det är viktigt att de 

anställda känner att de kan påverka sitt eget handlande och att det inte förväntas att alla ska 

göra som chefen. Hans roll är också att vara den som fångar upp och analyserar vad som gör 

de anställda stressade, eftersom alla inte vågar säga det rakt ut. Han pekar också på vikten 

av att som chef verkligen se de framgångar som ens medarbetare gör, och fira dessa 

tillsammans – vilket ger energi att jobba vidare. Angående individens delaktighet delger vår 

respondent följande tanke;  

 

”Kör man ett projekt kanske det blir lite skygglappar på, man ser inget annat. Som 

chef har jag också en viktig roll i att försöka få hela min grupp att förstå vad vi 

håller på med, varför vi håller på med de här projekten, vad de ska leda till och vad 

de har för affärsnytta. Att verkligen få lite större känsla av ett samband. Jag som 

chef känner att jag har en större överblick vilken jag försöker förmedla, för att man 

ska känna sig mer delaktig.” 

   

Han anser att målet med stresshanteringen är ”långsiktigt uthålliga personer som trivs med sina 

uppgifter”. Vidare anser han att det genomförda stresshanteringsarbetet har gett effekter, där 

hans grupp har blivit mer och mer harmonisk; 

 

”Man är mindre frustrerad, det känns som om att man har mer ork, det känns 

som om att man finner större glädje i sitt jobb än förr.” 

 

Trots att han är positivt inställd till stresshanteringsarbetet, menar han ändå att det kan 

förbättras i ett avseende; att försöka göra projektverksamheten mindre ryckig. Det 

förekommer allt mer snabba svängningar och nya förutsättningar i arbetet än förut, till följd 

av den hårdnande konkurrensen. Han menar att företaget nog måste leva med dessa 

svängningar, men att de borde utveckla en modell som gör arbetet mindre stressande. I ett 

framtidsperspektiv menar vår respondent att det som står härnäst på agendan för hans 

grupp är att hitta mer likriktade arbetssätt för hur de arbetar. Även om de har en mycket bra 

erfarenhetsbank, ska de arbeta för att göra den ännu bättre, och återvinna erfarenheter på ett 

smart sätt vilket kommer att underlätta arbetet.  
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4.2.3 Projektledarna säger sitt 

Projektledarna är verksamma inom de avdelningar som de intervjuade linjecheferna basar 

över, och har följaktligen respektive linjechef som sin chef. I detta avsnitt presenteras 

projektledarnas åsikter beträffande arbete i projekt, stress och stresshantering. 

4.2.3.1 Projektledare Ericsson Network Technologies 

Projektledaren som vi intervjuade på Ericsson Network Technologies började på företaget år 

2001 och han har i varierande omfattning varit projektledare sedan 2003.  På vår fråga hur 

ansvarsfördelningen ser ut mellan projektledare och linjechef, menar han att linjechefen har 

personalansvaret fullt ut. Detta eftersom de driver relativt små projekt på företaget i 

jämförelse med stora Ericsson, och eftersom alla anställda arbetar samtidigt i olika projekt 

och i linjen. Det faktum att projekten är små bidrar även till att inga separata projektkontor 

upprättas, utan personerna sitter alltid i samma lokaler. När det gäller ansvarsfrågan anser 

han att han har ett visst ansvar för personalens välbefinnande när de jobbar i hans projekt, 

där stresshantering är en del. Han menar att feedback till största delen sker via linjechefen, 

dock pratar han dagligen med sina projektmedlemmar i korridoren och förmedlar även 

återföring via telefon och på möten. Han berättar att det ibland ingår italienare i projekten, 

där den dagliga personliga kontakten inte är möjlig. Två av de tre italienare de ofta arbetar 

med i projekt har han aldrig träffat, kontakten sker via telefon och videomöten. Vår 

respondent menar att den största utmaningen är just när resurser på distans ingår i 

projekten. Just att ha koll på; ”Gör de någonting?”, ”Jobbar de i mitt projekt?”, ”Jobbar de åt någon 

annan?”, menar han är tufft att handskas med och ofta får han höra  ”jag hann ej med det den 

här veckan”. För att försäkra sig om att arbete blir utfört, försöker han att ha någon form av 

dialog med arbetsledningen på orten, samt hela tiden följa upp att saker blir gjorda.  

 

När det gäller fördelning av resurser till de olika projekten menar vår respondent att han får 

gå runt och fråga de olika linjecheferna om de samtycker att han lånar resurser till sitt 

projekt. Resursfördelningen sker ofta i samråd mellan honom och linjechefen, där det är 

jämnt fördelat vilka resurser han begär och vilka han blir tilldelad. Han menar vidare att 

individen har all rätt att påpeka om de inte fungerar tillsammans med medarbetarna i ett 

projekt, dock har det aldrig hänt att någon blir omflyttad.  

 

Vår respondent anser att företaget är lite dåligt på prioriteringar, att det händer saker hela 

tiden som gör att de måste prioritera om. Det är vanligt att produkter inte fungerar första 
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gången och de måste då konstruera om och göra mer än vad som var tänkt från början. Det 

finns inga formella forum för sådana omjusteringar, utan det sköts lite i korridoren. Även 

om företaget låter tidsramarna i vissa projekt vara flexibla, finns denna möjlighet ibland inte 

då det rör större projekt beställda uppifrån. Om företaget exempelvis ska ta fram en 

komponent till en ny radiobasstation vill man inte att ens eget delprojekt ska vara sist i 

kedjan, menar vår respondent. Det krävs med andra ord att alla delprojekt har samma status 

vid ett visst tillfälle för att projektet ska kunna levereras i tid, och då kan företaget ibland 

tvingas att ta in extra personal för att hinna.  

 

Beträffande en individs delaktighet i projekten menar vår respondent att samtliga 

medarbetare är med till slutet från det att projektet bildats, dock i varierande omfattning. 

Han tror att medarbetare med korta insatser i ett projekt inte är så insatta i projektmålen, det 

kan till exempel röra sig om en person som ska testa en produkt under en månads tid, något 

han liknar mer vid en linjeaktivitet. Projektmålen ingår i företagets utarbetade 

projektspecifikation, vilken också presenteras i starten av ett projekt.  Nya förutsättningar 

delges uteslutande via projektmöten menar vår respondent, om man inte hör dessa i 

korridoren innan. På vår fråga hur arbetsbelastningen ser ut på företaget jämför 

projektledaren med andra ställen han har arbetat på, och kommer fram till att humantempot 

är ganska lågt. När något inte fungerar kan det givetvis under en tidsperiod bli lite högre 

arbetsbelastning. 

 

Vi frågar hur han skulle beskriva stressen på företaget, och han anser att det finns vissa 

ställen i organisationen där det skulle behöva rekryteras som en långsiktig lösning. Det beror 

på hur bra effektivitet man vill uppnå, men vår respondent menar att eftersom vi lever i en 

konkurrensutsatt värld gäller det att göra bra ifrån sig. Det vanligaste tecknet på stress i hans 

projekt är att saker inte blir gjorda, något han menar beror på att medarbetarna har för 

mycket att göra. När det kommer in för mycket hela tiden blir det till slut ingenting gjort, 

bara ett flackande fram och tillbaka. Just att saker inte blir gjorda, upplever han som den 

jobbigaste uppgiften för honom som projektledare.  Det kan vara tufft att gå med mössan i 

hand till en kund och säga att ”vi blev inte klara den här veckan, vi blir två veckor försenade”. För 

att hinna i tid tvingas de ibland ta genvägar och större risker menar han och just att passera 

en milstolpe utan att vara säker på om man vågar passera den är jobbigt. Han framhåller de 

främsta orsakerna till stress bland sina medarbetare som dels ”kommer det att funka?” och dels 

”kommer vi att missa deadline?”.  



EMPIRI 

76 

När vi frågar hur han ser på stresshanteringen i företaget, menar vår respondent att de 

föreläsningar som hållits har givit viss effekt. Det pratas mer om stress i fikahörnan och man 

ser och tänker mer på stresskällor, det finns en slags medvetenhet. Dock anser han sig själv 

inte vara tillräckligt lyhörd ibland, när arbetet är som stressigast. Ansvaret ligger på 

individen att säga till om det blir för mycket, just att kunna säga nej. Han får ibland leda de 

unga och nya i företaget till att kunna säga nej, eftersom det är bättre att de säger ifrån än att 

de tar på sig ytterligare en arbetsuppgift som de inte hinner med. Ett för honom viktigt 

budskap han bär med sig från stressföreläsningarna är att arbetet inte är en isolerad del i ens 

liv, utan att det är en del av allt man gör under 24 timmar. Han tycker att företaget på ett bra 

sätt tar hänsyn till de anställdas livssituation, genom att exempelvis lägga ribban lägre om en 

anställds anhörig går bort. Vår respondent anser vidare att de anställda på företaget har 

upptäckt att övertidsarbete nästan är förödande. Han menar att det är något man lär sig, inte 

nödvändigtvis signaler som kommer uppifrån. De som är kvar efter Ericssons nedskärningar 

har varit med och arbetat mycket och vet av sig själva och av egen erfarenhet att övertid är 

förödande i det långa loppet. Det är nödvändigt att hinna med saker utanför jobbet för att 

hålla stressen i schack.  

 

Han definierar sin roll i stresshanteringsarbetet som att vara lyhörd och känna av hur 

mycket folk har att göra. Om de har för mycket, blir hans jobb att omfördela även om 

linjechefen hjälper till. Han menar att det bara blir friktion i företaget om man försöker 

pressa igenom för mycket arbete på en individ som redan har för mycket att göra. Han har 

befogenheter att försöka styra om arbetsbelastningen, dock inte en formell befogenhet att ta 

in resurser utifrån, vilket är linjechefens jobb. 

 

Vi frågar vad han anser vara målet med stresshanteringen, och han menar att man måste ha 

någon form av stress när man jobbar, och att det är en balansgång att hålla den på en sund 

nivå. Vidare kommer han in på frågan varför man presterar så mycket bättre i 

idrottssammanhang än på företag; ”Tänk vad lätt det hade varit om det var ett fotbollslag man 

ledde, vad mycket man skulle få gjort jämfört med på en arbetsplats.” Det blir en sådan tydlig 

feedback menar han, ”nu vann vi med tre-ett på grund av att vi gjorde si och så”. Han anser att 

det ibland saknas det där extra engagemanget på jobbet. Ledningen kommunicerar ut ”walk 

the extra mile”, det vill säga att man som anställd ska göra det lilla extra. Men ibland kan han 

känna att det är skönt att höra ”det här är tillräckligt bra” uppifrån ledningen.  
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På vår fråga om stresshanteringen kan förbättras, menar vår respondent att man på vissa håll 

fortfarande pressar in för mycket saker. Han eftersträvar en bättre kontroll från chefers sida 

på vad folk gör, och menar att det ibland brister på den punkten. Eftersom det kommer in så 

mycket arbete hela tiden kors och tvärs, går arbetsuppgifter ibland inte via linjechefen. 

Linjechefer får ibland inte reda på kortare aktiviteter, och om många nya fel uppstår som 

måste rättas snabbt halkar man efter och det blir rätt kaotiskt, menar han. 

 

”Om till exempel en rasande kund ringer till en produktledare och vill ha en annan 

färg springer han till konstruktörerna och säger att det här måste vi ändra, vi 

måste tillverka en ny, och det måste vi göra imorgon, och då får konstruktören ägna 

tre timmar åt en ny ritning.”  

 

När det gäller det fortsatta arbetet med stresshantering, menar vår respondent att man i 

dagens globala värld tyvärr måste leva med någon form av stress. Dock är det viktigt att alla 

känner till sina begränsningar. Alla på företaget har ett visst ansvar att känna av signaler, 

samt att man som chef måste jobba tajtare nere i verksamheten. Cheferna måste jobba nära 

verksamheten, ha daglig kontakt med medarbetare och bry sig om – något han anser 

förekommer på företaget. Han menar att de inte är anonyma på företaget och att de bryr sig 

om varandra, och jämför med stora Ericsson där man som medlem i ett projekt med 500 

personer blir mer utelämnad till sig själv.  

4.2.3.2 Projektledare Astra Zeneca 

Den projektledare vi haft kontakt med på Astra Zeneca började på företaget för fyra år 

sedan, och har arbetat med automationsprojekt sedan hon kom dit. Hon är anställd vid 

support- och projektorganisationen Engineering & Support, som huvudsakligen är ett 

fristående servicebolag till Astra Zeneca. Organisationen sysselsätter 480 personer, varav 17 

arbetar i hennes automationsprojektsgrupp. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är 

projektledning, och hennes grupp ingår nästan alltid som delprojekt i ett större projekt.  

 

När det gäller hur resursfördelningen sker till olika projekt menar vår respondent att hon får 

bemanna projekten med de resurser som behöves, antingen internt, beroende på hur 

beläggningen ser ut, eller externt.  
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”Jag får se till att jag har de resurser [som krävs] för att göra de här sakerna. 

Angående kontrakt så finns det sådana här bemanningsöverenskommelser. Jag 

måste skriva ner först vad jag förväntar mig, ett bemanningsuppdrag. Det är inte 

ett legalt bindande dokument, men det blir tydligare internt vad det är som gäller 

och det underlättar planeringen.” 

 

Vår respondent uttrycker att en nackdel med att behöva ”låna” resurser till hennes projekt, 

är att förmå planera de interna resurserna.  Detta eftersom produktionen först och främst ska 

vara igång på Astra Zeneca, något som projektdeltagare måste acceptera. Detta betyder att 

om ett projekt har interna resurser, går alltid produktionen före projekt eftersom företaget 

har ett leveransansvar att leverera interna produkter. Om vår respondent lånar folk från 

linjen till sina projekt och om problem uppstår i produktionen, hamnar både hon själv och 

den linjeanställde i kläm menar hon, då tidsramarna ska hållas.  Därför arbetar Astra Zeneca 

med att renodla en projektverksamhet och en serviceverksamhet, där den sistnämnda bara 

kommer att syssla med mindre ändringar. Vår respondent tror att dessa omorganiseringar 

kommer att underlätta för de projektanställda, då det kommer att bli tydligare vilka 

yrkesgrupper som jobbar med vad. 

