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Detta examensarbete har utförts hos Projekt AB i Stockholm. Företaget är ett kvalificerat 
projektledningsföretag som arbetar med alla typer av byggprojekt oberoende av komplexitet 
och storlek. Företaget grundades 1993 och är idag ett av de ledande projektledningsföretagen i 
Storstockholm.  

Bakgrunden till arbetet ärt att företaget har velat kartlägga den psykosociala arbetsmiljö som 
råder bland projektmedarbetare inom olika projekt i företaget. Målgruppen i denna studie är 
beställaren, dvs. företagets ledning. Vårt syfte med studien är att ge utökad kunskap och 
förståelse kring temat psykosocial arbetsmiljö genom att undersöka psykiska och sociala 
arbetsförhållanden bland olika projektmedarbetare inom olika projekt. Komplexiteten i den 
psykosociala arbetsmiljön är stor och för att få fram en helhetsbild av den psykiska och 
sociala arbetsmiljön tänker vi i denna studie fokusera på psykiska arbetskrav, egenkontroll, 
socialt stöd och konflikter, ledarskap, kommunikation och lärande samt motivation. 

Vi har valt att göra en studie där vi använder en kvantitativ metod med en enkätundersökning 
som har skickats till samtliga projektmedlemmar på Projekt AB. I enkäten har vi berört 
centrala frågor inom området psykosocial arbetsmiljö. 

Resultatet är en beskrivning av hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs inom Projekt AB. 
Svaren från undersökningen ger ett samlat underlag för verksamhetens ledning att utveckla 
sin psykosociala arbetsmiljö inom projektverksamheten på ett gynnsamt sätt, både ur ett 
medarbetar- och företagsperspektiv. Svaren på enkätstudien visade en hög 
arbetstillfredsställelse bland projektmedarbetarna. Det framkom i studien att den psykosociala 
arbetsmiljön på Projekt AB upplevs i stort sett positivt trots att medarbetarna anser att de har 
mycket att göra. Följande förbättringsområden har identifierats: bättre återkoppling, förbättrat 
lärande i stort, ökad erfarenhetsöverföring, ökad delaktighet hos projektmedarbetare, minskad 
arbetstempo och ökad social kontakt. Utifrån resultatet i denna fallstudie kan företaget 
diskutera möjliga åtgärder och förändringar som skulle kunna bidra till bättre psykosocial 
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arbetsmiljö. Ett formellt forum för erfarenhetsöverföring samt positiv och negativ 
återkoppling som ges oftare både inom projektgruppen och mellan projektmedarbetare och 
projektledare anser vi är de viktigaste åtgärderna som företaget bör fokusera på i sina 
arbetsmiljöarbeten.  
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This thesis has been performed in a small company in Stockholm called Projekt AB. The 
company is a qualified project management company that works with all types of construction 
projects regardless of the complexity and size. The company was founded in 1993 and is 
today one of the leading project management companies in the Stockholm area. 
The background of this thesis was the fact that the company wanted to describe the 
psychosocial work environment from project members´ point of view.  

The purpose of this study is to provide and increase knowledge and understanding on the 
theme of psychosocial work environment by examining the psychosocial work environment 
among members of different projects in Projekt AB. The target group of this thesis is the 
client i.e. company´s management. The complexity of the psychosocial work environment is 
great and to obtain an accurate picture of the psychosocial work environment we intend to 
focus on the mental work demands, social support, conflicts, leadership, communication, self-
control, learning, and motivation. 

We have chosen to write this study with the use of a quantitative approach. We have sent a 
survey to all project members in Projekt AB. In the questionnaire, we have asked about the 
key issues linked to the field of the psychosocial work environment.  

The result of the survey and the analysis of the data are presented in this thesis. The essay 
describes how the project members experience the psychosocial work environment in Projekt 
AB. Main outcomes from this thesis will provide an integrated basis for the company´s chiefs 
to develop their psychosocial work environment in the project activity in a favorable way, 
from both employee´s and business´ point of view.  

The result of our case study showed a high level of job satisfaction among project members. 
The study showed that the project members are quite satisfied with their psychosocial work 
environment in Projekt AB even thou they at the same time consider that they have too much 
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to do. There is a number of possible areas for improvement, which is better feedback, 
improved learning in general, increased transfer of experience and involvement of project 
members, reduced work rate and increased social contacts. Based on the outcome of this case 
study, the company may discuss possible actions and changes that could contribute to better 
psychosocial work environment. A formal forum for the transfer of experience and both 
positive and negative feedback given more frequently both within the project group and 
between project members and project leader are the most important actions that the company 
should focus on in their work with the work environment. 
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Förord 

Arbetet som ligger bakom denna rapport, har varit utvecklande och roligt. Genom arbete har 
vi lärt oss mycket om projekt och psykosocial arbetsmiljö och en del av detta kommer genom 
uppsatsen förmedla en del av våra erfarenheter och upplevelser. 

Vi vill tacka alla som bidragit på olika sätt till denna uppsats. Ett stort tack till vår handledare 
Lennart Ljung för stöd och vägledning genom hela processen. 

Vidare vill vi tacka alla de anställda på företaget som gjort undersökningen möjlig genom att 
medverka och ta sig tid att svara på enkäten. Vi vill också tacka ledningsgruppen på företaget 
som varit behjälplig med information relaterad till uppsatsens innehåll och teman. Slutligen 
vill vi tacka de personer som på andra sätt stöttat oss genom arbetet. 

Stockholm/Göteborg, december 2011. 

       

Lenka Zatloukalová Thomas Saastad 

Lenka Zatloukalová Thomas Saastad 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesval, syfte och 
problemformulering. Vidare presenteras de begreppsdefinitioner och avgränsningar som 
gjorts i undersökningen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Det är ett känt faktum att vi tillbringar merparten av vårt vakna liv på jobbet, där relationer 
skapas och utvecklas parallellt med att arbete utförs. Med denna utgångspunkt är 
arbetsplatsen mycket viktigt för individernas upplevelse av trivsel. Medarbetarnas behov och 
säkerhet har historisk nedprioriterats till fördel för företagens fokus på ekonomiska vinster. 
Detta synsätt har successivt förändrats och företagen har med tiden fått upp ögonen för vikten 
av en bra arbetsmiljö, båda fysisk och psykosocial. Sambandet mellan välmående, motiverad 
personal och en framgångsrik verksamhet har identifierats.1 

Ofta blir hälsa kopplat till de yttre fysiska förhållanden, till exempel kontorsutrustning, ljud 
och ljus. Men fokus har succesivt förflyttats när sjukfrånvaron orsakat av psykisk ohälsa har 
ökat. Psykosociala faktorer som påverkar medarbetarnas välbefinnande diskuteras alltmer.  

Det så kallade ”24-timmars samhället” ställer allt högre krav på effektivitet pga. globalisering, 
snabb teknikutveckling, ökad konkurrens samt stora besparingskrav, främst inom offentlig 
sektor. Ständiga förbättringar och tidspress leder ofta till att den psykiska arbetsbelastningen 
ökar.  Dessutom har utrymmet för pauser, återhämtning och vila minskat under de senaste 
åren. Summan av den totala belastningen när arbetsdagen är slut har på senaste tiden ökats 
ständigt.  

En snabb teknikutveckling har haft en stor påverkan i arbetslivet till exempel genom ökade 
krav på effektivitet. Många organisationer och företag har minskat sin bemanning, vilket har 
gett en ökad arbetsmängd och ett högre arbetstempo för de som blev kvar. Påföljden av detta 
kan resultera i att stress uppstår och konflikter skapas. Konflikter i en arbetsgrupp kan leda till 
förändringar som i sin tur skapar nya konflikter.  Även mobbning och kränkande 
särbehandling kan lätt uppstå när folk känner sig stressad.  

Minskad bemanning, brister i arbetsorganisation samt brist på tid är de viktigaste orsakerna 
till arbetsrelaterade sjukdomar. Även arbetstider har stor betydelse för samvaro och relationer 
på arbetsplatsen. En dålig psykosocial arbetsmiljö påverkar både företag/organisation och 

                                                 

1 Grusell & Jonsson 2009:1. 
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produktivitet negativt. De ekonomiska konsekvenserna av dåliga preventiva 
arbetsmiljöarbeten har blivit alarmerande höga.2 

För att man enligt Nenzén (2002) skall kunna minska den arbetsrelaterade ohälsan måste 
arbetsgivare inse de positiva sambanden mellan förebyggande åtgärder, ökad konkurrenskraft, 
minskade kostnader, ökad produktivitet och bättre kvalitet. En hälsosam arbetsstyrka som 
trivs på arbetet gynnar både samhället och företaget i form av minskade 
sjukfrånvarokostnader och ökad produktivitet.3  

För att medarbetarna skall kunna trivas, prestera och göra en god arbetsinsats krävs ett bra 
socialt stöd och engagerat ledarskap. Arbete bör vara utmanande och spännande. Även 
medinflytande har en avgörande betydelse för arbetsklimatet. Får man större inflyttande över 
det egna arbetet kan stressen minska. Arbetsuppgifter bör vara varierande. En av de viktigaste 
förutsättningarna för ett bättre arbetsliv är möjligheten att lära sig nya saker, få ta ansvar och 
att ha en överblick över sitt arbete. Även kompetensutveckling och kommunikation är 
avgörande för organisationens konkurrenskraft.  