 

Vår respondent menar att en individ nästan alltid ingår i flera projekt samtidigt. Rör det sig 

om småuppdrag (som kostar cirka 50 000 till 300 000 kronor att genomföra) ingår man i cirka 

åtta projekt samtidigt, medan en individ som ingår i större projekt (ungefär 10 000 000 

kronor) arbetar parallellt i cirka två till tre projekt.  Individen har i samråd med sin chef 

möjlighet att själv välja vilka projekt denne ska ingå i. En individ ingår i projekt från början 

till slut, dock skiljer sig arbetsbelastningen mellan faserna där vissa perioder är mer intensiva 

än andra. Vår respondents avdelning är bra på att delge projektmedarbetarna information 

om projekt och nya förutsättningar, vilket sker dels via olika projektdokument och dels via 

dagliga samtal med projektledaren. Dessutom finns en struktur för elektronisk information 

på nätverket, där medarbetare i ett projekt har åtkomst till och full insyn i dokument och 

dylikt via projektdiskar.   

 

De projekt som vår respondent ansvarar för avslutas med att gruppen har ett 

återföringsmöte, där de tillsammans utför en lista med saker som gått bra och mindre bra i 

projektet för att dra lärdomar inför kommande projekt. Vid dessa återföringsmöten 
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utvärderas det stora projektet och hur samarbetet har fungerat mellan de olika delprojekten 

och tonen under dessa möten brukar vara frispråkig. Som projektledare har hon inget 

personalansvar, men den feedback som ges till projektdeltagare sker genom dagliga samtal. 

Angående feedback menar vår respondent även att linjechefer till hennes resurser som 

kommer från andra avdelningar ibland ringer upp henne och frågar hur personen i fråga 

agerar, men hävdar att det ibland just kan bli ett glapp i återföringen då personen i fråga 

känner att ”min chef vet ju inte vad jag gör” när projekten blir långa och inte fysiskt befinner 

sig på samma plats som chefen. Hon tillägger att eftersom projekt är så tidsutsatta sker 

denna feedback fortlöpande, eftersom är det något som inte fungerar kommer det fram på ett 

eller annat sätt menar hon.  

 

Vi frågar vår respondent hur hon skulle karaktärisera arbetsbelastningen för den enskilde 

individen i sina projekt, där hon drar följande parallell;  

 

”Jag har en kollega som heter Gunilla, som jobbar med mig i ett projekt. Hon 

kommer från en annan del av bolaget, som också jobbar i projektform. Där var hon 

den mest drivande människan, och hon säger att här finns det ju ’Gunillor’ 

överallt.” 

 

Hon anser att folk som ofta arbetar i projekt är rätt drivande och aktiva av sig själva, och 

berättar att samtliga personer i hennes grupp är mycket ambitiösa. Hon tror att det har med 

personligheten att göra om man söker sig till projektarbete, och trycker på vikten av att 

känna sig själv och sina begränsningar samt ha bra kamrater som säger ”hörrudu, nu jobbar du 

för mycket”. Likväl som linjechefen har ett ansvar att se till att hennes resurser hinner med 

sina åtaganden har även individerna ett personligt ansvar att säga till om det blir för mycket 

arbete – för då kan hon bemöta detta genom att skaffa andra resurser eller hjälpa personen i 

fråga. Vår respondent menar dock i detta hänseende att projekt som arbetsform har ”lugnat 

sig” något i och med att företaget har sparat pengar de sista åren. Detta har inneburit att färre 

projekt har genomförts, vilket har medfört att hennes projektgrupp inte har behövt arbeta 

övertid de senaste åren.  

 

När det gäller hur Astra Zeneca ser på stress, menar vår respondent att företaget har börjat 

att fokusera mycket på stress sedan en ung projektledare gick bort för ett antal år sedan, 

troligtvis på grund av stress. Företaget har exempelvis skaffat sig rutiner för 
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utvecklingssamtal, där man bland annat går igenom arbetsbelastning, som numera sker 

kvartalsvis och inte halvårsvis som tidigare. Hon berättar att personalen upplever det 

positivt att få denna halvtimmes samtal med chefen, även fast anställda i hennes grupp 

ibland uttrycker sig ”men gud, ska vi prata nu igen?”.  Hon menar att företaget jobbar uppifrån 

med att implementera ett gott ledarskap och att stressfrågan ska vara öppen, där chefen 

sätter ribban för en hel avdelning; 

 

”Har man en chef som man känner att man inte kan tala med, kan det nog bli spänt 

på den avdelningen även fast företaget som helhet jobbar med stress.” 

 

Vår respondent märker av stress i hennes projekt genom att kommunikationen går ner, då 

det blir stressigt. Folk hinner inte prata med varandra menar hon, och då görs ofta mer fel. 

Tyvärr görs då ofta avkall på möten och samtalen kortas ner, något som sprider ut sig.  

Vidare är den främsta orsaken till stress det faktum att hennes projektgrupp alltid kommer 

in sist i ett större projekt. Då har alla ”slack” som funnits i tidplanen försvunnit, vilket ger 

litet utrymme för förseningar från hennes projektgrupps sida. Vår respondent menar att 

denna problematik har gjort att hon numera kommunicerar både uppåt och nedåt att ”är ni 

sena, så blir vi sena”. Återhämtningstid mellan projekt är något som inte ges i större 

utsträckning, projekt skjuter ibland över på tiden vilket gör det svårt om man som 

projektmedarbetare har planerat in sig på nya projekt. I detta sammanhang uttrycker vår 

respondent följande;  

 

”Jag vill inte vara projektledare resten av livet, det är inte min plan. Jag tror inte 

någon mår bra av att jobba kontinuerligt i projekt. Man måste ha en 

tråkighetsperiod emellan, till exempel jobba i linjen och med mer standardarbeten. 

Jag tror inte på löpande projektorganisation, det tar kål på människan.” 

 

Vår respondent förmedlar konkreta stresshanteringsåtgärder som genomförts i hennes 

projekt i form av bättre kommunikationsplaner, bättre tidsplaner, mera samordning samt 

kortare och tätare möten i kritiska skeden. Hennes roll i stresshanteringsarbetet är att se till 

att de anställda inte får för mycket arbete, att det ges tid för sömn och familj och menar att 

det ofta lönar sig att ta in en extra resurs. Målet med projektarbete är att hålla arbetet på en 

lagom nivå, man blir stressad när man har för lite att göra likväl som man upplever stress 

när man inte hinner med sina åtaganden. Vår respondent menar att stresshanteringsarbetet 
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kan förbättras i form av att tillåta återhämtningstid mellan projekten, där individerna 

ensamma eller i grupp borde ges en reflektionsvecka innan de hoppar på nästa projekt. Hon 

anser att företaget är väldigt duktiga på ”kick-offen” i samband med projektstart, men att 

även en ”kick-down” skulle vara en bra idé. 

 

 



 

 



 

  83 

5 ANALYS 

 
Efter en redogörelse av de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats vilar på samt en presentation 

av det empiriska material som har genererats genom intervjuer och studier av sekundärdata, går 

uppsatsen nu över i en analyserande del. Kapitlet är disponerat så att vi inledningsvis redogör för vår 

analys av projektverksamheten som sådan i fallföretagen, då detta utgör en bakgrund inför den 

påföljande analysen. Därefter presenteras en analys av fallföretagens förhållning till stress och 

stresshantering. Kapitlet avslutas med reflektioner över de faktorer som framstår som viktiga för att 

skapa en uthållig projektverksamhet. 

 

5.1 PROJEKTVERKSAMHETENS STRUKTUR I FALLFÖRETAGEN 

I båda fallföretagen utgör projektarbete den arbetsform som till allra största delen tillämpas. 

Inom sektionen DF & Protection på Ericsson Network Technologies sker arbetet till 95 

procent i projektform och inom sektionen Automation Project & Design på Astra Zeneca sker 

arbetet till 100 procent i projektform. Vid en närmare studie av projektverksamheten i 

fallföretaget på Ericsson, ser vi att dess organisations- och ansvarsstrukturer kan 

karaktäriseras främst av en blandning av det som Wheelwright & Clark (1992) benämner 

som lätt respektive tung matrisorganisation. I båda dessa varianter av matrisorganisationer 

tillhör individerna i projekten organisatoriskt de olika funktionerna inom företaget. Detta är 

även fallet i fallföretaget på Ericsson, där individer från olika avdelningar inom segmentet 

Telecom respresenterar de olika funktionera i projektet, exempelvis från avdelningarna 

Teknik, Marknad och eller Sourcing & Supply. Motivet till att vi anser att 

projektverksamheten kan betraktas som lätt, är att i denna typ av matrisorganisation är ofta 

projektledaren en person som, med Wheelwright & Clarks (1992) ord, har lägre status eller 

inflytande i organisationen, något som även kan anses vara fallet i fallföretaget på Ericsson. 
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Linjechefen är projektledarnas chefer och handledare, vilket gör att projektledarna, i 

Wheelwright & Clarks (1992) termer, kan anses befinna sig relativt långt ner i 

organisationen.  

 

Emellertid ligger inte arbetet i projekt utanför det ordinarie arbetet i fallföretaget på Ericsson, 

så som Wheelwright & Clark (1992) menar är fallet i den lätta matrisorganisationen, utan 

arbete i projekt utgör istället den huvudsakliga arbetsformen, där linjeverksamheten endast 

är en liten del av den totala verksamheten. Dessutom kan projektledaren som ingått i studien 

inte heller anses sakna direkt inflytande över nyckelresurserna som tillsätts de olika 

projekten, så som Wheelwright & Clark (1992) menar är typiskt för den lätta 

matrisorganisationen. Resurserna ligger visserligen huvudsakligen under linjechefens 

kontroll, men enligt projektledaren har linjechef och projektledare nära kontakt och 

tillsättningen av resurser sker ofta i samråd med de olika linjechefer som berörs av projekten 

då projektledaren helt enkelt frågar om de samtycker till lån av en viss person till dennes 

projektgrupp. Linjechefen menar att resursfördelningen till projekten är hans ansvar, men 

uttrycker inte heller att projektledaren inte har något inflytande över hur resursfördelningen 

går till, varför vi tolkar detta som att projektledaren har större inflytande över resurserna än 

vad en lätt matrisorganisation gör gällande. Därför menar vi kan projektverksamheten i 

fallföretaget på Ericsson liknas även vid en tung matrisorganisation, då projektledaren i den, 

enligt Wheelwright & Clarks (1992) teori, har ett betydande inflytande över personerna i 

projektet och även har ansvar för att övervaka arbetet i projektet genom de nyckelpersoner 

från de olika funktionerna som ingår. Som linjechefen uttrycker det, motsvarar 

projektledaren den tvärgående chefen som har ansvar för projektgruppen och fördelar 

arbetsuppgifter, medan han själv har ansvar för fördelningen av personerna samt det som 

berör dessa på ett mer personligt plan, såsom kompetensutveckling och lönesättning.  

 

Blickar vi sedan mot vårt fallföretag på Astra Zeneca, ser vi ett liknande mönster som på 

fallföretaget på Ericsson. Linjechefens roll är där att koordinera projektverksamheten, då 

ingen linjeverksamhet finns att styra över. Linjechefen är också den som har det yttersta 

ansvaret att fördela resurser till projekten och han är även den som har personalansvaret 

över de resurser som tillhör dennes avdelning och som ingår i olika projekt. Precis som i 

Ericsson-fallet har projektledaren emellertid visst inflytande över resursfördelningen. Dock 

befinner sig denne i en relativt låg position i organisationen och projektverksamheten kan 

därför i Wheelwright & Clarks (1992) termer beskrivas som en lätt matrisorganisation. Men 
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det faktum att linjechefen har det övergripande ansvaret för resurserna från dennes linje som 

ingår i projektledarens projekt, samt att verksamheten på fallföretaget på Astra Zeneca helt 

domineras av projekt som arbetsform, gör att arbetsformen, precis som i Ericsson-fallet, i 

större utsträckning kan karaktäriseras som tung matrisorganisation (Wheelwright & Clark, 

1992). Även det att projektledarna har visst inflytande över resursfördelningen, och också 

ansvar för arbetet i projektet, stärker vårt argument för att arbetsformen på fallföretaget på 

Astra Zeneca kan karaktäriseras som tung matrisorganisation. 

 

Ingen av fallorganisationerna kan anses ha det som Wheelwright & Clark (1992) benämner 

som projektbaserad organisationsstruktur. Även om all verksamhet sker i projektform på 

fallföretaget inom Astra Zeneca, och nästan all verksamhet gör det på fallföretaget på 

Ericsson, så har projektledarna inte i någon av fallorganisationerna full eller ensam kontroll 

över resurserna som de olika funktionerna bidrar med till projekten och projekten tillåts inte 

heller sätta upp sina egna ramar och rutiner för hur projektprocessen ska gå till eller hur 

belöningar ska delas ut. Emellertid menar vi att många av de fördelar som Hobday (2000) 

anger att en projektbaserad organisation har, som exempelvis att den har en stor förmåga att 

anpassa sig till de krav som enskilda projekt och kunder kräver och även att integrera olika 

typer av kunskaper och kompetenser för att möta kraven som projektet ska leva upp till, 

också återfinns som karaktäristika i de studerade organisationerna. Resurser fördelas i båda 

fallen till projekt baserat på dels vem som projektledaren önskar och dels vem som 

linjechefen kan och vill släppa till det aktuella projektet, och dessa önskningar och val 

baseras på tidigare erfarenheter om vem som lämpar sig bäst för ett visst projekt, både 

kompetensmässigt och tidsmässigt. Således karaktäriseras de studerade fallen av en stor 

flexibilitet och anpassningsförmåga i sin organisationsstruktur, något som Hobday (2000) 

menar karaktäriserar en organisation som är mer projektorienterad än funktionell. 

 

Även de svagheter som en projektbaserad organisationsform uppvisar går att relatera till de 

studerade fallföretagen. Hobday (2000) menar att dessa är svaga när det gäller exempelvis 

att utföra rutinmässiga uppgifter och att främja lärande i hela organisationen. Här ser vi 

dock att i stället för att bekräfta dessa svagheter, uppvisar fallföretagen åtgärder som 

vidtagits för att minska dessa. Även om rutinmässigt arbete inte, per definition, sker i en 

projektbaserad organisation, kan man i båda fallföretagen ändå se att en dokumentation av 

arbetet och resultatet sker kontinuerligt. Detta skapar utrymme för att både bilda rutiner 
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kring ett arbetssätt och möjliggöra lärande även för de som inte ingått i projektet, då dessa 

kan ta del av den kunskap som bildats i ett tidigare genomfört projekt. 

5.1.1 Ansvarstrukturer sammanfattning 

Vad vi har haft för avsikt att belysa i ovan förda analys, är de ansvarsstrukturer som 

föreligger i studiens fallföretag. För att kortfattat sammanfatta dessa, är det alltså linjechefen 

i båda fallföretagen som har det övergripande ansvaret för det som berör personalfrågor, 

exempelvis hälsofrågor, utvecklingssamtal och arbetssituation, och fördelningen av resurser 

till de olika projekten. Detta medan projektledaren har ansvar för projektgruppen och 

arbetsfördelningen i denna och även har visst inflytande över resursfördelningen genom 

eventuella önskemål kommunicerade till linjechefen. När det gäller makten i fallföretagen, 

tillhör den således enligt Wheelwright & Clarks (1992) resonemang formellt linjecheferna, 

eftersom projektledarna agerar på en lägre organisatorisk nivå än dessa, emellertid med 

inflytande av projektledarnas önskemål och åsikter. Ansvarsområdena är således tydligt 

fördelade mellan parterna, även om medarbetarna hålls under uppsikt av bägge.  

5.2 REDUKTION AV OSÄKERHET I FALLFÖRETAGENS PROJEKT 

Vi diskuterade i referensramen en rad faktorer och handlingar som kan, om de utförs på ett 

korrekt sätt, minska osäkerheter som kan uppkomma i samband med projektarbete. För att, 

med fokus på stress, kunna analysera vilka de viktiga faktorerna för att skapa en uthållig 

projektverksamhet är, ser vi det som nödvändigt att även göra en analys av den faktiska 

projektverksamheten, och inte bara den konkreta stresshanteringen. Därför följer i detta 

avsnitt en analys av de faktorer som ur ett teoretiskt perspektiv är viktiga att beakta i 

projektverksamhet för att som vi ser det reducera den osäkerhet som kan uppstå i 

projektarbete. 

5.2.1 Planering och förändringsledning 

En sådan faktor är projektplaneringen, som genom att den enligt Lööw (2004) visar på hur 

projekt ska utföras, vad som ska göras, av vem, när och till vilket pris, kan underlätta och 

förtydliga arbetsgången avsevärt om den genomförs på ett ordentligt och för projektet 

lämpligt sätt. Våra fallföretag har båda etablerade verktyg och mallar för hur de planerar sin 

projektverksamhet, något som torde skapa igenkännande och trygghet för de anställda, 
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eftersom både Ericssons PROPS-modell och Astra Zenecas projektmetodik i vår mening 

förefaller inbegripa all väsentlig information som projektmedarbetarna kan tänkas efterfråga. 

Via intranätet kan medarbetarna på våra fallföretag ta del av nya förutsättningar för 

projektet, roller och ansvar och tids- och budgetramar med mera, något som vi menar 

reducerar osäkerheten för de involverade eftersom man då har full insyn i och kontroll över 

vad som sker.  

 

Eklund (2002) framhåller i detta sammanhang att det är viktigt att projektdeltagarna är 

införstådda i projektets olika mål, något som projektmetodikerna på de båda företagen också 

tar hänsyn till då målen kommuniceras ut av projektledarna såväl vid projektstart som via 

intranätet under projektens gång. Båda våra fallföretag erbjuder de anställda utbildningar i 

den projektmodell företagen använder, något som vi menar ytterligare reducerar 

orosmoment och oklarheter hos de anställda då de får en gemensam och enhetlig bild av hur 

modellen fungerar. Något som vårt fallföretag på Ericsson har anammat, är det som Wenell 

(2001) uttrycker som att projekt ska planeras med osäkerhet, eftersom förutsättningarna 

normalt brukar ändras på sikt. I empirikapitlet berättade teknikchefen på Ericsson Network 

Technologies att de oftast arbetar efter dynamiska tidsplaner, något som vi menar kan 

reducera osäkerheter för de anställda. Detta eftersom de då vet att ledningen kan komma att 

acceptera en försening av projektet om tidsplanen är alltför orealistisk, och de slipper med 

andra ord gå runt och oroa sig för en uppgift omöjlig att nå. Denna flexibilitet i planeringen 

finns inte i samma utsträckning på Astra Zeneca, eftersom den avdelning på företaget som 

ingår i vår studie kommer in sist i projekten, vilket ger litet utrymme till förseningar. Dock 

framhåller projektledaren på Astra Zeneca att hon brukar kommunicera ut att de blir sena 

om föregående aktiviteter i projektet blivit försenade, en handling från projektledarens sida 

som tyder på viss situationsanpassning (Tyrstrup, 2005), eftersom projektledaren ändå 

justerar tidsplanen efter rådande förutsättningar och därmed reducerar det orosmoment som 

det innebär för projektdeltagarna att veta att de är försenade. 

 

I resonemanget om dynamisk projektplanering ligger det nära till hands att diskutera 

förändringsledning i projekt.  Med det menas, som framhölls av Tyrstrup (2005) i 

referensramen, att det idag finns behov av ett improviserat ledarskap i projektsammanhang, 

eftersom förutsättningarna på marknaden ändras hela tiden. Exempel på fall då våra 

respondenter handlar situationsanpassat är bland annat då linjechefen på Astra Zeneca var 

tredje vecka håller resursplaneringsmöten, och vid behov omfördelar resurserna på ett för 
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stunden bästa sätt. I likhet med att vårt fallföretag på Ericsson tillämpar en dynamisk 

projektplanering, kan vi därmed säga att Astra Zeneca använder sig av en dynamisk 

resursplanering, då de kontinuerligt under projektets gång har dessa möten för att försäkra 

sig om att resurserna är planerade på mest fördelaktiga sätt. Ytterligare ett exempel på när 

en ledning handlar situationsanpassat är då Ericsson Network Technologies tar hänsyn till 

sina anställdas livssituationer, och styr om arbetet för en medarbetare som kanske upplevt 

sjukdom eller dödsfall inom familjen. Projektledaren på Ericsson Network Technologies 

menar att de ibland tvingas att ta genvägar och större risker i projekt som ligger efter 

tidsmässigt. Detta ser vi som ett situationsanpassat ledarskap (Tyrstrup, 2005) då 

projektledaren styr om arbetet efterhand som projektet fortlöper. När vi diskuterar 

förändringsledning och situationsanpassat ledarskap, blir en naturlig övergång att analysera 

projektledarens roll. 

 

I referensramen menade Lööw (1999) att projektledaren är projektets ansikte utåt och att 

denne är ansvarig för att leda och fördela arbetet, precis som vi även konstaterat i den 

tidigare analysen av ansvarsstrukturer. Projektledaren är även ansvarig för att styra 

resultatet inom de fastställda ramarna, skapa engagemang och på bästa sätt underlätta 

arbetet för projektgruppen (Lööw, 1999). Linjechefen på Ericsson Network Technologies 

menar att projektledaren motsvarar den tvärgående chefen som tar hand om projektgruppen 

och fördelar arbetsuppgifter. Vidare framhåller han att projektledaren hjälper honom att leda 

medarbetarna, där han handleder projektledaren som i sin tur handleder medarbetarna. Här 

ser vi att teori och empiri sammanfaller, då projektledarens arbetsuppgifter på Ericsson 

Network Technologies överensstämmer med vad teorin anser om en projektledares roll, det 

vill säga att den ska fördela arbetsuppgifter och leda arbetet. När det gäller att en 

projektledare ska skapa engagemang, menar projektledaren på Ericsson Network 

Technologies att det ibland kan vara lättare att skapa engagemang i idrottssammanhang än i 

arbetslivet. Det är en intressant tanke som han framhåller, och det som vi ser att han vill föra 

fram är vikten av relativt snabb feedback. I ett idrottssammanhang blir återkopplingen 

omedelbar i samband med en match och genom denna konkreta återföring till spelarna om 

hur väl de har presterat, skapas engagemang. Regelbunden och snabb feedback förefaller 

således vara en viktig faktor för projektverksamhetens fortskridande. Även projektledaren 

på Astra Zeneca leder och fördelar arbetet, men uttrycker i detta en svårighet eftersom 

produktionen på Astra Zeneca alltid prioriteras före projekten. I detta sammanhang anser vi 



  ANALYS 

  89 

det vara relevant att diskutera prioriteringsfrågan mellan projekt och linje, något som enligt 

Wenell (2001) är en kritisk ledningsuppgift.  

5.2.2 Prioriteringar 

Söderlund & Bredin (2005) menar att det inte är ovanligt att medarbetare ofta deltar i fler 

projekt samtidigt, vilket ställer krav på planering, koordinering och på prioriteringar mellan 

projekt. Wenell (2001) framhåller vidare att prioriteringsfrågan mellan linje- och 

projektarbete är en av orsakerna till att många projektarbetare mår dåligt och känner sig 

utbrända. Projektledaren på Astra Zeneca framhåller svårigheten i att förmå planera de 

interna resurserna, eftersom produktionen alltid går före projektarbetet på företaget. Både 

hon själv och den anställde hamnar i kläm menar hon, då tidsramarna ska hållas. Även 

linjechefen på Ericsson Network Technologies diskuterar prioriteringskonflikter och anser 

att det finns en ekonomisk faktor i detta, då produktionen är kapitalintensiv. Detta gör att en 

brådskande underhållsaktivitet i produktionen blir ett tyngre mål än ett långsiktigt 

projektmål, eftersom det kostar stora mängder pengar när produktionen står stilla. Vi kan 

härmed fastslå att båda fallföretagen prioriterar kritiska linjeaktiviteter framför 

projektarbete, och i detta sammanhang uttrycker projektledaren på Ericsson Network 

Technologies ett önskemål om en bättre kontroll från chefers sida på vad folk gör.  Han 

menar att vissa arbetsuppgifter inte går via linjecheferna, och att det därmed kan bli rätt 

kaotiskt om det uppstår många nya fel i produktionen vilket gör att hans projektanställda får 

ägna flera timmar åt detta, utan att linjecheferna får reda på det. Denna intressekonflikt 

diskuterar även teknikchefen på Ericsson Network Technologies, då han menar att företaget 

skulle kunna bli bättre på resursallokering.  Astra Zeneca arbetar i denna fråga med tidigare 

nämnda resursplaneringsmöten, vilka längs med projektets gång planerar och omfördelar 

resurserna på bästa sätt. Projektledaren på Astra Zeneca menar att de i dagsläget arbetar 

med att renodla en projektverksamhet och en serviceverksamhet, där den sistnämnda bara 

kommer att syssla med mindre ändringar. Vi anser, i enighet med projektledaren, att denna 

omorganisering troligen kommer att underlätta för de projektanställda då det blir tydligare 

vilka yrkesgrupper som arbetar med vad. Wenell (2001) framhåller att då prioriteringarna 

uppifrån är otydliga hamnar medarbetarna lätt i konflikt med deadlines i projekten och i 

lojalitetskonflikter mellan olika projekt och det ordinarie arbetet – något som skapar stress 

och olust. I detta sammanhang menar linjechefen på Ericsson Network Technologies att han 

går runt och informerar sina anställda om vad han anser vara viktigast för stunden. Detta 
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agerande menar vi reducerar osäkerheten hos personalen, då de får tips och vägledning i hur 

de ska prioritera sin arbetstid av den som vi konstaterat tidigare i analysen är ansvarig för 

resursfördelning och prioriteringsfrågor.  

 

Lööw (2004) menar att många chefer går i fällan att starta för många projekt samtidigt, och 

hon trycker på vikten av att som chef ha en helhetsbild av sin projektportfölj samt att välja ut 

ett mindre antal högprioriterade projekt och noggrant tilldela dessa nödvändiga resurser. 

Teknikchefen på Ericsson Network Technologies har anammat Lööws rekommendationer, 

där han som multiprojektledare bevakar att samtliga projekt i portföljen håller sina tidsramar 

och att de fattar de beslut som krävs. Han menar att denna helhetsbild som 

multiprojektstyrning ger, gör det möjligt för ledningen att prioritera ner projekt som inte 

håller måttet. Att prioritera ner och planera om projekt är vidare något som ledningen på 

Ericsson Network Technologies nu gör, på grund av resursbrist. Genom att ledningen har 

denna helhetsbild av de pågående projekten, blir det också lättare för dem att spåra 

eventuella dubbelarbeten, ha kontroll på arbetet och ge korrekt information om den aktuella 

projektportföljen.     

5.2.3 Kommunikation och information 

Ytterligare en faktor i projektarbete som reducerar osäkerheten bland de involverade är 

kommunikation och kontinuerlig information. Lööw (1999) menar att det gäller att skapa en 

”vi-känsla” så att alla känner att de är en del av projektet och inte ställs utanför. Linjechefen 

på Astra Zeneca, som är ansvarig för de anställda, skapar vi-känsla genom att lyfta fram 

frågor av typen ”Vad jobbar du med?” på resursplaneringsmöten och dylikt. Han menar att 

han som chef har större överblick över arbetet, varför han försöker förmedla denna till sina 

anställda för att de ska känna sig mer delaktiga och för att de ska få en större känsla av ett 

samband. Denna handling från linjechefens sida torde vara extra viktig på Astra Zeneca, 

eftersom det inte är ovanligt att projektdeltagarna sitter utspridda i olika hus och arbetar. 

Förutom resursplaneringsmötena som vi skrivit om tidigare, genomför linjechefen på Astra 

Zeneca också månatliga gruppmöten och målutvecklingssamtal med de anställda, för att på 

så sätt försäkra sig om att medarbetarna är välinformerade och tillfredsställda med sin 

arbetssituation. Projektledaren på Astra Zeneca berättar att hon genomför återföringsmöten 

med gruppen vid projektavslut, där de drar lärdomar inför kommande projekt genom att 

lista vad som gått bra och mindre bra i projektet.  
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Projektledaren på Ericsson Network Technologies berättar att det ibland ingår personer från 

andra länder i projekten, där den dagliga kontakten ansikte mot ansikte inte är möjlig. Han 

menar att det är en stor utmaning att ha resurser på distans i projekt, eftersom han aldrig kan 

ha samma kontroll över om arbetet blir gjort. I enighet med Carlzon (1987) anser vi att en 

välinformerad medarbetare är motiverad, och har viljan att nå uppsatta mål, medan en som 

saknar information kan känna sig åsidosatt. Det är således troligt att projektmedlemmar som 

befinner sig i andra länder inte känner samma grupptillhörighet och motivation, eftersom de 

inte kan träffa sina svenska kollegor dagligen och ta del av vardaglig information i 

korridoren om projektets fortskridande.  