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivare som är ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.4 
I ett systematiskt arbetsmiljöarbete ingår även kartläggning av den egna arbetsmiljön. Tanken 
är att arbetsmiljön skall ge ett bestämt utbyte i form av omväxlande arbetsinnehåll, 
arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Intresset för systematiskt 
arbetsmiljöarbete skiftar dock kraftigt bland arbetsgivarna. Orsaken bakom det kan vara 
tidsbrist. 

Organisationens ansträngning med att förbättra sin psykosociala arbetsmiljö är inte alltid 
framgångsrik, då det ofta är enkelt att identifiera problem, men svårare att identifiera 
lösningar inom detta område. Det finns en stor mängd litteratur5 som beskriver och analyserar 
relevanta faktorer inom psykiskosocial arbetsmiljö och dess möjliga konsekvenser. Däremot 
finns det begränsat med kunskap om de möjligheter ett företag har för att förhindra ohälsa 
som orsakas av psykosocial arbetsmiljö. Det innebär att relevanta problem och frågor ofta 
förbises. Frågan är om situationen är likadan bland grupper som bildas för en viss begränsad 
tid för att utföra en förutbestämd arbetsuppgift i projekt.  

                                                 

2 Nenzén 2002: 17.  
3 SOU 2002. 
4 Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket) 2011.  
5 T.ex. Agervold 2001, Erhardsson & Lindell 2009, Johnsson 2003, Kareld 2008, Liukkonen 2003, Olsson 2003, 
Tangen&Conrad 2009 mm.  
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1.2 Syfte och undersökningsfrågor 

Vi har fått i uppdrag från ett tjänstemannaföretag i Sverige att göra en undersökning av den 
psykosociala arbetsmiljön som råder bland projektmedarbetare inom olika projekt i företaget. 
Syftet med undersökningen är att utveckla begrepp om den psykosociala arbetsmiljön på 
Projekt AB och att uppnå största möjliga helhetsförståelse av de relevanta aspekterna hos 
fenomenet. De flesta psykosociala risker kan förebyggas, elimineras eller mildras med hjälp 
av kunskaper, möjligheter till förändringar och aktuell information om den psykosociala 
arbetsmiljön. Därför är det viktigt att kartlägga den psykiska och sociala arbetsmiljön och på 
detta sätt identifiera de största riskerna. Vi kommer i uppsatsen att använda oss av namnet 
Projekt AB; ett fingerat namn enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. Målgruppen för 
denna uppsats är beställaren dvs. företagets ledning.  

I vår studie har vi valt att fokusera på projektmedarbetarnas upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön. Genom att utesluta projektledarna hoppas vi på att kunna få en mer verklig bild 
av hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut på Projekt AB. De flesta projektledare på Projekt 
AB har någon koppling till företagets ledning, vilket skulle kunna påverka undersökningens 
resultat. Dessutom har vi valt att undersöka ledarskapet som en del av den psykosociala 
arbetsmiljön. Sist men inte minst har det redan gjorts en del studier om projektledare, medan 
bara ett fåtal forskare har fokuserat på projektmedarbetare.6 Då projektarbete är den största 
och viktigaste delen av företagets verksamhet är det mest närliggande att vi undersöker 
psykosocial arbetsmiljö inom projekt utifrån projektmedarbetarnas synvinkel. 

Vårt syfte med studien är att ge utökad kunskap och förståelse kring temat psykosocial 
arbetsmiljö genom att undersöka den psykosociala arbetsmiljön bland olika 
projektmedarbetare inom olika projekt på Projekt AB. Resultat från undersökningen ska ge ett 
samlat underlag för verksamhetens ledning att utveckla sin psykosociala arbetsmiljö inom 
projektverksamheten på ett gynnsamt sätt, både ur ett medarbetar- och företagsperspektiv. 
Komplexiteten i den psykosociala arbetsmiljön är stor och för att få fram en helhetsbild av 
den psykosociala arbetsmiljön inom Projekt AB tänker vi i denna studie fokusera på psykiska 
arbetskrav, socialt stöd och konflikter, ledarskap, kommunikation, egenkontroll och lärande 
samt motivation. För att täcka dessa områden har vi valt att utgå från följande 
frågeställningar: 

1. Hur upplever projektmedarbetarna de psykiska krav som ställs på dem i det dagliga 
projektorienterade arbetet?  

2. Hur upplever projektmedarbetarna sina kontrollmöjligheter? Hur fungerar lärande ur 
projektmedarbetarnas perspektiv?  

                                                 
6 T.ex. Ljungberg 2010. 
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3. På vilket sätt upplever projektmedarbetarna socialt stöd i det dagliga projektarbetet? Hur 
fungerar projektledarskap och kommunikation ur ett medarbetarperspektiv? Hur hanteras 
konflikter i det dagliga projektorienterade arbetet? 

4. Vad är det som motiverar projektmedarbetarna mest i det dagliga projektorienterade 
arbetet? 

Då det kan vara svårt att identifiera problemområden inom psykosocial arbetsmiljö och 
relevanta frågor ofta förbises, är vår förhoppning och ambition att vår undersökning också 
skall ge andra verksamheter som arbetar projektorienterat, förståelse för vilka 
problemområden inom psykosocial arbetsmiljö som det är viktigt att fokusera på syfte att 
förhindra ohälsa.  

Vi använder oss av fallstudien som vetenskaplig metod då det ger oss möjlighet att bättre 
förklara samspelet mellan relevanta faktorer i syfte att förstå den psykosociala arbetsmiljön på 
Projekt AB. Målet med fallstudien är inte att generalisera.7 Att dra allmänna slutsatser 
grundade på ett enda fall är inte möjligt, eftersom vi inte kan säkerställa att situation och 
slutresultat av vår studie är kompatibel med situationen i andra tjänstemannaföretag. Dock så 
finns det möjlighet för andra projektorganisationer att ta del av vår studie samt ta lärdomar 
utav de slutsatser vi kommit fram till. Vi tror att vissa fenomen som kommer fram i studien 
kan säkert vara användbara i utveckling även i andra organisationer. Flyvbjerg påstår, i sin 
avhandling om fallstudieforskning,8 att man kan använda sig av fallstudier för vetenskaplig 
utveckling via generaliseringar som kompletterar eller bildar ett alternativ till andra metoder.9   

1.3 Begreppsdefinitioner 

Vissa begrepp som vi använder i denna rapport är inte vetenskapligt definierade i litteraturen. 
För att förtydliga sådana begrepp har vi valt att presentera vår tolkning av deras innebörd 
nedan. Vi har även valt att kortfattat beskriva begreppet psykosocial arbetsmiljö här. Mer 
detaljerade förklaringar och andra begreppsdefinitioner finns under teoridelen i kapitel 3.  

Psykosocial arbetsmiljö - Den psykiska och sociala arbetsmiljön handlar om känslor, 
upplevelser och tolkningar av verkligheten.10 Psykosocial arbetsmiljö är inte ett vetenskapligt 
väl definierat begrepp. Oftast så innefattar begreppet två breda kategorier: Arbetsorganisation 
och arbetets innehåll, dvs. inflytande, belöningssystem, utvecklingsmöjligheter, 
kompetensutveckling, frihetsgrad, arbetstider, etc. och mellanmänskliga relationer dvs. social 
stöd i arbetet, sociala relationer, feedback, kvalitetssäkring, kommunikation, konflikter, 

                                                 
7 Halvorsen 1992:67. 
8 Flyvbjerg 2003:199. 
9 Ibid:199. 
10 Kareld 2008:76. 
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mobbning, trakasserier, etc.11 Den psykosociala arbetsmiljön kan alltså vara positiv eller 
negativ. Till de positiva psykosociala arbetsmiljöfaktorerna tillhör arbetstillfredsställelse, 
motivation, självförverkligande och personlig utveckling. Till de negativa effekterna tillhör 
olustkänslor eller låg engagemang i arbetet, trötthet, sämre hälsa,12 utbrändhet, eller 
samarbetssvårigheter med arbetskamrater/chefer.13 Här nedan är en grafisk figur som visar 
hur vi tolkar begreppet arbetsmiljö.   