 

Macheridis (2005) menar att bra kommunikation ska vara lättförståelig och enkel, då snabb 

och kortfattad information i hög grad påverkar effektiviteten i projektet. Projektledaren på 

Astra Zeneca menar att de jobbar allt mer med kortare och tätare informationsmöten, istället 

för längre och mindre frekventa möten. Linjechefen på Astra Zeneca menar även han att 

mötena hålls korta, och fungerar främst som en avstämning att allt står rätt till. 

Projektledaren framhåller vidare att kommunikationen går ner då det är som mest stressigt i 

projekt, då det görs avkall på möten och samtalen kortas ner. Samtidigt som det är förståeligt 

att man som projektdeltagare kanske inte har tid att kommunicera i kritiska och tidsutsatta 

lägen, är det kanske ändå precis då som kommunikationen är som mest värdefull, eftersom 

projektledaren fyller en viktig koordinerande roll och att koordinering blir viktigt vid arbete 

med små marginaler. Macheridis (2005) framhåller vidare att informationsinnehållet måste 

vara lättillgängligt för att motivera och engagera. Vi klassar båda fallföretagens 

informationsspridning som lättillgänglig, eftersom samtliga medarbetare har åtkomst till och 

full insyn i alla dokument relevanta för projektet, via intranätet. Eftersom de anställda på 

fallföretagen vidare har blivit utbildade i den rådande projektmetodiken, menar vi att de 

torde ha kunskap om hur de kan ta del av denna informationsspridning.  

5.2.4 Ledningens och projektdeltagarnas agerande  

I alla förändringsprojekt är enligt Jacobson & Lindell (2004) högsta ledningens stöd och 

engagemang avgörande. I Ericsson Network Technologies fall berättar linjechefen att han 

brukar säga till sina anställda, att om företaget väl har beslutat att genomföra ett projekt är 

det projektet lika viktigt som alla andra. Detta tolkar vi som att individen då tillåts prioritera 

själv, eftersom denne känner att ledningen är beredd att satsa på samtliga projekt som pågår. 
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Ledningen litar på att de anställda är kapabla att själva avgöra vad de ska lägga sina resurser 

på. Dock, som tidigare konstaterats, går linjechefen också runt och informerar de anställda 

om vad han anser vara viktigast för stunden, vilket även det visar på stöd och engagemang 

från ledningens sida då linjechefen tydligt visar att denna typ av frågor är dennes ansvar.  

Den Occupational Health Manager på Astra Zeneca som vi samtalade med trycker även hon 

på vikten av ledningens stöd i Positormetoden som hon utvecklat. Hon menar att ledningens 

stöd spelar en central roll när det gäller att få med sig en grupp eller en hel organisation, och 

framhåller att ledningens stöd är ett konkret sätt att skapa delaktighet och möjlighet att 

påverka för de anställda. Positormetoden är visserligen ett stresshanteringsprojekt men vi 

menar att hennes resonemang om ledningens stöd även är relevant för andra typer av 

förändringsprojekt. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar osäkerheten i projektsammanhang är svensk 

ledarskapsstil. Söderlund & Bredin (2005) menar att svensk ledarskapsstil präglas av frihet, 

flexibilitet och gränslöshet utan att ge direkta order, något som kan driva allt fler in i psykisk 

ohälsa då medarbetarna upplever att de aldrig blir färdiga med sina insatser och att allt kan 

göras bättre. Projektledaren på Ericsson Network Technologies menar att ledningen 

kommunicerar ut ”walk the extra mile”, vilket uppmuntrar till att göra det lilla extra. 

Samtidigt som dessa ledord inverkar sporrande, menar projektledaren att det ändå många 

gånger kan vara skönt att höra att arbetet är tillräckligt bra och att det därmed kan läggas åt 

sidan. Linjechefen på Astra Zeneca trycker i detta sammanhang på att verkligen se och fira 

de framgångar som de anställda gör, något som också ger energi till att arbeta vidare. 

Linjechefen försöker också förmedla till de anställda att det är acceptabelt att gå hem efter att 

ett bra arbete utförts, och att det inte förväntas av medarbetarna att de måste sitta kvar och 

arbeta bara för att chefen gör det. Genom att fira framgångar och inte uppmuntra övertid, 

markerar linjechefen att det faktiskt finns en gräns för arbetet, något som enligt ovan förda 

resonemang torde påverka individen på ett positivt sätt. Detta genom att linjechefen genom 

sitt agerande då arbetar för att främja motivation och engagemang och stävja trötthet och 

negativ stress, något som ingår i dennes personalansvar. 

 

Slutligen, vad gäller kännetecken för projektdeltagare menar Wenell (2001) att det ofta rör 

sig om mycket drivna människor, och han ser en risk med att projektarbetet kan bli för kul 

och stimulerande. Projektledaren på Astra Zeneca framhåller att hennes projektmedlemmar 

är drivande och aktiva, och tror att det har med personligheten att göra om man söker sig till 
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projektarbete. Just att projektarbetet kan bli för kul, är något som hon i likhet med Wenell 

(2001) framhåller, då hon menar att ingen mår bra av att arbeta kontinuerligt i projekt. Hon 

anser att det är nödvändigt att ha en tråkighetsperiod mellan projekt, och att löpande 

projektarbete tar kål på människan. Här blir det, för att reducera osäkerhet i projektarbetet, 

som vi ser det, återigen viktigt att som både projektledare och linjechef framhäva sin 

uppskattning över medarbetares nådda framgångar, att kommunicera ut att de anställda inte 

behöver stanna kvar på kontoret för att chefen gör det, att förmedla att uppgifter är 

tillräckligt bra utförda och att genom kommunikation och kontinuerlig information vägleda 

medarbetarna och på ett situationsanpassat sätt ge råd om vad som är viktigast för stunden.  

5.3 STRESS OCH STRESSHANTERING PÅ FALLFÖRETAGEN 

Efter att analysen i förra avsnittet tagit en mer teoretisk utgångspunkt i analysen av hur 

fallföretagen arbetar för att reducera osäkerheter i projekt, följer i detta avsnitt en analys av 

den stress som förekommer och de stresshanteringsåtgärder som vidtagits i fallföretagen, 

med avstamp i empirin.  

5.3.1 Vad stressar? 

Hälsopedagogen som arbetar med Ericsson Network Technologies framhåller att stress idag 

är det vanligaste hälsoproblemet. Precis som Björkegren & Fröde (2000) menar, är det idag 

viktigt att vara efterfrågad och framstå som aktiv och stress förefaller enligt författarna vara 

ett nutidsfenomen. Att stress är närvarande i de fallföretag som ingått i vår studie är något 

som vi har fått uppfattning om. Grupper som enligt ovan nämnd hälsopedagog särskilt 

uppvisar tydliga tecken på stress är småbarnsföräldrar, personer som drabbats av 

nedskärningar och omflyttningar, unga chefer och personer som arbetar i projekt. Vi ser 

naturligtvis att dessa grupper inte behöver vara separerade från varandra – en individ kan 

vara småbarnsförälder samtidigt som denne är chef eller verkar i ett projekt. Dock kommer 

den fortsatta analysen, i linje med uppsatsens syfte, att fokusera på stress och stresshantering 

vad gäller personer som arbetar i projekt.  

 

Att vara tävlingsinriktad och leva i ett högt tempo, och därmed uppvisa det som hjärtläkarna 

Friedman och Rosenman klassificerar som ett typ-A beteende (Burell i Leander red., 2002), är 

ett vanligt drag hos de anställda vid fallföretagen i vår studie. Projektledaren på Astra 

Zeneca menar att det i hennes del av organisationen finns många personer hon benämner 
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som ”Gunillor”, det vill säga ett internt uttryck för personer som är drivande och aktiva, och 

hon menar också att personer som söker sig till projektarbete överlag är drivande och aktiva 

av sig själva och enligt hennes egna erfarenheter mycket ambitiösa. Även Wenell (2001) har 

uppmärksammat att just detta är ett typiskt beteende för personer som arbetar i projekt, att 

de är mycket drivna och att projektarbetet kan bli för kul och stimulerande, något som i sin 

tur kan leda till att varningstecken på begynnande ohälsa inte noteras. 

 

När det gäller tecken på stress har vi i den empiriska delen av studien observerat att 

projektarbete i sig kan vara stressande. Hälsopedagogen på Alviva menar att projekt sällan 

hinner avslutas innan nya påbörjas, och framhåller vikten av återhämtning mellan 

deltagande i olika projekt som en viktig faktor för att minska den upplevda stressen. Detta är 

även något som projektledaren på Astra Zeneca menar är viktigt, då hon anser att individer 

borde ges tid och möjlighet till reflektion mellan projekt.  Även i teorin (URL 5, 2005; 

Kindenberg & Wallin, 2000) betraktas regelbunden avkoppling som viktigt ur 

stressreduceringshänseende. AFA (URL 5, 2005) menar att anställda som utfört krävande 

arbetsinsatser bör ges tid till återhämtning. Vi menar att det förefaller finnas ett behov av 

ledighet och pauser, kanske särskilt när arbetet bedrivs i projektform och utsätts för den 

tidspress, komplexitet och målfokusering som karaktäriserar projektarbete (bland annat 

Eklund, 2002; Meredith & Mantel, 2003), även om vi inte menar att man behöver vara ledig 

från arbetsplatsen mellan projekt, utan att arbetet en tid kan bestå av mer rutinmässiga 

uppgifter. Emellertid uppkom vid intervjuerna som genomförts en annan synpunkt när det 

gäller återhämtningstid. Linjechefen på Ericsson Network Technologies ser inte att en faktisk 

paus mellan projekt är nödvändig, för honom består återhämtning i att medarbetarna kan ha 

en lugn och normal arbetsvecka.  Han menar att det är viktigt att inte köra slut sig under 

tiden man arbetar, och han tillåter därför inte att de anställda arbetar för mycket övertid. 

Genom att förhålla sig till stress på detta sätt, hjälper han de anställda att skapa en balans 

mellan arbetstid och arbetsuppgifter, något som i teorin (URL 5, 2005; Kindenberg & Wallin, 

2000) minskar upplevelsen av stress.  

 

Ytterligare tecken på stress som fallföretagen upplever, eller orsaker till stress som de 

identifierar i sin projektverksamhet, är enligt linjechefen på Ericsson Network Technologies 

dåliga rutiner, beskrivningar och arbetssätt. Linjechefen på Astra Zeneca uttrycker 

sömnstörningar och svårigheter att koppla bort arbetet på fritiden som signaler på att stress 

förekommer i organisationen. Att arbetsuppgifter inte blir genomförda, som en följd av att 
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arbetsbelastningen är för hög, är enligt projektledaren på Ericsson Network Technologies ett 

annat tecken på stress. Han menar att ovisshet kring frågor som ”Kommer det att funka?” och 

”Kommer vi att missa deadline?” stressar medarbetarna i hans projekt. Projektledaren på Astra 

Zeneca märker av stress genom att kommunikationen går ner då medarbetarna inte upplever 

sig ha tid till möten och att prata med varandra.  Dessutom är den främsta orsaken till stress 

i organisationen där sistnämnda projektledare är verksam, det faktum att hennes 

projektgrupp utför de sista stegen i ett större projekt vilket ger litet utrymme till förseningar 

från deras sida. Slutligen menar hälsopedagogen på Astra Zeneca att för de personer som 

deltar i projekt är det att delta i flera projekt samtidigt och att inneha flera roller och 

tillhörigheter, som skapar stress. Samtliga tecken på stress som angivits ovan, återfinns i 

teorin (URL 5, 2005; Kindenberg & Wallin, 2000) som vanliga stresskällor.  

 

Emellertid har flera av respondenterna fastslagit, precis som Assadi & Skansén (2000), att 

stress kan vara positivt, om den hålls på en rimlig nivå. Linjechefen på Ericsson Network 

Technologies menar att stress för honom inte handlar om hur mycket en individ har att göra, 

utan snarare vad denne av någon anledning inte kan göra, kompetensmässigt eller 

befogenhetsmässigt. Han anser att det kan vara stressande att inte ha något att göra. 

Relevanta uppgifter och lite för mycket att göra håller enligt honom stressen borta. Även 

projektledaren på Ericsson Network Technologies menar att det är viktigt att ha någon form 

av stress i sitt arbete, men att det är en balansgång att hålla den på en sund nivå, för att den 

positiva stressen inte ska övergå till negativ (Assadi & Skansén, 2000). Dessutom framhåller 

han att i det globala samhälle som vi idag lever i måste vi acceptera att leva med någon form 

av stress. Om det är så, ser vi i detta sammanhang, precis som projektledaren i fråga också 

framhåller, att det är viktigt att individer känner till sina begränsningar. Detta för att 

individen inte ska drabbas av det så kallade boiled-frog-syndromet (URL 4, 2002), metaforen 

för att påvisa vikten av att som individ vara vaksam på segrörliga trender i arbetsmiljön. En 

nivå för vad som anses vara ”normal” stress som konstant ökar, kan bli en obehaglig 

överraskning för den som inte uppmärksammar denna långsamma ökning i tid.  

 

Angående arbetsbelastningen för de anställda på fallföretagen uttrycker båda linjecheferna 

den som jämn men hög. Linjechefen på Astra Zeneca framhåller att hans anställda upplever 

en positiv stress eftersom arbetsbelastningen är just jämn men hög. På Ericsson Network 

Technologies menar linjechefen att han genom att hålla emot inkommande uppdrag, 

försöker uppnå en balans för vad de anställda klarar av. Som tidigare nämnt, anser sig båda 
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linjecheferna vid våra fallföretag ha en roll i att kontinuerligt ge anställda information om 

bland annat projekts affärsnytta och mål, oklarheter kring prioriteringar och om vad 

anställda arbetar med för att öka team-känslan. Den arbetssituation som de anställda på 

fallföretagen befinner sig i kan illustreras som aktiv i den krav-kontrollmodell som Karasek & 

Theorell (1990) utformat. Vi menar att det ställs höga krav på personalen vid fallföretagen 

som ingår i studien eftersom arbetsbelastningen klassas som hög. Men samtidigt anser vi att 

de anställda också har hög kontroll över sitt arbete, dels eftersom de anställda kontinuerligt 

delges för arbetet viktig information via linjecheferna och projektledarna, något som enligt 

AFA (2005) ökar förutsättningarna för delaktighet från medarbetarnas sida, och dels 

eftersom linjecheferna som vi ser det fungerar som ett ”filter” för inkommande uppdrag, och 

på så sätt säkerställer att de anställda har kontroll över sin arbetsbelastning. Det sociala 

stödet som även det utgör en del i Karasek & Theorells (1990) resonemang, och som enligt 

AFA (URL 5, 2005) fungerar som ett skydd mot stress, är också något som är väl synligt på 

fallföretagen. Eftersom enheterna är relativt små, finns det enligt samtliga intervjuade 

projektledare och linjechefer, en kamratskaplig känsla och en informell prägel där de 

anställda känner och bryr sig om varandra. Detta faktum kan hindra att negativ stress 

infinner sig, då individerna känner att de kan anförtro sig till en kollega eller chefen för att 

berätta om eventuella problem som de upplever att de har. 