Figur nr. 1: Grafisk illustration av arbetsmiljö (pilarna markerar påverkan)  

                                                 
11 Hasle 2004. 
12 Inkl. kroppsliga besvär som huvudvärk, högt blodtryck, magsår och stress dvs. psykosomatiska besvär. 
13 Erhardsson & Lindell 2009:11. 
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En god psykosocial arbetsmiljö kännetecknas enligt Yvonne Strempl som är programansvarig 
vid Arbetsmiljöverket av ” (…) tydliga mål för arbetet. De ska vara förankrade hos 
personalen. Likaså av att det finns en klar fördelning av arbetsuppgifter, resurser och 
befogenheter. Det skapar trygghet och förutsägbarhet. Chefer och arbetsledare bör ha 
kunskaper om människors behov, ha förmåga att hantera konflikter och genomföra svåra 
samtal. Viktigt är att de kan lyssna och ge återkoppling. Anställda bör kunna påverka sina 
arbetsuppgifter och aktivt delta i utvecklingsarbetet. Uppgifterna bör anpassas och vara 
utvecklande. Arbetstagarnas delaktighet ökar om de får regelbunden information om sitt eget 
arbete i förhållande till verksamheten. Det ger överblick, sammanhang och främjar 
arbetsgemenskap.”14 Tack vare denna definition var det lättare för oss författare att välja 
områden som skulle undersökas i denna studie.  

Projektmedarbetare - Enligt Wenell15 är projektmedarbetare de som aktivt bidrar i 
projektarbetet. Projektmedarbetare deltar vid formulering av projektmål och övergripande 
planering, samarbetar med andra övriga medarbetare så att projektets mål uppfylls, bidrar till 
ett bra klimat på jobbet, föreslår förbättringar och rapporterar upptäckta ändringar och 
avvikelser samt meddelar läget och olika resultat till projektledaren. Projektmedarbetare sätter 
sig in i projektets bakgrund, effektmål och förutsättningar och utför den egna överenskomna 
arbetsinsatsen. I vår studie har vi exkluderat projektledare från den här gruppen. Med 
projektmedarbetare på Projekt AB menas produktionsledare, produktionschef samt alla 
specialisttjänster som inköpare, kalkylator eller arbetsmiljösamordnare.  

Psykiska arbetskrav - Psykiska arbetskrav innebär psykisk ansträngning eller insats som 
fordras för att arbetet ska bli utfört.16 

Stress - Stress är en process i organismen som aktiveras för att anpassa människan i 
omgivningen.17 

Egenkontroll - Egenkontroll står för handlingsfrihet och beslutsutrymme i arbetet.18 

Lärande - Med lärande menas en permanent förändring av inre och yttre beteenden, 
kunskaper och intellektuella färdigheter.19  

Socialt stöd - Socialt stöd står för stödjande interaktion tillgänglig på arbetsplatsen som kan 
leda till arbetsglädje och lärande.20  

                                                 
14 Strempl in Nenzén 2002: 149. 
15 Wenell 2011-06-06 09:14. 
16 Eriksson in Furåker 1991:157. 
17 Wadell, Larsson 1998:133.  
18 Eriksson in Furåker 1991:157. 
19 Nilsen 2008: 3-4.  
20 Eriksson in Furåker 1991:165.  
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Konflikter - Begreppet konflikter innefattar krafter som står emot varandra mellan olika 
individer.21 

Ledarskap - Ledarskap är enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) ett speciellt beteende som 
människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.22 Det 
handlar om att få medarbetarna att förverkliga uppsatta mål inom företaget.23 

Kommunikation - Kommunikation är en process där en information överförs från en punkt 
till en annan.24 

Motivation - Motivation är av stor betydelse när man ska förstå varför eller varför inte 
människor gör som de gör. Motivation är en inre drivkraft, en vilja eller en önskan att 
åstadkomma någonting. Motivation orsakar aktivitet hos individen, håller denna aktivitet vid 
liv och ger den mål och mening.25  

1.4 Avgränsning 

Rapporten kommer inte att innehålla någon jämförelse mellan olika företag eller branscher, 
den kommer endast att beskriva den psykosociala arbetsmiljön på Projekt AB. I den gjorda 
undersökningen beaktas endast relevanta aspekter inom den psykosociala arbetsmiljön, vilket 
innebär att den fysiska arbetsmiljöns inverkan inte kommer att undersökas. I denna studie 
behandlas inte heller lagstiftning kring arbetsmiljö eller Arbetsmiljöverkets regelverk.  

I vår studie undersöker vi inte några samband mellan olika komponenter i den psykosociala 
arbetsmiljön utan vi försöker kartlägga och beskriva hur arbetsmiljön ser ut på Projekt AB ur 
medarbetarnas perspektiv. Vi har därefter inte granskad hur övertidsarbete och sjukfrånvaro 
från arbetslivet ser ut trots att sjukskrivning anses vara ett sätt att hantera psykiska 
påfrestningar och stress på. Vi har inte heller undersökt vilken påverkan pauser, vila och 
återhämtning har på medarbetare, om det förekommer diskriminering bland 
projektmedarbetare på Projekt AB eller om förändringar i organisationer, anpassningar, kön, 
jämställdhet eller ålder har något direkt samband med att stress skapas.  I vår studie har vi valt 
att fokusera på ett antal områden som enligt oss är de mest relevanta inom forskning om 
psykisk och social arbetsmiljö.  

                                                 
21 Zaradin 2005: 157. 
22 Jacobsen & Thorsvik 2008:473-474.  
23 Gustavsson och Nilsson 2006:126. 
24 Lugn och Rexed 2009:44. 
25 Holmberg 2011-10-04 23:58.  
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1.5 Disposition 

Rapporten har följande struktur: 

Del Beskrivning 

Inledning I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och problemformulering. Vidare 
presenteras de avgränsningar som gjorts i undersökningen. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition. 

Om företaget I detta kapitel beskrivs företaget Projekt AB i detalj. Här redogör vi för 
bolagets historik, affärsområde, organisation samt för verksamhetens 
strategiska mål inom psykosocial arbetsmiljö. En kort beskrivning av 
företagets projektarbete avslutar kapitlet.    

Teori I detta kapitel beskrivs tidigare forskning som är kopplad till studien och 
presenteras de teoretiska infallsvinklar vi använt oss av för att få en större 
förståelse i ämnet. 

Metod I detta kapitel redovisas hur vi förberett och genomfört datainsamlingen 
samt hur vi analyserat de data vi samlat in. Här beskrivs hur vi har valt ut 
våra respondenter samt vad som kunnat påverka resultatens validitet eller 
reliabilitet. Vi anger också skäl för valet av metod genom en noggrann 
beskrivning och redovisning av fördelar och nackdelar med denna metod. 

Resultat och 
analys 

I detta kapitel presenterar och analyserar vi det empiriska material som har 
samlats in genom enkäten. Här presenteras först projektmedarbetarnas svar 
utifrån variablerna krav, egenkontroll, socialt stöd samt motivation för att 
därefter analyseras och placeras in i mall enligt Karasek, Theorell och 
Johnson samt Maslow. Avslutningsvis gör vi ett sammanfattande 
resonemang kring projektmedarbetarnas upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön för att kunna sammanställa allt och positionera datasvaren i de 
två modellerna.  

Slutsatser 
och 
diskussion 

I detta avslutande kapitel återknyter vi till studiens frågeställningar och 
syfte. Vidare ställer vi i detta kapitel slutsatserna i relation till tidigare 
forskning och presenterar också några utvecklingsförslag för 
projektverksamheten Projekt AB. Slutligen diskuterar vi förslag på vidare 
forskning.    

Figur nr. 2: Rapportstruktur  
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2 Om företaget 

I detta kapitel beskrivs företaget Projekt AB i detalj. Här redogör vi för bolagets historik, 
affärsområde, organisation samt för verksamhetens strategiska mål inom psykosocial 
arbetsmiljö. En kort beskrivning av företagets projektarbete avslutar kapitlet.    

2.1 Beskrivning 

Projekt AB är ett kvalificerat projektledningsföretag som arbetar med alla typer av 
byggprojekt oberoende av komplexitet och storlek. Företaget grundades 1993 och är idag ett 
av de ledande projektledningsföretagen i Storstockholm. Projekt AB arbetar med både små 
och stora uppdrag allt ifrån traditionella projekt- och byggledningsuppdrag till komplexa 
Construction Management-uppdrag. Ett s.k. CM-uppdrag innebär att Byggherren anlitar en 
komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från 
idé till driftsatt och överlämnad av anläggningen. CM-organisationen leder hela arbetet och 
företräder Byggherrens intressen full ut i projektet.26 Företaget leder projekt som innefattar 
ombyggnad eller påbyggnad av kommersiella lokaler, kontor, sjukhus, bostäder samt 
äldreboenden. Projekt AB är ett fristående konsultbolag som ägs av personer som aktivt 
jobbar i företaget. Bland tjänster som företaget offererar finns projektledning, 
projekteringsledning, produktionsledning, kalkyl, planering, inköp samt vissa 
specialistfunktioner som arbetsmiljösamordning, riskanalyser och kvalitetsansvar.  