 

På våra fallföretag anses stress inte vara ett allvarligt problem. Emellertid kan de tecken på 

stress som nämndes ovan övergå till att skapa negativ stress bland medarbetarna, om dessa 

tecken blir långvariga och inte tas på allvar. För som Kindenberg & Wallin (2000) menar, bör 

det satsas på att slå ut tecken på stress i ett tidigt skede, innan ohälsan som de leder till har 

slagit rot. Hur dessa tecken på stress kan slås ut, eller hanteras, leder oss in på en analys av 

hur fallföretagen arbetar med stresshantering för att skapa en uthållig projektverksamhet.  

5.3.2 Stresshantering  

Enligt Kindenberg & Wallin (2000) har företag som satsar på personalens hälsa, utveckling 

och medverkan mycket att vinna i form av lägre personalkostnader, högre intäkter och good-

will. Detta är något som fallföretagen har anammat i stor utsträckning och som ett led i att 

förstå vilka de viktiga faktorerna i företags stresshantering är, följer här en analys av de 

åtgärder som genomförts och effekter som dessa har fått.  
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5.3.2.1 Genomförda åtgärder 

En av de mest omfattande åtgärder som båda fallföretagen har vidtagit är att låta 

medarbetarna genomgå en så kallad hälsoprofilbedömning, där medarbetarens hela 

livssituation analyseras. För fallföretagen kan detta anses vara ett viktigt instrument när det 

gäller att sätta fokus på att stress och stresshantering mycket handlar om att skapa balans. 

Nevander Friström (1999) framhåller att människan måste finna balans mellan arbete, familj 

och egna behov för att må bra, och genom att genomföra hälsoprofilbedömningar, skapar 

företag medvetenhet om, och uppmärksammar individen på, att alla dessa delar är viktiga. 

Genom att en hälsoprofilbedömning sker på individuell basis, är det även ett sätt för företag 

att få individen att förstå att människor reagerar olika på stress, att de kan inse att vad som 

uppfattas som påfrestande för en människa inte behöver vara det för en annan (Assadi & 

Skansén, 2000).  

 

AFA (URL 5, 2005) menar att en chef måste ha en bild av varje medarbetares arbetssituation 

och arbetsuppgifter för att kunna leda alla på ett tillfredsställande sätt. Eftersom 

arbetssituationen som tidigare konstaterats utgör en del av en individs livssituation, drar vi 

parallellen att chefen även till viss del även behöver vara insatt i hur individens livssituation 

ser ut. Här fyller hälsoprofilbedömningen ytterligare en funktion. Den möjliggör för företag 

att identifiera de behov som en individ kan tänkas ha när det gäller dennes välmående. 

Precis som båda hälsopedagogerna och personalansvarig på Ericsson Network Technologies 

framhåller, skapar hälsoprofilbedömningen underlag för att kunna bistå individen med det 

stöd den eventuellt behöver, exempelvis i form av samtalsstöd och medicinsk rådgivning. 

 

Identifieringen av de individuella behoven föreslås även av hälsopedagogen på Astra Zeneca 

kunna möjliggöras genom användningen av någon form av färgsystem som signalerar de 

enskilda individernas välmående vid en viss tidpunkt. Genom att uppmärksamma denna 

typ av signaler kan företag, i enlighet med Eriksson & Svenssons (2001) resonemang, få 

förståelse för vilka grupper i företaget som är i behov av vilken typ av stöd och därigenom 

skapa en insikt bland de anställda att livet inte enbart består av arbete. Ett enkelt 

signalsystem med olika färgkoder kan, som vi ser det, och som Eriksson & Svensson (2001) 

pekar på att resultaten i Projekt Balans på Volvo visade, öka individens distans till arbetet 

och skapa en helhetssyn på livssituationen, om dessa signaler tas på allvar av företaget och 

vid behov åtgärdas genom lämpliga metoder.  
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När det gäller gruppbaserad återföring angående hur hälsoläget är på företaget, genomförs 

på hela Ericsson, som hälsopedagogen på Alviva och personalansvarig på Ericsson Network 

Technologies framhåller, Dialogundersökningen. Precis som aktiviteterna ovan kan även 

denna åtgärd, som ger gruppvisa indikationer på hur medarbetarna mår i olika grupper på 

företaget, ses som ett del i att företag, som Kindenberg & Wallin (2000) påpekat, har insett 

vikten av att vårda det humankapital som blivit allt viktigare i och med den ökade 

kunskapsintensiteten i företagen. Gruppvisa indikationer ger även de företag möjligheter att 

agera där behov finns. 

 

En annan åtgärd som är central i stresshanteringsarbetet vid de båda fallföretagen är 

föreläsningar om stress. Dessa syftar enligt hälsopedagogen på Alviva till att informera om 

stress och hälsa och att som individ vara lyhörd på sina egna signaler. Hälsopedagogen på 

Astra Zeneca lyfter fram föreläsningar som en möjlighet att diskutera hur man kan arbeta för 

att må så bra som möjligt. Det handlar om att öka förståelsen kring vikten av återhämtning 

och avspänning och av att förstå betydelsen av att skapa balans i livet. Vi ser föreläsningar 

som ett medel för företag att agera förebyggande och som Kindenberg & Wallin (2000) 

menar, kan förebyggande, eller i ett tidigt skede insatta, åtgärder motverka att ohälsa slår 

rot. Detta genom att företag som genomför föreläsningar når ut till många individer 

samtidigt och därmed skapar förutsättningar för att fånga upp så många som möjligt i ett 

tidigt skede. Vi ser även en ekonomisk faktor i att genomföra föreläsningar. Det är sannolikt 

att alla individer inte kan fångas upp genom föreläsningar, eftersom föreläsningen för en del 

individer kanske kommer ”för sent”, men vi ser det ändå som ett relativt billigt 

stresshanteringsverktyg, i relation till den ”uppfångningspotential” som det ger genom att 

sprida kunskap om stressrelaterade frågor. 

 

Ytterligare en satsning som fallföretagen genomför för att påverka personalens hälsa, är att 

båda intervjuade linjechefer idag genomför tätare utvecklingssamtal med sina medarbetare 

än tidigare. För företagen kan detta ses som ett led i stresshanteringsarbetet eftersom 

utvecklingssamtal kan skapa den vikt av rutiner som Engman (i Leander red., 2002) menar 

måste finnas för att organisationer ska kunna fånga upp signaler på stress hos sina 

medarbetare. Det blir en möjlighet för individen att enskilt träffa chefen och som Engman (i 

Leander red., 2002) uttrycker det, ett sätt att bryta tystnaden och låta individerna få ge ord 

till sina känslor. Dessutom menar AFA (URL 5, 2005) att chefen bör ha en bild av varje 
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medarbetares arbetssituation för att förmå leda samtliga på ett tillfredsställande sätt, och i 

det sammanhanget kan utvecklingssamtal ses som ett bra verktyg. 

 

I empirin nämndes även som åtgärd den Positormetod som utvecklats på Astra Zeneca i 

Lund. Istället för att utgå från de stresskällor som tas upp i referensramen (URL 5, 2005; 

Kindenberg & Wallin, 2000), det vill säga på stressorer, fokuserar Positormetoden på 

positorer, det vill säga faktorer som ger energi och kraft och därmed minskar stress. Detta 

innebär att fokus hamnar på vad som är önskvärt resultat av genomförda stressåtgärder. 

Även hälsopedagogen på Astra Zeneca framhåller vikten av att ha ett mål med 

stresshanteringsarbetet och att anpassa det efter en enskilda gruppens behov, och inte bara 

genomföra åtgärder för åtgärdernas skull. Om ett konkret mål för stresshanteringsarbetet 

sätts, ser vi att detta även torde underlätta uppföljning av genomförda åtgärder samt att 

arbetet blir mer effektivt då stresshanteringsarbetet redan från början kan bestå av rätt 

åtgärder.        

5.3.2.2 Reaktioner och effekter av genomförda åtgärder 

Samtliga respondenter uttrycker i intervjuerna att reaktionerna på genomförda åtgärder för 

att minska stress har varit positiva. Projektledaren på fallföretaget på Astra Zeneca menar 

när det gäller exempelvis den ökade frekvensen av utvecklingssamtal, att de anställda på ett 

positivt sätt, när det är dags för utvecklingssamtal, frågar sig om det verkligen är dags för 

ytterligare ett samtal, då dessa sker fyra gånger per år. Projektledaren på Ericsson Network 

Technologies menar att åtgärderna har medfört en ökad medvetenhet om stress och att de 

anställda, genom att det pratas mer om stress, är mer uppmärksamma på stresskällor. 

Personalansvarig på Ericsson Network Technologies pekar på att de anställda ser det som 

positivt att företaget har uppmärksammat problemet med stress, något som har bidragit till 

att de anställda mer öppet vågar uttrycka missnöje med arbetssituationen. Linjechefen på 

fallföretaget på Astra Zeneca menar att trenden när det gäller upplevd stress är positiv, 

anställda har mer ork kvar efter arbetet än för några år sen. Det genomförda projektet med 

hjälp av Positormetoden på Astra Zeneca i Lund gav även det positiva resultat exempelvis i 

form av minskad sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade sjukdomar och ökad 

medvetenhet om stress i organisationen.  

 

Alla dessa reaktioner och effekter ser vi som tecken på att de stresskällor som nämns av AFA 

(URL 5, 2005) och Kindeberg & Wallin (2000) har angripits. En för stor arbetsmängd som 
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stresskälla har beaktats av båda linjecheferna i deras arbete med att fördela arbetsuppgifter 

och sätta gränser för hur långa arbetspass de anställda ska göra. När det gäller brist på 

kontroll (URL 5, 2005; Kindeberg & Wallin, 2000) som stresskälla, skapar linjecheferna 

kontroll genom att främst ge information och stöd till medarbetarna. En dålig överblick av 

arbetet påverkar enligt teorin stressnivån i en negativ riktning (URL 5, 2005; Kindeberg & 

Wallin, 2000) och genom att linjecheferna planerar verksamheten och de projekt som 

medarbetarna deltar i skapas för projektdeltagarna en helhetsbild och struktur över arbetet. 

Överblick och struktur bidrar till kontroll över arbetssituationen, något som i sin tur bidrar 

till att minska upplevelsen av stress. Ytterligare en stresskälla är upplevelsen av att inte få 

tillräcklig erkänsla och ersättning (URL 5, 2005; Kindeberg & Wallin, 2000). Här fyller 

projektledarna en funktion i det att de ger deltagarna i sina projekt kontinuerlig feedback på 

arbetet genom löpande samtal och möten, något som projektledarna på båda fallföretagen 

framhåller. Även linjecheferna menar att de stöttar de anställda i deras arbete och båda 

trycker på att det är viktigt att se dem, att visa uppskattning och ge feedback, något som i 

teorin (URL 5, 2005; Kindeberg & Wallin, 2000) även det minskar den upplevda stressen. 

Även de signaler som den högre ledningen sänder ut på de båda fallföretagen, när de ger 

prioritet åt stressfrågor och även visar att det allmänna hälsoläget hos de anställda är en 

viktig fråga för företaget, skapar en medvetenhet i företaget om dessa frågor och även en 

känsla av erkännande i och med att de anställda, som flera av respondenterna uttryckt det, 

upplever att de blir tagna på allvar och att det dessutom är ett ämne som är accepterat att 

prata om. Det blir som linjechefen på fallföretaget på Ericsson uttrycker det när har säger att 

bara det faktum att personalen ser att problemet uppmärksammas, tar bort halva problemet 

utan att något konkret ens genomförts.  

 

När det gäller de källor till stress som relateras till arbetsgemenskapens sammanbrott (URL 

5, 2005; Kindeberg & Wallin, 2000) framgår att exempelvis ett dåligt kamratskap inverkar 

stressande på individen. Linjechefen på fallföretaget på Astra Zeneca nämner i detta 

sammanhang det faktum att hans medarbetare ofta fysiskt sitter placerade i olika byggnader, 

något som kan vara ett hinder för att skapa en arbetsgemenskap. Det han gör för att öka 

känslan av gemenskap är att, när avdelningsmöten hålls, uppmuntra medarbetarna till att 

delge övriga vad de för tillfället är sysselsatta med. Vi har inte fått någon uppfattning om 

huruvida detta agerande existerar även på vårt andra fallföretag. Dock ser vi inte 

nödvändigtvis att det finns ett behov av detta då samtliga oftast sitter i samma lokaler och en 

naturlig gemenskap uppkommer, något som även bekräftas av hälsopedagogen på Alviva 
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som menar att det på fallföretaget råder en trevlig atmosfär. Oavsett arbetssituation menar vi 

att sammanhållning torde leda till en öppnare kommunikation mellan medarbetare, något 

som i sin tur underlättar att ventilera och prata om frågor som arbetsbelastning och stress. 

Att uppleva avsaknad av rättvisa när det gäller exempelvis befordringar är ytterligare en 

stresskälla (URL 5, 2005; Kindeberg & Wallin, 2000). Detta menar vi har åtgärdats av det 

faktum att linjecheferna håller täta utvecklingssamtal med medarbetarna, vilket ger dem 

goda möjligheter att ventilera åsikter och frågor som den anställde anser vara av vikt. Täta 

utvecklingssamtal ger även en möjlighet för chefen att ha en bra kontakt med de anställda 

och god kännedom om deras kapacitet, något som i sin tur torde gynna ett rättvist 

handlande från chefens sida och en minskad upplevelse av stress från medarbetarnas sida. 

När det gäller stress som orsakas av motstridiga värderingar ser vi inte att någon koppling 

kan göras till de fallföretag som ingått i vår fallstudie. Denna källa till stress innebär att 

företagets värderingar inte skulle överensstämma med individens personliga värderingar. 

(URL 5, 2005; Kindeberg & Wallin, 2000) Snarare ser vi det omvända scenariot; att 

fallföretagen arbetar aktivt för att få de anställda att inse att medarbetarna måste tänka mer 

på de personliga värderingarna!  

5.3.2.3 Vems är ansvaret? 

Ett centralt tema som återkommer i empirin är vem som har ansvar för individers och 

organisationers välmående. Flera uttrycker, implicit eller explicit, att det är ett delat ansvar 

mellan individen, gruppen och organisationen. Hälsopedagogen på Astra Zeneca uttrycker 

detta tydligast genom att fastslå att deras arbete utgår ifrån ett resonemang som bygger på 

egenansvar, gruppansvar och chefsansvar. Att en individ har ansvar för sin egen situation 

kan tyckas vara självklart, men vi ser att vikten av att ta ett eget ansvar för sin arbetssituation 

ändå påpekas i litteraturen. AFA (URL 5, 2005) och Kindeberg & Wallin (2000) menar att det 

i det enskilda arbetet är viktigt att sätta upp mål och delmål för att individen ska uppnå en 

känsla av att någon gång uppleva sig vara färdig med uppgifter, vidare visar boiled-frog-

syndromet (URL 4, 2002) på vikten av att som individ vara vaksam på långsamma 

trendskiften i arbetsmiljön och Nevander Friström (1999) pekar på att människan har ett 

ansvar i att finna en balans i livet för att må bra, där arbete, fritid och familj ges utrymme och 

tid. Vi ser i detta sammanhang att även om individen inte har befogenhet att på eget initiativ 

genomföra stresshanteringsåtgärder på arbetsplatsen, har denne ändå ett ansvar i att 

signalera att denne är i behov av någon form av åtgärd, om så är fallet. Projektledaren på 

fallföretaget på Ericsson menar också just att det är individens ansvar att säga ifrån om 
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dennes arbetsbelastning blir för hög. Hälsopedagogerna från de båda fallföretagen 

framhåller även att individen har ett ansvar i att ta till sig av de stresshanteringsrelaterade 

åtgärder som företaget tillhandahåller, eftersom de allra flesta åtgärder, som föreläsningar 

och hälsoprofilbedömningar, är frivilliga att delta i.  

 

Som en förlängning på det individuella ansvaret, kan vi betrakta det ansvar som i empirin 

framförs finns på gruppen. Hälsopedagogen på Alviva menar att genom vidtagna 

stresshanteringsåtgärder kan individerna, förutom att lära sig att vara lyhörda för sina egna 

signaler, även hålla ett öga på varandra och därmed lättare uppmärksamma stressymptom 

hos medarbetare. Även hälsopedagogen på Astra Zeneca framhåller att medarbetarna 

genom att ta ett ansvar som grupp kan peppa varandra och därigenom se till att lärdomar 

från exempelvis föreläsningar tillämpas i det vardagliga arbetet. Det sociala stöd som erhålls 

genom detta gruppansvar fyller enligt Maslach & Leiter (1999) en viktig funktion i och med 

att det stöd som en individs omgivning ger individen, har stor inverkan på dennes hälsa. 

AFA (URL 5, 2005) menar att arbetsplatsens sociala klimat kan fungera såväl som en 

avlastning som ett skydd mot stress. Gruppdynamikens roll återkommer även i den 

Positormetod som utformats på Astra Zeneca i Lund. Pedagogiken i den metoden baseras på 

att det är gruppen själv som ska definiera de problem som de upplever och utifrån detta 

själva utarbeta handlingsplaner för hur problemen kan åtgärdas. Arbetet blir således en 

gruppaktivitet där gruppen äger problemet och lösningen och alla deltagare kan känna 

delaktighet i processen, något som också ökar viljan att ta tag i dessa frågor. Precis som det 

är viktigt att en chef kan ge medarbetarna inflytande och möjlighet att bestämma över sitt 

eget arbete för att det ska bli produktivt (URL 5, 2005; Kindeberg & Wallin, 2000), kan 

gruppens inflytande över stresshanteringsprocessen betraktas som lika viktigt för att 

processen ska vara effektiv.  

 

När det gäller chefers ansvar, har vi i empirin sett att linjecheferna tar ett stort ansvar för 

medarbetarnas välbefinnande. Precis som vi konstaterat i inledningen på analysen, 

karaktäriseras fallföretagen som vi studerat av en projektverksamhet där linjechefen har det 

övergripande och huvudsakliga ansvaret för personalen, men där projektledaren även den 

har ett stort inflytande över personerna som ingår i dennes projektgrupper. AFA (URL 5, 

2005) fastslår att stress är en ledningsfråga och Engman (i Leander red., 2002) pekar på 

vikten av att ha rutiner för att fånga upp signaler på stress samt kunskap om hur människor 

som befinner sig i kris eller konflikter kan hanteras. 
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AFA (URL 5, 2005) menar att chefers värderingar och handlingar i stor utsträckning 

påverkar den kultur och det klimat som råder på företag. Linjechefen på fallföretaget på 

Ericsson menar att det är viktigt att han inte negligerar de aktiviteter som anordnas i 

stressrelaterade frågor, för att anställda på sektionen därigenom ska få uppfattningen att 

dessa aktiviteter är viktiga. Hans agerande sätter därmed stresshantering på agendan för de 

anställda och genom sitt förhållningssätt till detta förmedlar han till de anställda att 

stresshantering är något viktigt. Dock faller det, som diskuterats ovan i samband med 

individens eget ansvar, på individen att utnyttja dessa tillfällen. Som chef kan han bara 

uppmuntra deltagande. Detta är även något som hälsopedagogerna på de två fallföretagen 

framhåller; företagen kan från ledningens sida skapa förutsättningar för att arbeta med 

stresshantering, men det är upp till individerna själva att delta. Emellertid finns det kanske 

en poäng i att, som hälsopedagogen på Alviva framför, inte alltid göra 

stresshanteringsaktiviteter frivilliga. En parallell kan dras till det som personalansvarig på 

Ericsson Network Technologies framhåller när det gäller de ergonomironder som 

genomfördes på företaget. När de anställda blev besökta på sin arbetsplats av 

personalansvarig, och därmed uppmuntrades till att tänka över sin arbetssituation, uppkom 

många förändringsförslag. Detta i kontrast till de frivilliga ergonomiföreläsningar som hölls 

vid ett tidigare tillfälle där deltagarantalet var mycket lågt.  

 

En annan del av det ansvar som linjecheferna menar att de har, är att sätta begränsningar för 

hur mycket deras medarbetare ska arbeta. Linjechefen på Ericsson Network Technologies 

framhåller att han inte tillåter anställda att arbeta för långa arbetspass och en liknande 

filosofi har linjechefen på Astra Zeneca, som menar att han arbetar för att motverka den 

japanska modellen där de anställda inte kan gå hem innan chefen. Dessa exempel belyser 

ytterligare det faktum att chefens värderingar och handlingar i stor utsträckning påverkar 

kulturen och klimatet på företag, så som AFA (URL 5, 2005) påpekar. Cheferna kan således 

anses ha makt att sätta en standard i sin organisation för vad som ska anses vara ett normalt 

beteende. 

 

Ännu ett exempel på ledningens påverkan på hur övriga företaget ska uppfatta vissa frågor, 

är det som personalansvarig på Ericsson Network Technologies ger när hon framhåller att 

det egentligen inte finns några begränsningar för de resurser som företaget kan satsa på en 

individs hälsa. Ser företaget att det finns behov, så tillgodoses dessa. Här ser vi igen att de 

signaler och värderingar som skickas ut från ledningens håll påverkar företagskulturen, 
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eftersom de anställda förefaller uppleva att de kan framföra åsikter beträffande arbetsmiljön 

och veta att dessa respekteras, beaktas och tas på allvar.  

5.4  REFLEKTIONER KRING ANALYSEN 

Så vad är det då vi har sett i analysen hittills? Vilket mönster ser vi när det gäller att 

analysera vilka de viktiga faktorerna är för att skapa en uthållig projektverksamhet, där de 

anställda förmår gå från projekt till projekt med bibehållen kraft och energi? 

 

Det förefaller vara så att en uthållig verksamhet skapas genom att fokus inte bara läggs på de 

faktorer som direkt kan identifieras som stresshanteringsåtgärder, utan även på det 

tillvägagångssätt som tillämpas i det faktiska projektarbetet. Många av de aspekter av 

projektarbete som utförs i syfte att reducera osäkerhet i projektverksamheten, fyller även de 

samma syfte som konkreta stresshanteringsåtgärder; en ledare kan genom att exempelvis 

tydligt förankra projektmetodiken, kommunicera ut information som är viktig för projektets 

fortskridande och bistå med assistans i eventuella prioriteringskonflikter, reducera 

medarbetarnas stress – utan att dessa åtgärder i sig har ett direkt fokus mot stressreducering. 

Dessa åtgärder har snarare ett större fokus på att öka effektiviteten i projektverksamheten. 

Samtidigt har vi sett att ledarens roll i och för konkreta stresshanteringsåtgärder förefaller 

vara mycket viktig. De attityder som ledaren har och de handlingar som denne vidtar, har 

stor påverkan på den övriga organisationens attityder och agerande.  

 

Vad vi därför ser är att de signaler som personer i ledningsställning sänder ut, är avgörande 

för att skapa en projektverksamhet som kan karaktäriseras av uthållighet. Dessa signaler kan 

bäst sammanfattas i det som Merchant & van der Stede (2003) i ekonomistyrningstermer 

benämner tone at the top. Enligt denna teori präglas en organisations värderingar av de 

signaler som sänds ut av dess ledning – den kan inte säga en sak och göra en annan eftersom 

ledare fungerar som förebilder för anställda i organisationen. Kanske är vi mest vana vid att 

läsa om denna typ av argument i sammanhang av etiska diskussioner; artiklar som 

diskuterar den påverkan som tone at the top haft i samband med skandaler som exempelvis 

fallet Enron är många (se exempelvis Sayther, 2003). Emellertid menar vi att samma 

resonemang går att tillämpa i arbetet med att skapa en uthållig projektverksamhet. Den 

påverkan som chefer har på medarbetares syn på stress och stresshantering är påtaglig och 
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ledarnas syn på just stress och stresshantering fyller därmed en viktig funktion i att placera 

dessa frågor på agendan.  

 

Ett annat mönster som vi uppmärksammat och som förefaller vara av central betydelse i 

arbetet med att skapa en projektverksamhet som kan betraktas som uthållig, och som är nära 

relaterat till begreppet tone at the top, är behovet av ledningens stöd för att få medarbetarna 

att ta stress och stresshantering på allvar. Vi ser en parallell till det experiment som Elton 

Mayo genomförde på en fabrik i Chicago mellan 1927 och 1932 och som kom att kallas The 

Hawthorne experiments. I det experimentet ville Mayo undersöka effekterna som trötthet och 

monotoni hade på produktiviteten. Han separerade en grupp kvinnor från övriga 

produktionen och bad dem ge feedback på de förändringar som genomfördes i arbetsmiljön. 

Han experimenterade med denna genom att förändra exempelvis belysningen, och det han 

upptäckte var att oavsett vilken förändring som genomfördes ökade produktiviteten. Efter 

att ha uteslutit andra faktorer kom han fram till att det var det faktum att någon lyssnade på 

dessa kvinnor som gjorde dem mer produktiva. Det vi vill visa på genom att ta upp detta 

experiment, som visserligen handlar om arbetsproduktivitet, är att resonemanget kan 

utnyttjas för att minska stress och skapa en uthållig projektverksamhet. Vi anser att det 

faktum att ledningen visar att den bryr sig om de anställda, fungerar som ett slags skydd 

mot stress och gör individen mer tålig för påfrestningar. Uppmärksamheten i sig, som 

ledningen visar de anställda när de prioriterar stressfrågor för att skapa en uthållig 

projektverksamhet, blir det väsentliga. Det blir lättare att som medarbetare arbeta hårt 

periodvis, och därmed utsätta sig för stress, när medvetenhet finns om att ledningen ser 

personalen, ger den uppmärksamhet och visar att den är mån om att den ska må bra.  
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6 SLUTSATSER 

 
För att summera analyskapitlet och besvara uppsatsens syfte presenteras i detta kapitel en redogörelse 

av de slutsatser som vi dragit av den genomförda studien. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

studier. 

 
När vi inledde denna studie stod vi inför frågan om hur organisationer förmår sina 

medarbetare att behålla sin motivation och sitt engagemang när arbetet sker kontinuerligt i 

projektform. Vi undrade hur företag kan skapa den uthållighet hos medarbetarna som 

förefaller krävas i en projektintensiv verksamhet för att de enskilda individerna ska förmå 

stå emot den stress som ofta uppkommer i projekt och förmå gå från projekt till projekt med 

bibehållen kraft. Dessa frågor ledde oss in på studiens syfte; att ur ett HRM-perspektiv, och 

med fokus på stress, analysera vilka faktorer som är viktiga för att skapa en uthållig 

projektverksamhet i projektintensiva organisationer. 

 

Vilka mönster har vi kunnat uttyda i den analys vi gjort? Vi avslutade analysen med att lyfta 

fram dels begreppet tone at the top och dels The Hawthorne experiments. Dessa inslag i vår 

analys användes för att dra parallellen till vikten av dels ledningens stöd och dels ledningens 

uppmärksamhet för stresshanteringsarbetet. Det vi har kommit fram till är att ledningens 

värderingar och uppmärksamhet spelar en avgörande roll för att skapa en uthållig 

projektverksamhet. Genom att ledningen visar att de bryr sig och att de ser och lyssnar på de 

anställda, ökar chanserna för att skapa en uthållig projektverksamhet, där de anställda 

förmår stå emot stress och gå från projekt till projekt med bibehållen kraft. Av detta drar vi 

vår övergripande slutsats, nämligen att det inte bara förefaller vara viktigt vad som görs när 

det gäller att skapa uthållighet, utan även att något görs.  
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Av vår analys har det framgått att det finns flera faktorer som är viktiga för att skapa en 

uthållig projektverksamhet. Det vi har sett i vår studie är att projektverksamhetens 

organisering i sig är lika viktig som stresshanteringens konkreta utformning för att skapa 

uthållighet. De verktyg som företag har att disponera när det gäller organiseringen av den 

faktiska projektverksamheten, och som därmed fyller ett syfte i att öka produktiviteten, har 

även en funktion i att verka stressreducerande, och bidrar därmed till uthållighet i 

projektverksamheten. Vilka är då de viktiga faktorerna som vår studie har syftat till att ta 

reda på? För att illustrera det ovan förda resonemanget och för att tydliggöra de faktorer 

som vi identifierat, har vi utformat nedanstående modell (se figur 2). 