1993 arbetade tre anställda på Projekt AB men år 2000 hade man expanderat till tolv. Sedan 
dess har företaget utvecklats betydligt och växt ytterligare. Idag (oktober 2011) jobbar 56 
anställda på Projekt AB och företaget sysselsätter ytterligare 20 underkonsulter.   

En av verksamhetens långsiktiga mål är att Projekt AB skall vara en attraktiv arbetsgivare 
med en stark företagskultur och en arbetsplats där medarbetare trivs och får möjlighet att 
utvecklas i intressanta projekt. Företaget fortsätter att växa och man räknar med att inom 
kommande fem år öka antalet anställda till 85-90 personer. För att kunna leva upp till dessa 
målsättningar krävs det en genomtänkt strategi som säkerställer att medarbetare trivs på sin 
arbetsplats och är nöjda med sin arbetsmiljö.  

De senaste tio åren har det på företaget etablerats ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö. Enligt 
detta perspektiv ingår de fysiska, psykiska och sociala faktorer i begreppet arbetsmiljö.27 

                                                 
26 Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som 
genomförs på delad entreprenad (för mer info se Nordstrand 2000).   
27 Kareld 2008:75.  
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Ledningen har redan gjort en undersökning som avsåg den fysiska arbetsmiljön28 och nu vill 
man fokusera på den andra minst lika viktiga delen av arbetsmiljön – den psykosociala.   

På Projekt AB jobbar de anställda vanligtvis i ett eller flera projekt samtidigt. Detta gäller 
först och främst projektledare. Det finns ett antal olika roller som en arbetare kan ha i ett 
projekt såsom projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, byggledare, 
produktionschef eller installationssamordnare. Samtidigt så finns det ett antal 
specialistfunktioner som ersätter och kompletterar dessa tjänster, bl.a. inköpare, kalkylator, 
ekonomiansvarig, arbetsmiljösamordnare och kvalitetsansvarig. I vår studie deltar 
projektmedarbetare på Projekt AB vilket då motsvarar alla ovan nämnda funktioner exklusive 
projektledare. De flesta medarbetare jobbar som produktions- eller byggledare eftersom 
specialistfunktionerna ofta bemannas av konsulter.  

Hur många roller som finns i varje projekt beror på storlek och typ av uppdrag. Vanligtvis 
varierar antalet projektmedlemmar mellan två på små projekt och upp till tjugo i stora projekt. 
Det finns enbart 10 personer som arbetar i ett heltidsprojekt. Idag jobbar företaget med mer än 
40 små uppdrag och ett tiotal större.  

2.2 Organisationens arbetsmiljöpolicy  

Projekt AB är ett företag där man är medveten om att arbetsmiljön är av väsentlig betydelse 
för människors välbefinnande, såväl fysisk som psykisk, och att en god arbetsmiljö ökar 
människors kreativitet och minskar risken för ohälsa och arbetsskador. Det är också därför 
Projekt AB följer arbetsmiljölagen och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö där avsikten är att 
åstadkomma en miljö som inte bara är säker och fri från faktorer som orsakar besvär eller 
skador, utan även är trevlig och skapar förutsättningar för ett utvecklande arbete. Enligt 
Projekt ABs rutiner skall varje arbetsplats (läs projektkontor) systematiskt kartlägga, 
analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor genom bland annat skyddsronder och 
medarbetarsamtal. VD har det övergripande ansvaret för medarbetarnas hälsa. Avdelningschef 
ansvarar för att personer inom den egna avdelningen inte drabbas av ohälsa eller arbetsskador.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Projekt AB genomförs med hjälp av följande:  

Skyddsrond, som undersöker den fysiska arbetsmiljön och genomförs en gång per år. 
Ergonomikontroller görs vid behov.  

Personalenkät, som undersöker vad som ska förbättras ur personalens synvinkel och 
genomförs en gång per år.  

                                                 
28 Undersökning i mars 2011. Fysisk arbetsmiljö kan vara skrivbord och stolar, datorer, värme, utrymme, 
ventilation, buller osv. 
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Avdelningsmöten är ett forum för dialog mellan anställda och närmaste chef för att 
gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna 
området. Träffarna ska också ge förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling 
liksom till ökat självbestämmande och ansvarstagande för alla anställda. Avdelningsmöten 
genomförs tre till fyra gången per år.  

Planerings- och utvecklingssamtal används för att ta upp frågor om kompetens och 
kompetensutveckling, om relationer till chef och medarbetare. Utvecklingssamtalet 
genomförs en gång per år.  

Hälsoundersökning innefattar en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade 
till hälsan och erbjuds alla anställda vart tredje år och för de som är över 45 vart annat år. 

Organisationens namn har valts att inte presenteras i studien för att säkerställa 
respondenternas anonymitet.  
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3 Teori 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning som är relevant till studien. Vidare presenteras de 
teoretiska infallsvinklar vi använt oss av för att få en större förståelse i ämnet. Här 
presenteras även de modeller vi senare använt oss av under analysdelen.    

Enligt Bjurwill (2001)29 skall en teori ge en förklaring på något som redan har hänt men den 
är också till för att ge oss en varning om vad som kan komma att hända. I en teori ställer man 
upp en tänkbar förklaring till resultat av en undersökning.  

3.1 Tidigare forskning 

Det är många faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Därför har vi valt att 
fokusera på de enligt oss mest relevanta, dvs. psykiska arbetskrav, socialt stöd, konflikter, 
ledarskap, kommunikation, lärande, egenkontroll, motivation och vad som ryms inom dessa 
områden.  

Arbetskrav, socialt stöd och egenkontroll är centrala begrepp inom tidigare forskning om 
psykosocial arbetsmiljö och vi kommer att gå in på dessa senare. Det finns även andra 
faktorer som påverkar psykosocial arbetsmiljö t.ex. motivation. Både motivation och 
delaktighet påverkas av arbetstillfredsställelse. I vår studie har vi valt att fokusera även på 
motivation. Enligt Wenell är projektmedarbetarnas motivation och möjlighet att kraftsamla på 
uppgiften ofta avgörande för projektets framgång.30 

För att sammanfatta tidigare forskning inom psykosocial arbetsmiljö bland medarbetare har vi 
valt att lyfta upp några viktiga studier. Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av 
Arbetsmiljöverket tagit fram en rapport som syftar till att ge ett fördjupat underlag för de 
fortsatta insatserna mot negativ stress och ohälsa i arbete. Rapporten som heter ”Negativ 
stress och ohälsa” bygger på data från Arbetsmiljöundersökningarna 1991-1999 och 
undersökningarna om Arbetsorsakade besvär 1995-2000 vilket gör denna rapport till en viktig 
källa i vår forskning kring psykosocial arbetsmiljö. I skriften belyses vilka yrken som har den 
högsta andelen kvinnor och män utsatta för olika faktorer som kan medverka till att negativ 
stress uppstår i arbetet.31 Det yrket där det enligt rapporten finns störst risk för psykosocial 
ohälsa är gymnasielärare. Tjänstemän kommer enligt denna rapport på sjätte plats bland män. 

                                                 
29 Bjurwill 2001:38. 
30 Wenell 2011-06-06 09:14.   
31 Negativ stress kan definieras som den fysiologiska påfrestning som en individ utsätts för när krav och 
förväntningar inte stämmer överens med vad man förmår och klarar av. På samma sätt kan vi definiera positiv 
stress som den stress som är måttlig, stimulerande och hjälper oss att nå ett mål dvs. en situation under kontroll 
kan ses som positiv.  
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I undersökning bland kvinnor har tjänstekvinnor inte placerat sig bland först tio mest 
stressrelaterade yrken.  