 

När det gäller organiseringen av själva projektverksamheten, har vi kunnat konstatera att ett 

projekts planering, som den första faktorn, fyller ett viktigt syfte i att reducera osäkerhet för 

projektdeltagarna. Den bidrar till trygghet genom att skapa insyn i och kontroll över det som 

sker i projektet. Den andra faktorn som bidrar till att verka stressreducerande är ett 

situationsanpassat ledarskap, där projektdeltagaren vet att ledningen kan möjliggöra 

förändringar i projektplaneringen om förutsättningarna förändras. Den tredje faktorn är 

vikten av snabb feedback från ledningens sida, för att i projekt skapa engagemang och glädje 

ATT något görs & VAD som görs 

Projektverksamhetens organisering 

ATT: Uppmärksamhet 
 Ledningens stöd 

VAD: Projektverksamhetens organisering 
 Stresshanteringsåtgärder 

 

Stresshanteringsåtgärder 

1. god planering 
2. situationsanpassat ledarskap 
3. snabb feedback 
4. tydliga prioriteringar 
5. kontinuerlig & lättillgänglig information 
6. effektiv kommunikation 
7. stöttande ledning 
8. markerande av gränser 

1. beakta återhämtning 
2. håll jämn & hög arbetsbelastning 
3. identifiera & uppmärksamma individuella behov 
4. sätt mål och bestäm önskvärt resultat 
5. tillämpa förebyggande aktiviteter 
6. uppmärksamma stressproblemet 
7. skapa helhetssyn och struktur 
8. ge erkänsla och uppskattning 
9. inse att alla har ett ansvar 

U T H Å L L I G    P R O J E K T V E R K S A M H E T 

Figur 2. Modell över vilka som är de viktiga faktorerna för att skapa en uthållig projektverksamhet i projektintensiva organisationer.  
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kring arbetet. Vidare spelar ledningen en central roll i att assistera medarbetarna i 

prioriteringskonflikter mellan linje- och projektarbete eller mellan olika projekt. Tydliga 

prioriteringar är således den fjärde viktiga faktorn. Kontinuerlig och lättillgänglig 

information utgör den femte viktiga faktorn för att skapa en uthållig projektverksamhet. En 

välinformerad medarbetare är mer tillfredställd med arbetssituationen, än en medarbetare 

som saknar information. Den sjätte faktorn respresenteras av effektiv kommunikation, som 

dels genom att den är effektiv bidrar till att medarbetare upplever att värdefull projekttid 

inte går till spillo och dels genom att kommunikation sker överhuvudtaget, ökar 

kunskapsutbytet. Ledningens stöd i de projekt som genomförs, vilket utgör den sjunde 

faktorn, bidrar till att reducera stress och osäkerhet hos medarbetarna eftersom de vet att 

ledningen stöttar och tror på investeringen som görs i projekten. Den sista faktorn, vad gäller 

organiseringen av projektverksamheten, är att ledningen markerar gränser. Med gränser 

avses såväl att markera när ett tillräckligt bra arbete har genomförts som att stanna upp och 

fira uppnådda framgångar.  

 

Beträffande viktiga faktorer som ingår i den konkreta stresshantering som företag bedriver, 

är det faktum att återhämtningstid beaktas den första faktorn. Detta i det avseendet att 

ledningen visar medvetenhet om att återhämtning i någon form måste ges medarbetarna, 

oavsett om det sker i tydligt avsatta perioder eller i form av kontinuerligt lugna och normala 

arbetsveckor. En jämn och hög arbetsbelastning, i kombination med hög kontroll över 

arbetet, utgör den andra faktorn av stresshanteringsåtgärderna, då en sådan arbetsbelastning 

bidrar till att medarbetarna upplever en positiv stress som i sin tur bidrar till effektivitet. Den 

tredje viktiga faktorn för att skapa en uthållig projektverksamhet, består i att identifiera och 

uppmärksamma individuella behov. Detta bidrar till att medarbetarna känner sig sedda och 

att de dessutom kan få stöd som matchar deras individuella behov. Den fjärde viktiga 

faktorn består i att sätta ett mål för stresshanteringsarbetet samt bestämma önskvärda 

resultat för arbetet, vilket dels underlättar uppföljning och dels gör arbetet mer effektivt. Att 

arbeta förebyggande med stress utgör den femte faktorn, något som medför att fler 

medarbetare kan fångas upp innan de går i stressfällan och därmed förlorar den kraft som 

krävs för att gå från projekt till projekt med bibehållen energi. Den sjätte faktorn består i att 

uppmärksamma stressproblemet, något som skapar en arbetsmiljö och kultur där det är 

accepterat att öppet prata om stress och där medarbetarna upplever att de blir tagna på 

allvar. För att minska upplevd stress hos medarbetare består den sjunde faktorn i att som 

ledare hjälpa till att skapa helhetssyn över och strukturera arbetet, något som bidrar till 
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kontroll över arbetssituationen. Den åttonde faktorn som verkar stressreducerande är att 

som ledare visa uppskattning, vilket gör medarbetaren mer tålig mot stress genom den 

erkänsla denne får. Slutligen måste samtliga parter som berörs av företags stresshantering, 

det vill säga individen, gruppen och ledningen, inse att de har ett ansvar i 

stresshanteringsarbetet. Individen har ansvar för sin egen arbets- och livssituation och för att 

ta till sig av de åtgärder företaget erbjuder. Gruppen har ansvar för att tillsammans definiera 

de problem som finns, utforma åtgärder för dessa samt att peppa och vara uppmärksamma 

på varandra. Ledningen har ett ansvar för att skapa förutsättningar för stresshantering, dels 

genom att erbjuda konkreta stressrelaterade åtgärder och dels genom att skapa värderingar 

och en kultur som uppmuntrar ett öppet förhållningssätt till stressrelaterade frågor. Genom 

klara ansvarsområden för linjechef och projektledare tydliggörs vem som i ledningsposition 

har ansvar för vad när det gäller att skapa en uthållig projektverksamhet.  

6.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 

Vår studie har fokuserat på, genom att undersöka hur ledningen i projektintensiva 

verksamheter hanterar stress och stresshantering, att analysera viktiga faktorer för att skapa 

en uthållig projektverksamhet, sett ur ett HRM-perspektiv. Som en utveckling och 

förlängning av vår uppsats skulle det vara intressant att få kännedom om hur medarbetare 

upplever sin arbetssituation, och ur ett mer medarbetarperspektiv analysera vilka faktorer de 

anser vara viktiga för att de ska förmå gå från projekt till projekt med bibehållen kraft och 

styrka.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE TEKNIKCHEF ERICSSON NETWORK 

TECHNOLOGIES 
 
Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

1. Hur länge har du arbetat på Ericsson och vilka har i stora drag varit dina 
arbetsuppgifter? 

2. Vad gör du idag på företaget? 
 
Inledande  

3. Hur är Ericsson Network Technologies organiserat? (Enheter, avdelningar, antal 
anställda, etc.) 

 
Arbete i projekt 

4. Hur ser ett typiskt projekt ut hos er? (Tid, antal anställda, typ av projekt, roller, etc.) 
5. Finns det någon utarbetad modell för hur projekt ska bedrivas hos er? 
6. Hur har projekt som arbetsform utvecklats över tiden? 
7. Hur många av de anställda arbetar regelbundet i projektform? 
8. Hur många projekt pågår normalt parallellt? 
9. Samordning mellan linje och projekt? 
10. Är det vanligt att projekt inte slutförs? 

 
Individen i projektet 

11. Förekommer det att en individ ingår i flera projekt samtidigt? Kan en individ dela sin 
arbetstid mellan linje och projekt? Om så är fallet, hur sker prioritering mellan 
projekten och vem är ansvarig för detta? 

12. Vilka möjligheter har den enskilde anställde att själv välja vilka projekt den ska ingå 
i? 

13. Beskriv individens delaktighet i projektet:  
o Är denne med från början till slut eller ingår personen i fråga enbart i vissa 

faser i projektet? 
o Är denne införstådd i projektets mål och tänkta effekter? 
o Hur delges individen information om nya förutsättningar som dyker upp i ett 

projekt? 
14. Uppföljning/feedback projektverksamhet: löpande under projektets gång och 

resultat efter slutfört arbete? 
15. Hur upplever du stress i företaget? 
16. I vilken utsträckning ges individer tid för återhämtning mellan projekt? 
17. Vilka anser du vara de främsta stressfaktorerna i projekt (för projektledare och 

medlemmar)? 
18. Vårt syfte med studien är att analyser hur företag hanterar stress för att skapa en 

uthållig projektverksamhet… Hur ser du på din egen roll och ansvar i 
stresshanteringen?   
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE HÄLSOPEDAGOG ALVIVA 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 
1. Berätta om Alvivas verksamhet. 
2. Hur länge har du arbetat på Alviva och vilka har i stora drag varit dina 

arbetsuppgifter? 
3. Vad gör du idag på företaget? 

 
Samarbetet med Ericsson 

4. Hur länge har ni samarbetat med Ericsson Network Technologies? 
5. Berätta om ert samarbete med Ericsson Network Technologies? 
6. Berätta om hur ni har arbetat med Ericsson Network Technologies och deras 

stresshanteringsarbete? 
7. Berätta om framtagandet av hälsoprofilerna – hur gick det till? 
8. Hur ligger Ericsson Network Technologies till i deras stresshanteringsarbete om du 

jämför med andra kunder ni har? 
9. Vad har reaktionerna varit på de stressåtgärder ni genomfört på Ericsson Network 

Technologies? 
10. Hur kan Ericsson Network Technologies förbättra sin stresshantering sett ur din 

synvinkel? 
 
Frågor om stresshantering 

11. I din mening, hur har stress utvecklats över tiden, exempelvis under de senaste tio 
åren? 

12. Har du kunnat se några skillnader i stress beroende på om individen i fråga arbetar i 
linje eller projekt? Berätta. 

13. Vilka är i din mening de främsta källorna/orsakerna till stress i de företag ni arbetar 
med? 

14. I din mening, hur ska företag utforma sin stresshantering? Vad är viktigt att tänka 
på? 

15. Vilka faktorer anser du vara viktiga att tänka på för skapa ett långsiktigt 
stresshanteringsarbete? 

16. Vilka tycker du är de största svårigheterna och utmaningarna med stresshantering? 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE PERSONALANSVARIG ERICSSON 

NETWORK TECHNOLOGIES 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

1. Hur länge har du arbetat på Ericsson och vilka har i stora drag varit dina 
arbetsuppgifter? 

2. Vad gör du idag på företaget? 
 

Inledande frågor om stress 

3. Hur ser Ericsson Network Technologies på stress i allmänhet? 
4. Hur märker ni av stress på Ericsson Network Technologies?  
5. Vilka är de viktigaste orsakerna till stress anser du? 
6. Har du någon uppfattning om hur den har utvecklats över tiden, säg exempelvis 

under de senaste tio-femton åren?  
7. Hur skulle du beskriva stressen på Ericsson Network Technologies idag? 
8. Går det att uttyda grupper inom företaget där stressen är särskilt påtaglig? 
9. Har du någon uppfattning om vilka de källorna till stress är bland de anställda? 
 

Arbetet med stresshantering 

10. Beskriv hur ni arbetar med stresshantering. 
11. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att minska den upplevda stressen hos de anställda?  
12. Hur och när sker stresshanteringen rent praktiskt? 
13. Hur hanterar ni situationen när en anställd visar tecken på negativ stress och 

utbränning? 
14. På vem ligger ansvaret för att ”upptäcka”/”larma” om negativ stress? På 

överordnade eller på individen själv? 
15. Via vilka forum och vägar har de anställda möjlighet att framföra åsikter beträffande 

arbetsmiljön? 
16. Vilka möjligheter har de anställda att framföra åsikter beträffande arbetsmiljön? 
17. Vilka aktörer är inblandade i arbetet med stresshanteringen? 
18. Hur upplever du kontinuiteten i stresshanteringsarbetet, det vill säga hur beaktas 

långsiktigheten i stresshanteringsarbetet? 
19. Hur ser uppföljningsarbetet ut? 
20. Beskriv varför stresshantering är viktigt för er på Ericsson Network Technologies. 
21. Ligger fokus i stresshanteringsarbetet på individ- eller gruppnivå? Görs skillnad på 

kollektivanställda och tjänstemän?  
22. Vilken är din roll i stresshanteringsarbetet? 
23. Vilka svårigheter upplever du i arbetet med stresshantering? 
24. Vilket mål har ni med stresshanteringsarbetet? 
25. Har du märkt av några effekter med ert stresshanteringsarbete? 
26. Från ditt perspektiv, hur kan stresshanteringen förbättras? 
27. Hur ser det fortsatta arbetet med stresshantering ut? 
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BILAGA 4: INTERVJUGUIDE HÄLSOPEDAGOG ASTRA ZENECA 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 
1. Hur länge har du arbetat på Astra Zeneca och vilka har i stora drag varit dina 

arbetsuppgifter? 
2. Vad gör du idag på företaget? 

Stress 
3. Hur ser Astra Zeneca på stress i allmänhet? 
4. Hur märker ni av stress på Astra Zeneca? Hur skulle du beskriva stressen på Astra 

Zeneca idag? Hur yttrar den sig? 
5. I din mening, hur har stress utvecklats över tiden, exempelvis under de senaste tio 

åren? 
6. Går det att uttyda grupper inom företaget där stressen är särskilt påtaglig? 
7. Vilka är i din mening de främsta källorna/orsakerna till stress i de företag ni arbetar 

med? 
8. Har du kunnat se några skillnader i stress beroende på om individen i fråga arbetar i 

linje eller projekt? Berätta. 