År 2007 presenterades Arbetsmiljöverket sin undersökning kring arbetsmiljö där det finns 
resultat från tio undersökningar som genomförts på likartat sätt och där man kan jämföra 
resultaten. Enligt denna rapport har den psykosociala arbetsmiljön förändrats positivt under 
tiden vad gäller stöd och uppmuntran. Även mobbning och konflikter samt olust inför att gå 
till arbetet har minskats. Man har upplevt större inflyttande på jobbet än det man hade två år 
tidigare och respondenterna tyckte att arbetet var mindre psykisk påfrestande. En större andel 
av de som besvarade undersökningen tyckte att de hade ett meningsfullt arbete. Det som 
däremot blivit värre år 2007 jämfört med 2005 var en större andel som ansåg sig ha för 
mycket att göra. I övrigt var förändringarna inte stora.32 

År 2009 presenterades Emma Grusell och Sara Johnsson en studie om psykosocial 
arbetsmiljö i ett modernt svensk industriföretag. Syftet med studien var att undersöka den 
psykosociala arbetsmiljön och författarna har fokuserat på motivation, samarbete, stress, stöd, 
konflikter, ledarskap, kommunikation, organisationskultur, kön och lärande. Genom en 
kvantitativ enkätundersökning har de kommit fram till att det generellt sett råder en god 
psykosocial arbetsmiljö. Dock så upplever medarbetare på företaget att de inte får 
uppskattning och uppmuntran i det dagliga arbetet. Undersökningen visade också avsaknad av 
rutiner för medarbetarsamtal eller forum för formell kommunikation.33  

År 2010 genomfördes en annan studie om hur medarbetare uppfattar sin psykosociala 
arbetsmiljö. Syftet med studien var att få fördjupad information om de kollektivanställda 
medarbetarnas syn på den psykosociala arbetsmiljön. Författaren Stina Ljungberg använde en 
kvalitativ ansats och kom fram till att faktorer som bidrar till bättre psykosocial arbetsmiljö är 
belöningar, social tillfredställelse, förtroende mellan medarbetare och ledning, utmaning samt 
möjlighet att få en helhetsbild. Bland faktorer som försämrar den psykosociala arbetsmiljön 
nämner medarbetarna bland annat otillgängligt ledarskap, ständiga förändringar, 
omorganisationer och chefsbyten, brist på delaktighet, avsaknad av jämlika förhållanden, 
feedback på fel sätt, dålig kommunikation och brist på solidaritet.34  

3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Det finns ett brett samförstånd om att psykosociala förhållanden påverkar och betyder mycket 
i arbetslivet, och begreppet ”psykosocial arbetsmiljö” används ofta. Även om begreppet 
används ofta, så är det svårt att avgränsa och beskriva innehållet. Det finns inga klara 

                                                 
32 Arbetsmiljöverket 2007:6-7.  
33 Grusell & Jonsson 2009. 
34 Ljungberg 2010. 
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definitioner av begreppet, men följande stycke ger en beskrivning av hur detta begrepp kan 
förklaras. 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö används ofta för att beskriva förhållanden som har med 
arbetssituation och arbetsbetingelser att göra. De psykologiska faktorerna handlar om 
psykologiska processer och individuella egenskapers betydelse för uppfattning, upplevelse 
och mästring av arbetsrelaterade förhållanden, medan de sociala faktorerna handlar om hur 
den sociala kontext och de mellanmänskliga faktorerna påverkar oss. 

Den psykosociala arbetsmiljön kan enligt Skogstad35 kopplas till tre typer av förhållanden:  

- Kännetecken i vår omgivning och arbetsbetingelser. Det kan t.ex. handla om 
organisationskultur, arbetsuppgifter och arbetsfördelning. Kan även beskrivas som 
krav som omgivningen ställer på individen.  

- Mentala processer som påverkar våra individuella uppfattningar och värderingar med 
konsekvenser för hälsa, trivsel och förmåga att prestera. Kan kopplas till kontroll och 
upplevelse av egenkontroll.  

- Resultatet av samhandlingen mellan de två redan beskrivna områden ovan – yttre 
påverkningar och individens uppfattning och upplevelse av arbetsmiljön. Hit kan vi 
även räkna socialt stöd eller/och motivation (se figur nr. 3). Begreppen arbetskrav, 
egenkontroll och socialt stöd är inte entydiga. 

Psykosocial arbetsmiljö associeras ofta med negativ påverkan på arbetsplatsen, men detta är 
ingen bra avgränsning av begreppet. Den psykosociala arbetsmiljön har lika mycket positiv 
påverkan som negativ påverkan på medarbetare i en verksamhet.36 

Ordet ”miljö” i psykosocial arbetsmiljö täcker inte alla förhållanden som omtalas och kan 
därför ge en fel bild. Det kan ge associationer till faktorer som är utanför individen, något som 
innebär att egenskaper hos individen inte har betydelse. Skogstad menar att ”psykologiska 
faktorer i arbete” är ett bättre alternativ och kan uppfattas som de faktorer i arbete som gör sig 
gällande på sociala områden och blir påverkat av individuella psykologiska processer som har 
påverkan på arbetstrivsel, hälsa och prestationsförmåga. Denna beskrivning har klara 
kopplingar till den som används i engelsk litteratur: ”Psykologiska och sociala faktorer på 
arbetsarenan.”37 

                                                 
35 Skogstad 2004:15-17. 
36 Skogstad 2004:15-17. 
37 Skogstad 2004:17. 
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Trots att begreppet psykosocial arbetsmiljö är oprecist och kan tolkas/uppfattas på olika sätt, 
använder vi det i denna studie, då begreppet är inarbetat i det svenska språket. Vi väljer också 
att använda beskrivningen i detta stycke som ramverk för begreppet. Den psykosociala 
arbetsmiljö kan med detta som utgångspunkt sammanfattas till att vara yttre faktorer vid 
arbetsbetingelser och omgivning som har konsekvenser för hälsa, trivsel och förmåga att 
prestera. Här nedan är en grafisk figur som visar hur vi tolkar psykosocial arbetsmiljö och 
dennes innehåll.  

 

Figur nr.3: Illustration av psykosocial arbetsmiljö 

3.3 Krav-kontroll-stöd modellen 

Decennier av forskning har resulterat i ett antal modeller för psykosocial arbetsmiljö. Vissa 
har utvecklats på ett generellt plan och kan fånga in de flesta specifika situationer. Några av 
dessa modeller liknar och oftast även överlappar varandra. Den här uppsatsen utgår från en 
modell som är vanlig i dagens forskning på området och modellen förknippas framförallt med 
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sociologen Robert Karasek. Som de andra belyser även denna modell flera aspekter av 
psykosocial arbetsmiljö och detta överensstämmer med vårt mål.  

Robert Karasek och Töres Theorell som har utvecklat modellen baserar den på en omfattande 
genomgång av arbetslivsforskning. Först har de sammanfört två dominerande 
forskningsriktningar inom området, kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet, vilket 
resulterat i den s.k. krav-kontrollmodellen. Karasek och Theorell definierar två dimensioner 
i sin modell – krav och egenkontroll. Krav-kontrollmodellen tillämpades först i samband med 
risk för hjärt/kärlsjukdomar och har sedan blivit vedertagen för analys av stressrelaterade 
besvär. Med krav menar Karasek och Theorell ansträngning eller insats som arbetet kräver, 
dvs. både fysiska och psykiska krav som ställs på individen i arbetet. Den andra dimensionen 
är organisering av arbete dvs. egenkontroll. Egenkontroll står för beslutsutrymme och 
handlingskontroll eller kvalifikationsgrad en individ har när den utför sitt arbete.38 Båda 
begreppen förklaras mer senare i detta kapitel. Karasek och Theorell sammanfattar sin modell 
i en fyrfältstabell där en axel visar beslutsutrymme/kontroll som antagligen kan bli låg eller 
hög. Den andra axeln visar arbetskrav som antagligen kan bli låga eller höga. I den modellen 
definieras fyra huvudtyper av arbeten beroende på grad av krav och egenkontroll.  

• Högt beslutsutrymme och låga krav resulterar i låg ”stress” arbeten (avspända 
arbeten). Här finns det små risker för negativ stress men också för få utmaningar.  

• Högt beslutsutrymme och höga krav ger aktiva arbeten. De höga upplevda kraven 
balanseras av hög upplevd kontroll. Kontrollen minskar risken för negativ stress.  

• Lågt beslutsutrymme och låga krav resulterar i passiva arbeten. Passiva arbeten 
innebär att arbetskraven generellt sett inte är så höga men att inflyttandet på arbetet är 
litet. Sådana arbetssituationer förutsätter inte ett aktivt förhållningssätt från den 
enskilde som att lösa problem eller pröva nya metoder.39 Dessa arbeten medför risk 
för en individ att förlora sin förmåga att fatta beslut samt att individens kompetens 
minskas. En vanlig reaktion är också att man inte känner sig behövd.  

• Lågt beslutsutrymme och höga krav ger hög ”stress” arbeten (spända arbeten). 
Denna kombination medför den största risken för negativ stress och andra 
sjukdomar.40  

Stressdiagonalen illustrerar att ju längre vi rör oss på den, desto större är risken för psykisk 
ohälsa. Risken ökar genom att ökade krav inte matchas med en ökande egenkontroll. 

                                                 
38 Eriksson i Furåker 1991:157.  
39 SCB 2001:131. 
40 Som t.ex. hjärtinfarkt, högt blodtryck, stroke, magsår osv. Wadell, Larson 1998:121-3.  
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Aktivitetsdiagonalen illustrerar att ju längre vi rör oss på den, desto närmare en optimal 
inlärningssituation kommer vi (se figur nr. 4).41 

 

Figur nr. 4: Krav-kontrollmodellen; Eriksson i Furåker 1991:157 

Båda dimensionerna utgör riskfaktorer i sig. Psykisk nedstämdhet ökar ju högre arbetskraven 
blir. Betydelsen av egenkontroll är det motsatta. Ju högre handlingsfrihet individen upplever 
desto mindre symptom på psykisk nedstämdhet och utmattning. Graden av kontroll över den 
egna arbetssituationen har en avgörande betydelse för våra upplevelser och för vår hälsa. 
Graden av krav har inte alls samma betydelse för varken upplevelser eller hälsa.  

Det finns tre olika utfall i förhållandet mellan krav och egenkontroll. Individen tolkar de krav 
som omgivningen ställer på henne och gör en bedömning av karaktären. Därefter vägs kraven 
mot den egna förmågan. I nästa steg så kommer en reaktion – blodtrycket stiger, pulsen ökar 
och blodsockerhalten ökar. De upplevda kraven är större än den upplevda kontrollen42 - detta 
kan leda till en långvarig eller kortvarig fysisk reaktion både kroppslig och psykisk. Individen 
känner antingen en lustbetonad anspänning och i så fall brukar man tala om positiv stress eller 
anspänning, olust och bristande arbetstillfredsställelse och i det fallet talar man om negativ 
stress. Ett annat utfall uppstår när de uppleva kraven är lägre än den upplevda förmågan att 
klara av dem vilket leder till understimulering. Generellt sett är det väldigt subjektivt hur 
mycket stimulans en individ behöver. Det sista utfallet blir om de upplevda kraven 
överensstämmer med den upplevda kontrollen dvs. både kraven och kontrollen är låg eller 
hög. I det fallet uppstår det inte någon negativ stressreaktion utan man kan till och med känna 
arbetsglädje.  

Senare kommer Jeffrey Johnson ytterligare med en dimension och Karasek tillsammans med 
Johnson kompletterar den ursprungliga krav-kontroll modellen med sociala relationer. Socialt 
stöd har direkt betydelse för arbetstagarens effektivitet och hälsa men fungerar även som en 
buffert mellan arbetskrav och individuella förutsättningar. Socialt stöd tillgodoser 

                                                 
41 Eriksson i Furåker 1991:158. 
42 = förmåga att hantera kraven.  
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grundläggande behov av umgänge och gruppkänsla och kan beskrivas som medarbetarnas 
personliga relation till sina kollegor. Den vidareutvecklade modellen kallas för krav-
kontroll-stödmodellen och används ofta när man vill kartlägga psykosociala 
arbetsförhållanden. Modellen innehåller tre dimensioner, dvs. krav, egenkontroll och socialt 
stöd. Alla tre dimensionerna är tänkta som omgivningsfaktorer och de alla kan förbättras med 
arbetsorganisatoriska åtgärder.43    

 

Figur nr. 5: Krav-kontroll-stödmodellen; Theorell 2003:35  

Fyra olika typer av arbete som vi nämnde ovan kombineras i denna modell med lågt eller högt 
stöd vilket ger oss åtta olika utfall. Samtliga dimensioner utgör riskfaktorer i sig (se figur 5).  

Den ideala arbetsplatsen är en arbetsplats där man har rimliga krav, bra socialt stöd och ett bra 
beslutsutrymme för de anställda. De största hälsoproblem brukar finnas på arbetsplatser där 
man har höga psykiska krav och inget eller ett litet beslutsutrymme. Om det dessutom är så att 
även det sociala stödet är dåligt på arbetsplatsen ökar detta risken för ohälsa ytterligare. 
Individer utsatta för s.k. isoleringsstress (för lite socialt stöd) löper avsevärt högre risk för 
dålig psykisk hälsa än dem med låga krav, hög egenkontroll och starkt socialt stöd. Detta 
stödjer tanken att människor behöver både självbestämmande och socialt stöd i sitt arbete för 
att de skall kunna bemöta arbetskrav på ett bra sätt.44 

Krav-kontroll-stödmodellen har fått kritik för att den inte behandlar trygghet kring arbetsmiljö 
s.k. grundtrygghet. Den eventuella fjärde dimensionen handlar om emotionell säkerhet så som 
anställningsförhållanden, arbetstiden och lön mm. Trots denna kritik kommer krav-kontroll-

                                                 
43 Theorell 2003:34.  
44 Theorell 2003:37.  
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stödmodellen att användas även som analysmodell i denna studie. Här nedan beskrivs alla tre 
hörnstenar inom krav-kontroll-stöd modellen, dvs. krav, kontroll och stöd mer detaljerat.  

3.3.1 Psykiska arbetskrav och stress 

Arbetslivet består av en mängd av olika krav. Arbetskraven kan delas upp som kvantitativa 
(t.ex. arbetsmängden) eller kvalitativa (svårighetsgrad, kompetensgrad).45 För att förstå 
begreppets innehåll får man undersöka arbetets tempo, storleken på arbetsinsats som krävs 
samt utrymme för osäkerhet eller negativa konsekvenser i samband med motstridiga krav. 
Enligt Eklöf46 uppkommer psykiska krav genom belastning av vår förmåga att bearbeta 
information, hantera känslomässig påverkan, framförallt negativa situationer som osäkerhet, 
olust eller spänning, samt som en bieffekt av fysisk ansträngning. I samband med att man 
försöker hantera och bearbeta psykiska arbetskrav pratar man ofta om stress.  

Stress uppstår när kraven är större än vad individen klarar av. Detta är dock inte hela 
sanningen. Olika personer har lite olika uppfattningar om sin egen förmåga. Denna 
uppfattning kan vara väldigt olika än vad den verkliga förmågan egentligen är. Det är med 
andra ord inte den faktiska utan den upplevda förmågan, som är avgörande. Både 
underskattning och överskattning leder nästan alltid till stress.  

En liknande resonemang kan vi tillämpa hos de upplevda kraven. Egentligen kan man bara bli 
stressad av de krav som man ställer på sig själv. Stressystemet aktiveras av våra egna 
upplevda hot i form av krav på prestation och effektivitet.47 Det viktiga är en persons 
upplevelse eftersom personens upplevelse är dennes verklighet. Erhardsson och Lindell 
(2009) beskriver stress som ett samlingsbegrepp för ett läge där de upplevda kraven är större 
än vad individen har förmåga att klara av.48 Stress kan också beskrivas som en konflikt 
mellan de krav som ställs på individen och den förmågan individen har för att klara av dessa 
krav. Generellt sagt ju mer okända eller diffusa49 de yttre kraven är, desto större risk att de 
uppfattas olika av olika individer (se figur nr. 6).  

Upp till en viss nivå leder stress till ökad prestation. Vid enkla och fysiskt krävande 
arbetsuppgifter ligger stressnivån högre än vid komplicerade och mentala uppgifter. Ju större 
inslag av en fysisk aktivitet och ansträngning i förhållande till den mentala ansträngningen, 
desto mer nytta kan individen ha av en hög stressnivå. Stress beror på obalans i de mänskliga 
systemen och det går åt mycket energi när organismen försöker återställa balansen.50  

                                                 
45 Tangen & Conrad 2009:55.  
46 Eklöf 2006:3.  
47 Johansson och Matsson i Tofters och Fris 2003:49.  
48 Erhardsson & Lindell 2009:24.  
49 Erhardsson, Lindell 2009:24. 
50 Lugn, Rexed 2009:66.  
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Ett annat sätt att beskriva stress är att kalla de faktorer som påverkar en person för stressorer 
eller omgivningsfaktorer och individens reaktion för stress eller stressreaktion. Vad som ska 
betecknas som stressor beror på individens sätt att reagera på denna, samt andra stressorer i 
arbetet.51 Arbetskrav och arbetsbelastning är exempel på stressorer som finns i 
arbetssituationen. Man brukar dela stressorer i tre grupper: 

Miljöstressorer står för underbemanning, hög arbetstempo, kommunikationsproblem och 
omorganisation. Psykosociala stressorer kan bestå i dåliga äktenskap, sjuka föräldrar, 
mobbade barn, ekonomiska problem, problem i familjen osv. De personliga stressorerna är 
egenskaper hos den enskilde individen som kan påverka förmågan att stå emot krav. Hit 
räknas t.ex. svårighet att säga nej eller extremt höga krav på sig själv. Motvikten till stressorer 
benämns som friskfaktorer och dessa är t.ex. sömn, kost, motion, känsla av sammanhang eller 
social gemenskap.52 

Det finns olika strategier för att hantera stress. Dessa strategier kallas för coping.53 Coping 
handlar alltså om hur människan försöker bemästra stressituationer. Det mest närliggande är 
att ta itu med den situationen som upplevs som stressande. En annan coping-strategi är att 
man håller sig borta från situationen eller att man undviker den. För att undvika den stress 
som leder till ohälsa är det viktigt att den anställde ges möjlighet till handlingsutrymme, 
socialt stöd och återhämtning. Även erfarenheter och kunskaper bidrar till att mildra 
stressupplevelser.54  

 

Figur nr. 6: Hur bildas stress; Zanderin s. 149 

                                                 
51 Wadell, Larsson 1998:128.  
52 Johansson och Matsson i Tofters och Fris 2003:50. 
53 Zanderin 2005:145.  
54 Arbetsmiljöverket 2003:7.  
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3.3.2 Kontroll (lärande och egenkontroll) 

Egenkontroll 

I vår studie har vi valt att koppla lärande och egenkontroll ihop. Detta för att lärande i sig har 
en målsättning att skapa en känsla av tillit, trygghet, delaktighet och egenkontroll. Sedan så 
finns det ett samband mellan dessa två områden inom psykosocial arbetsmiljö där 
egenkontroll påverkar individens lärande. Själva lärandet utgår från att man har möjlighet till 
självbestämmande och egenkontroll i sin arbetssituation. Både egenkontroll och lärande skall 
även vara en naturlig del i det dagliga projektarbetet.  