Stresshantering 
9. Beskriv hur ni arbetar med stresshantering? 
10. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att minska den upplevda stressen hos de anställda? 
11. Hur och när sker arbetet med stresshantering rent praktiskt? 
12. Vilka aktörer är inblandade i arbetet med stresshantering? 
13. Hur hanterar ni situationen när en anställd visar tecken på negativ stress och 

utbrändhet? 
14. På vem ligger ansvaret att upptäcka/larma om negativ stress? På överordnade eller 

individen själv? 
15. Via vilka forum och vägar har de anställda möjlighet att framföra åsikter beträffande 

arbetsmiljön? 
16. Vilka har reaktionerna varit på de stressåtgärder som vidtagits? 
17. Hur upplever du kontinuiteten i stresshanteringsarbetet? 
18. Hur ser uppföljningsarbetet ut när det gäller stresshantering? 
19. Beskriv varför stresshantering är viktigt för er på Astra Zeneca? 
20. Ligger fokus på stresshanteringsarbetet på individ- eller gruppnivå? 
21. Vilken är din roll i stresshanteringsarbetet?  
22. Vilka tycker du är de största svårigheterna och utmaningarna med stresshantering? 
23. Vilket mål har ni med stresshanteringsarbetet? 
24. Har ni märkt av några effekter av stresshanteringsarbetet? 
25. I din mening, hur ska företag utforma sin stresshantering? Vad är viktigt att tänka 

på? 
26. Vilka faktorer anser du vara viktiga att tänka på för att skapa ett långsiktigt 

stresshanteringsarbete? 
27. Hur kan Astra Zeneca förbättra sin stresshantering sett ur din synvinkel? 
28. Hur ser det fortsatta arbetet med stresshantering ut för er del? 
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BILAGA 5: INTERVJUGUIDE OCCUPATIONAL HEALTH MANAGER 

ASTRA ZENECA 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 
1. Hur länge har du arbetat på Astra Zeneca och vilka har i stora drag varit dina 

arbetsuppgifter? 
2. Vad arbetar du med idag? 

Reflektioner kring boken och Positormetoden 
3. Hur gick utformningen av metoden och de olika stegen till?  
4. Vilka aktörer har hjälpt dig i framtagandet av metoden? 
5. Hur pass utbredd är metoden? Har den använts i flera företag? Vilka har 

reaktionerna varit från användare? 
6. Vad kostar det för ett företag att genomföra samtliga steg med avseende på tid och 

kostnad? 
7. Är det vanligt att företag missar något steg? I så fall vilket? Finns det något steg som 

möter mer motstånd än andra? 
8. Vilken är den största faran med att inte genomföra samtliga steg?  
9. Metoden verkar synnerligen genomtänkt; upplever företagen att det finns tid att 

genomföra detta arbete som metoden kräver? Möter du ofta motstånd? 
10. Vad har hänt med Positormetoden sedan boken gavs ut? 

Stress & stresshantering  
11. Hur märker du av stress på Astra Zeneca? Hur skulle du beskriva stressen på Astra 

Zeneca idag? Hur yttrar det sig? Går det att uttyda grupper där stressen är särskilt 
påtaglig? 

12. I din mening, hur har stress utvecklats över tiden, exempelvis under de senaste tio åren? 
13. Vilka är i din mening de främsta källorna/orsakerna till stress på Astra Zeneca idag? 
14. Beskriv varför stresshantering är viktigt för er på Astra Zeneca. 
15. Beskriv hur ni arbetar med stresshantering. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att 

minska den upplevda stressen hos de anställda? Är Positor den rådande metoden? 
16. Vilka aktörer är inblandade i arbetet med stresshanteringen? 
17. Vilka har reaktionerna varit på de stressåtgärder ni genomfört?  
18. Hur upplever du kontinuiteten i stresshanteringsarbetet, det vill säga hur beaktas 

långsiktigheten i stresshanteringsarbetet? 
19. Hur ser uppföljningsarbetet ut när det gäller arbetet med stresshantering? 
20. Ligger fokus i stresshanteringsarbetet på individ- eller gruppnivå?  
21. Vilken är din roll i stresshanteringsarbetet? 
22. Vilka tycker du är de största svårigheterna och utmaningarna med stresshantering? 
23. Vilket mål har ni med stresshanteringsarbetet? 
24. Har du märkt av några effekter med ert stresshanteringsarbete?  
25. Vilka är de viktigaste faktorerna att tänka på när företag utformar sin 

stresshantering? 
26. Vilka faktorer anser du vara viktiga att tänka på för skapa ett långsiktigt 

stresshanteringsarbete? 
27. Från ditt perspektiv, hur kan Astra Zeneca förbättra sitt arbete med stresshantering? 
28. Hur ser det fortsatta arbetet med stresshantering ut för er del? 
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BILAGA 6: INTERVJUGUIDE LINJECHEF ERICSSON NETWORK 

TECHNOLOGIES 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 
1. Hur länge har du arbetat på Ericsson och vilka har i stora drag varit dina 

arbetsuppgifter? 
2. Vad gör du idag på företaget?  

Att vara linjechef med resurser i projekt 
3. Berätta hur det är att vara linjechef med resurser i projekt; 

o Vilket ansvar har du? Hur har ansvarsfördelningen mellan projekt och linje 
tydliggjorts – är ansvarsområdena klara?  

o Vilka anser du vara de största utmaningarna/svårigheterna? 
o Hur fördelas resurser till de olika projekten?  
o Vilka för- och nackdelar finns med att ”låna ut” resurser till projekten? 
o Kan en individ parallellt arbeta både i linje och i projekt? Om så är fallet, 

hur sker prioriteringen mellan projekten/linjen och vem är ansvarig för 
detta? 

o Vem ansvarar för anställda som arbetar i ett projekt, men som normalt är 
anställda i linjen? Beskriv hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dig och 
projektledare  

4. Hur skulle du karaktärisera arbetsbelastningen för den enskilde individen på din 
linje som också är delaktig i projekt? 

Stress och stresshantering 
5. Vilken är din bild av hur Ericsson Network Technologies ser på stress?  
6. Hur skulle du beskriva stressen på Ericsson Network Technologies idag? 
7. Hur märker du av stress på den linje du är ansvarig för? Hur yttrar det sig?  
o Har du någon uppfattning om hur stressen har utvecklats över tiden, exempelvis 

under de senaste tio-femton åren?  
8. Vilka är de främsta orsakerna till stress bland de anställda på din linje? 
9. I vilken utsträckning ges individer tid för återhämtning mellan projekt? Vem 

ansvarar för detta? Finns det någon strategi för att återhämtningstid ska ges? Hur ser 
den ut? 

10. Via vilka forum och vägar har de anställda möjlighet att framföra åsikter beträffande 
arbetsmiljön? 

11. Hur ser du på stresshanteringen i företaget? 
12. Hur viktigt anser du att stresshanteringsarbete är? Beskriv varför. 
13. Beskriv arbetet med stresshantering på din linje. 

o Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att minska stressen på din linje? 
14. Vilken anser du vara din roll i stresshanteringsarbetet? 
15. Vilket ansvar och befogenheter har du beträffande arbetet med stresshanteringen? 
16. Vilket anser du vara målet med stresshanteringsarbetet? 
17. Har du märkt av några effekter av ert stresshanteringsarbete? 
18. Från ditt perspektiv, hur kan stresshanteringen förbättras? 
19. Hur ser du på det fortsatta arbetet med stresshantering? 

 



  BILAGOR 

  123 

BILAGA 7: INTERVJUGUIDE LINJECHEF ASTRA ZENECA 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 
1. Hur länge har du arbetat på Astra Zeneca och vilka har i stora drag varit dina arbetsuppgifter? 
2. Vad gör du idag på företaget? 
3. Hur är det bolag inom Astra Zeneca som du är verksam i organiserat? 

Arbete i projekt 
4. Hur ser ett typiskt projekt ut hos er? (Tid, antal anställda, typ av projekt, roller, etc.) 
5. Finns det någon utarbetad modell för hur projekt ska bedrivas hos er? 
6. Hur har projekt som arbetsform utvecklats över tiden med avseende på frekvens och styrning? 
7. Hur många av de anställda arbetar regelbundet i projektform? 
8. Hur många projekt pågår normalt parallellt? Hur många projekt deltar en anställd vanligen i 

parallellt? Varför? 
9. Hur är ansvarsfördelningen mellan linje och projekt när det gäller exempelvis feedback, 

lönesättning och stresshantering? 
10. Vilka möjligheter har den enskilde anställde att själv välja vilka projekt den ska ingå i? Vem 

belägger individen med arbete/har ansvar att planera dennes tid? 

Att vara linjechef med resurser i projekt 
11. Berätta hur det är att vara linjechef med resurser i projekt; 

o Vilket ansvar har du? Hur har ansvarsfördelningen mellan projekt och linje tydliggjorts 
– är ansvarsområdena klara? 

o Vilka anser du vara de största utmaningarna/svårigheterna? 
o Hur fördelas resurser till de olika projekten?  
o Vilka för- och nackdelar finns med att ”låna ut” resurser till projekten? 
o Kan en individ parallellt arbeta både i linje och i projekt? Om så är fallet, hur sker 

prioriteringen mellan projekten/linjen och vem är ansvarig för detta? 
o Vem ansvarar för anställda som arbetar i ett projekt, men som normalt är anställda i 

linjen? Beskriv hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dig och projektledare. 
12. Hur skulle du karaktärisera arbetsbelastningen för den enskilde individen på din linje som också 

är delaktig i projekt? 

Stress och stresshantering 
13. Vilken är din bild av hur Astra Zeneca ser på stress?  
14. Hur skulle du beskriva stressen på Astra Zeneca idag?  
15. Hur märker du av stress på den linje du är ansvarig för? Hur yttrar det sig?  
16. Har du någon uppfattning om hur stressen har utvecklats över tiden, exempelvis under de senaste 

tio-femton åren?  
17. Vilka är de främsta orsakerna till stress bland de anställda på din linje? 
18. I vilken utsträckning ges individer tid för återhämtning mellan projekt? Vem ansvarar för detta? 

Finns det någon strategi för att återhämtningstid ska ges? Hur ser den ut? 
19. Via vilka forum och vägar har de anställda möjlighet att framföra åsikter beträffande arbetsmiljön? 
20. Hur ser du på stresshanteringen i företaget? 
21. Hur viktigt anser du att stresshanteringsarbete är? Beskriv varför. 
22. Beskriv arbetet med stresshantering på din linje. 

o Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att minska stressen på din linje? 
23. Vilken anser du vara din roll i stresshanteringsarbetet? 
24. Vilket ansvar och befogenheter har du beträffande arbetet med stresshanteringen?  
25. Vårt syfte med studien är att analyser hur företag hanterar stress för att skapa en uthållig 

projektverksamhet; hur ser du på stresshanteringen i företaget och din egen roll i denna?  
26. Vilket anser du vara målet med stresshanteringsarbetet? 
27. Har du märkt av några effekter av ert stresshanteringsarbete? 
28. Från ditt perspektiv, hur kan stresshanteringen förbättras? 
29. Hur ser du på det fortsatta arbetet med stresshantering? 
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BILAGA 8: INTERVJUGUIDE PROJEKTLEDARE 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 
1. Hur länge har du arbetat på [fallföretaget] och vilka har i stora drag varit dina 

arbetsuppgifter? 
2. Vad gör du idag på företaget? 
3. Beskriv kortfattat hur den del av [fallföretaget] som du är verksam inom är organiserad. 

Att vara projektledare med resurser i projekt 
4. Berätta hur det är att vara projektledare med resurser i projekt; 

o Vilket ansvar har du? Hur har ansvarsfördelningen mellan projekt och linje 
tydliggjorts – är ansvarsområdena klara?  

o Vilka anser du vara de största utmaningarna/svårigheterna? 
o Hur sker fördelningen av resurser till de olika projekten 
o Vilka för- och nackdelar finns med att behöva ”låna” resurser till projekten? 
o Kan en individ arbeta i flera projekt samtidigt? Om så är fallet, hur sker 

prioriteringen mellan projekten och vem är ansvarig för denna? 
o Vem ansvarar för anställda som arbetar i ett projekt, men som normalt är 

anställda i linjen? Beskriv hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dig och 
linjechef.  

5. Vilka möjligheter har den enskilde anställde att välja vilka projekt den ska ingå i? 
6. Beskriv individens delaktighet i projektet:  

o Är denne med från början till slut eller ingår personen i fråga enbart i vissa faser i 
projektet?  

o Är denne införstådd i projektets mål och tänkta effekter? 
o Hur delges individen information om nya förutsättningar som dyker upp i ett 

projekt? 
7. Hur fungerar uppföljning och feedback i er projektverksamhet?  
8. Hur skulle du karaktärisera arbetsbelastningen för den enskilde individen i dina projekt? 

Stress och stresshantering 
9. Vilken är din bild av hur [fallföretaget] ser på stress?  
10. Hur skulle du beskriva stressen på [fallföretaget] idag?  
11. Hur märker du av stress i de projekt du är ansvarig för? Hur yttrar det sig? 
12. Har du någon uppfattning om hur stressen har utvecklats över tiden, exempelvis under 

de senaste tio-femton åren?  
13. Vilka är de främsta orsakerna till stress bland de anställda i dina projekt? 
14. I vilken utsträckning ges individer tid för återhämtning mellan projekt? Vem ansvarar för 

detta? Finns det någon strategi för att återhämtningstid ska ges? Hur ser den ut? 
15. Via vilka forum och vägar har de anställda möjlighet att framföra åsikter beträffande 

arbetsmiljön? 
16. Hur ser du på stresshanteringen i företaget?  
17. Hur viktigt anser du att stresshanteringsarbete är? Beskriv varför. 
18. Beskriv arbetet med stresshantering i dina projekt.  

o Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att minska stressen i dina projekt? 
19. Vilken anser du vara din roll i stresshanteringsarbetet? 
20. Vilket ansvar och befogenheter har du beträffande arbetet med stresshanteringen?  
21. Vilket anser du vara målet med stresshanteringsarbetet? 
22. Har du märkt av några effekter med ert stresshanteringsarbete? 
23. Från ditt perspektiv, hur kan stresshanteringen förbättras? 
24. Hur ser du på det fortsatta arbetet med stresshantering? 
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BILAGA 9: ORGANISATIONSSCHEMA ERICSSON NETWORK 

TECHNOLOGIES 

ERICSSON NETWORK TECHNOLOGIES 

 
BUSINESS SEGMENT TELECOM 

 
AVDELNING TECHNOLOGY 

 
Källa: Jönsson, O. (2005) 
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BILAGA 10: ORGANISATIONSSCHEMA ASTRA ZENECA/SWEDEN 

OPERATIONS 

 

 

BOLAGET SWEDEN OPERATIONS 

 

 
Källa: Callin, J. (2005) 

 