Medarbetarnas känsla av egenkontroll baseras på inflytande över rutiner, regler och strukturer 
av arbetets utförande. Egenkontroll eller s.k. beslutsutrymme betyder att individen ges 
möjlighet att planera sitt arbete vilket ökar känslan av inflytande och kontroll på 
arbetsplatsen. Individen får också möjlighet att lära sig nya saker och utveckla sin kompetens. 
Stor kontroll minskar stress vilket åt andra sidan ökar lärande som i sin tur kan orsaka större 
stress. Förhållandet mellan stress och egenkontroll är alltså asymmetrisk.  

Beslutsutrymme eller arbetsdemokrati har två grundkomponenter. Enligt Karasek och 
Theorell55 går det att skilja mellan uppgiftskontroll och färdighetskontroll. Uppgiftskontroll 
och deltagande i beslutsfattande syftar till att medarbetaren själv har möjlighet att besluta vad 
som ska göras, när och hur. Uppgiftskontroll handlar om kontrollen över själva arbetet. Ett 
högt grad av beslutsfattande innebär att man har inflytande över sina arbetstider, kan 
närsomhelst ge förslag till förändringar samt kan delta i beslut inför kommande förändringar. 
Färdighets- eller kunskapskontroll innebär att medarbetaren har rätt kompetens och kunskap 
att utföra arbetsuppgiften samt kompetens att utöva kontroll över sin situation. Ibland kallas 
denna kontroll även för kvalifikationsgrad.  

I samband med beslutsutrymme eller handlingsutrymme vilket är ett alternativt begrepp 
brukar man prata om `kontroll i´ och `kontroll över´ arbetet. Kontroll i arbetet handlar om de 
små sakerna medan kontroll över arbetet istället handlar om de stora övergripande besluten.56 
Kontroll i eller inom arbetet kan definieras som den anställdes möjlighet att bestämma 
hastighet, prioriteringar mellan arbetsuppgifter samt sättet att utföra uppgifterna. Detta 
behöver inte betyda att man också har kontroll över arbetet. Att ha kontroll över arbetet 
betyder att man har kontroll över ramar och spelregler som formar arbetsprocessen. Det finns 
alltså flera nivåer av egenkontroll. Dessutom kan kontroll vara av individuell eller kollektiv 
karaktär. Den sistnämnda syftar på att alla berörda parter aktivt strävar tillsammans mot 

                                                 
55 Karasek, Theorell 1990 i Tangen, Conrad 2009:56.  
56 Theorell 2003:33.  
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samma mål och att varje enskild gruppmedlem kan påverka målsättningen och 
tillvägagångsätt.57  

Lärande 

Med lärande menas en permanent förändring av inre och yttre beteenden, kunskaper eller 
intellektuella färdigheter. Kompetens och kunskap skapas genom lärande. Lärande är alltså en 
förändring av individens kunskap, kompetens, attityd eller färdighet58. 

Begreppet ”den lärande organisationen” har illustrerats av Argrys och Schön59 med en modell 
som beskriver inlärning på 2 nivåer (loopar). Ett enkel-loop lärande innebär att man hanterar 
olika avvikelser eller fel enligt uppsatta rutiner. Denna typ av lärande är inriktad mot 
anpassning. Man fortsätter göra det man gjort, fast bättre. Ett dubbel-loop lärande är inte 
enbart en korrigeringsprocess utan man också ifrågasätter de bakomliggande värderingarna. 
Denna typ av lärandet kallas för utvecklingsinriktat lärande.60 Enkelloopslärande handlar 
alltså om att försöka bli bättre på det man gör, medan dubbelloopslärande handlar om att 
komma tillrätta med svagheter (se figur nr. 7).  

 

Figur nr. 7: Argrys och Schöns modell för enkel- och dubbelloopslärande 

Genom den lärande organisationen så skapas en miljö där medarbetarna kontinuerligt söker 
ny kunskap som de delar med kollegor, detta för att kontinuerligt utveckla verksamheten och 
förbättra konkurrenskraften.61 

3.3.3 Stöd 

Vi har valt att lägga områden som ledarskap, konflikter och kommunikation under kapitlet om 
socialt stöd då vi anser att tydlig kommunikation kan stärka relationer och förbättra ledarskap, 
minska stress från konflikter samt ge socialt stöd i olika arbetssituationer. Ett hälsofrämjande 
ledarskap bygger på olika kriterier såsom kommunikation, konflikthantering och socialt stöd. 

                                                 
57 Eriksson i Furåker 1991:164.  
58 Nilsen 2008:3-4.  
59 På 1970-talet utvecklade Argyris och Schön en indelning i två typer av lärande. Mer Nilsen 2008:6-7  
60 Kvarnström 2000:5, 8-9.  
61 Tonnqvist 2008:295. 
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Konflikthantering kan aldrig ske utan ett starkt personligt ledarskap, rak och tydlig 
kommunikation samt tillräckligt socialt stöd. För att kunna ge och få det enligt Karasek, 
Theorell och Jonsson nödvändiga sociala stödet måste det finnas ett stödjande ledarskap, 
konflikthantering och tydlig kommunikation i projektgruppen. Det finns alltså ett starkt 
samband mellan alla dessa områden och det är därför vi har valt att behandla alla dessa 
områden under kapitlet om stöd vilket är en del av Karaseks modell. Alla fyra faktorer i sig 
ger individen stöd i det dagliga projektorienterat arbete.  

Socialt stöd och samarbete 

Socialt stöd beskrivs som stödjande interaktion tillgänglig på arbetsplatsen som kan leda till 
arbetsglädje och lärande.62 Socialt stöd kan ges på olika sätt och har olika betydelse för 
individen. Bara känslan av att det finns ett stöd kan vara viktigt. Den vuxna individen 
tillbringar en stor del av sin tid på arbetsplatsen vilket betyder att de mänskliga relationerna i 
arbetslivet för många kan vara den mest betydelsefulla kontakten och samvaron med andra.  

Det finns olika typer av socialt stöd: Emotionellt stöd handlar om känslomässig interaktion 
och bidrar till att stärka självkänslan och handlar om att man accepteras och att man känner 
sig omtyckt. Detta stöd kan t.ex. vara ledningen som bryr sig om medarbetarnas 
välbefinnande. Känslomässigt stöd kan innebära att ge sig tid att lyssna på andras bekymmer 
och ta dem på allvar, samt att tillåta känslor. Det emotionella stödet handlar om omtanke, 
känslor, kärlek, tilltro, etc. och utgör kanske den viktigaste stödtypen.63  

En annan typ av socialt stöd är informativt stöd där man har tillgång till stöd i form av råd och 
förslag från sina kollegor och chefer när det uppstår ett problem eller alltid när det behövs. 
Informativt stöd handlar om att skapa dialog för att lösa oklarheter. Det kan även fungera som 
erfarenhetsutbyte med arbetskollegor och fortlöpande information om verksamheten.  

Funktionellt eller instrumentellt stöd är stöd som ger en avlastning så att arbetstagaren får tid 
till återhämtning. Detta stöd kan vara väldigt avgörande i projektarbete. Instrumentellt stöd är 
det handgripliga stödet, t.ex. att få avbytare för korta stunder eller kunna få hjälp av 
extrapersonal när det är hög belastning eller kunna lämna arbetet för kortare stunder. Denna 
form av stöd är viktigt för en människa, eftersom det direkt minskar belastningen och ger 
människan därmed mer kraft att ägna åt arbetet.64 Under begreppet instrumentellt stöd ryms 
även tekniskt stöd och samarbete, dvs. när flera personer, grupper eller organisationer 
genomför arbetsuppgifter tillsammans. Ett bra arbetsklimat är viktigt. En gemensam 
arbetsuppgift, samhörighet, gemenskap, en öppen dialog, trygghet, stöd och sammanhållning 

                                                 
62 Eriksson i Furåker 1991:165.  
63 Ibid:165.  
64 Arbetsmiljöverket 2003:8.  
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är uttryck för behov hos individen. Gruppens mognad och sätt att fungera har stor betydelse 
för individens hälsa och arbetsmiljö.65 

Sist men inte minst kan det vara viktigt att få uppmuntran vilket ibland kallas för 
motivationsstöd eller värderande stöd. Man ges möjlighet att jämföra sig med andra. Att ge 
eller få feedback eller konstruktiv kritik räknas som värderande stöd. Denna form av stöd är 
oftast en ledningsfråga. En förutsättning för att utvecklas i arbetet är att få veta om 
förväntningar och krav uppfylls.66  

Ofta behöver man ge eller få olika typer av stöd samtidigt.67 Alla typer av stöd överlappar 
varandra. I samband med sin kompletterande modell använder Karasek endast begreppen 
instrumentellt och emotionellt stöd.68   

Konflikter 

Varje år pågår det ett tusentals projekteter i Sverige och i nästan samtliga projekteter uppstår 
någon form av konflikt, hur noggrann projektledaren än varit vid planering och bemanning av 
projektet.69 

En konflikt börjar med en händelse och fortsätter sedan med anklagelser och negativa 
fantasier om den andra. Man slutar prata med varandra och säger ibland saker för att såra eller 
skada den andre. En konflikt tar mycket energi från gruppen och förstör öppenhet och 
gemenskap som kanske fanns innan konflikten uppstod. Därför skall konflikter hanteras så 
snabbt som möjligt. Väntar man för länge kan det hända att man redan hunnit bränna alla 
broar som skulle kunna leda tillbaka till ett nytt fungerande förhållande.70 Det är alltså viktigt 
att synliggöra konflikterna, utreda och åtgärda orsakerna till dem i tid.71  

Det finns olika sorter av konflikter som man kan stöta på i projektsammanhang: 

• I en sakkonflikt så är personer oeniga om problem, fakta eller nuläget i en situation. 
Personerna är heller inte eniga om vad de skall åstadkomma eller hur de skall nå ett 
visst mål.72 

                                                 
65 Kareld, Petersson 2008:77.  
66 Arbetsmiljöverket 2003:8.  
67 Wadell, Larsson 1998:135-6.  
68 Karasek, Theorell 1990:70-71.  
69 Tonnqvist 2008:229. 
70 Zaradin 2005:157-158.  
71 Arbetsmiljöverket 2003:16-7.  
72 Lunds Universitet – konflikthantering.  
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• I en rollkonflikt finns det avvikelser mellan en persons agerande och beteende. Denna 
typ av konflikter uppstår ofta när vi inte lever upp till de förväntningar vår omgivning 
har på oss och kan leda till utbrändhet eller stress.73 

• I samband med språksvårigheter eller oklar/dålig information i form av 
kommunikationsproblem mm kan det uppstå pseudokonflikter. I denna typ av 
konflikter så är parterna eniga men missuppfattar varandra.74 

• Intresse- och värderingskonflikter uppstår när partarna har olika mål eller intressen 
och har svårt för att acceptera vad den andra parten tycker. Exempel på en 
värderingskonflikt kan vara att parterna har olika syn på moral och etik. Denna typ av 
konflikter är svår att lösa och ofta krävs det tid samt möjlighet att arbeta igenom 
problemen och föreslå lösningar.75 

Ledarskap 

När man diskuterar ledarskapsteorier och ledarskapsstillar så är det tre ”klassiska” ledarstilar 
som beskrivs:  

• Auktoritär ledarstil - Alla avgöranden gällande handlingssätt/policys görs av ledaren. 
Tekniker och aktivitetssteg bestäms av ledaren, ett steg i taget vilket leder till att 
framtida steg alltid till stor grad är osäkra. Vanligtvis bestämmer ledaren om den 
särskilda arbetsuppgiften och om vilka anställda som arbetar tillsammans. Ledaren är 
”personlig” i beröm eller kritik. Ledaren förblir distanserad från ett aktivt 
gruppdeltagande förutom när han förevisar arbetsuppgifter. Ledaren är vänlig eller 
opersonlig snarare än öppet fientlig.76 

• Demokratisk ledarstil - Alla handlingssätt/policys diskuteras och bestäms av gruppen 
med uppmuntran och assistans från ledaren. Generella steg till att uppnå gruppmål är 
uppsatta och där råd om tekniker behövs föreslår ledaren två eller tre alternativa 
procedurer som medarbetarna kan välja mellan. Medlemmarna i gruppen är fria att 
arbeta med vem de vill och uppdelningen av arbetsuppgifterna lämnas åt gruppen att 
bestämma. Ledaren är objektiv och fokuserar på fakta i beröm eller kritik och försöker 
vara en i gruppen i sinnet utan att göra för mycket av arbetet.77 

• Låt-gå ledarstil - Total frihet för grupp- eller individuella beslut, utan någon som helst 
ledardelaktighet. Diverse material tillhandahålls av ledaren som klargör att han ger 
information när han blir tillfrågad. Ledaren tar ingen del i diskussionerna i övrigt. 
Ledaren deltar inte alls i uppdelning av arbetsuppgifter eller vem som arbetar med 

                                                 
73 Lunds Universitet – konflikthantering. 
74 Ibid. 
75 Ibid.  
76 Busch & Vanebo 1995: 60-61. 
77 Ibid: 61-62. 
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vem. Ledaren är oregelbunden i sina kommentarer om medarbetarnas aktiviteter 
förutom när ledaren blir tillfrågad. Inga försök att delta eller lägga sig i 
händelseförloppet.78 

Enligt Busch och Vanebo (1995) finns det nio egenskaper som är viktiga för framgångsrikt 
och effektivt ledarskap.79 Egenskaperna bygger på det system FedEx använder för att bedöma 
sina ledare.  

• Karisma lägger grunden för förtroende, respekt och tillit. Det innebär en förmåga att 
förstå vad medarbetarna anser och en stark känsla för visionen.  

• Omtanke om individen innebär att ge stöd och råd till de som behöver det. Ledare 
lyssnar aktivt och ger nybörjare extra mycket hjälp. 

• Intellektuell stimulans får medarbetare att reflektera och bygga sina åsikter på fakta. 
Den möjliggör för dem att betrakta gamla problem på nya sätt. Kommunikation får 
medarbetare att tänka om när det gäller åsikter som de aldrig tidigare har ifrågasatt.  

• Mod innebär att stå upp för idéer även om de är impopulära. Att inte ge efter för 
medarbetares tryck för att inte hamna i konflikt och göra det som är bäst för 
organisationen och de anställda även om det innebär personliga uppoffringar. 

• Trovärdighet innebär att följa upp och hålla överenskommelser. Ledare skall ta ansvar 
för sina handlingar och även acceptera ansvaret för misstag.  

• Flexibilitet betyder att fungera effektivt i förändringar, kunna hantera flera frågor 
samtidigt och ändra kurs när situationen så kräver.  

• Integritet innebär att göra vad som är moraliskt och etiskt riktigt, inte missbruka sin 
ställning och utgöra ett föredöme.  

• Bedömning innebär att nå relevanta och objektiva värderingar av alternativ med hjälp 
av logik, analys och jämförelser. I detta ingår att använda erfarenhet och tidigare 
information för att få perspektiv och sammanställa fakta rationellt för att få 
beslutsunderlag.  

• Respekt för andra innebär att uppmärksamma och inte förringa andras arbete eller 
åsikter. 

                                                 
78 Busch & Vanebo 1995: 61-62. 
79 Ibid: 67-68. 
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Kommunikation 

Alla undersökningar pekar på hur sammansatt och komplex kommunikationsprocessen är. 
Dessutom är detta en viktig process då information skall överföras från en punkt till en annan 
på ett korrekt sätt. I projekt är samverkan en viktig framgångsfaktor och för att lyckas med 
detta krävs god kommunikation.80  

När ett budskap skall framföras så måste budskapet formuleras och framföras så att den som 
skall ta emot budskapet kan tolka det på det sätt som sändaren menade. Denna tolkning kallas 
kodning och avkodning. Om kodningen och avkodningen inte fungerar vill det uppstå 
kommunikationsproblem. Sändare och mottagare måste försöka att kommunicera på ett sätt så 
båda förstår. Genom att återkoppla ger sändaren ett kvitto på att budskapet lyckades.81 

När man inte lyckas med att få fram budskapet så skyldas detta störningar genom olika 
kanaler (se figur nr. 8). Exempel på sådana kanaler kan vara muntligt språk, skriftligt språk 
och kroppsspråk.82 I samband med ex. projektmöten så använder man alla dessa kanaler. 

 

Figur nr. 8 Hur fungerar kommunikation, Engquist 199:32 

I praktiken vill stöta på en rad olika hindringar i kommunikationen. Några av de mest 
frekventa är: 83 

                                                 
80 Ibid:6 & Nilsson & Waldemarson 2007:49. 
81 Tonnqvist 2008:160. 
82 Ibid:160. 
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• Filtrering av information: Information förs inte vidare för att någon tycker det är 
oviktigt eller sensitivt. 

• Selektiv perception och känslor: Våra erfarenheter, känslor, behov och motiv vill 
påverka hur vi uppfattar sändarens budskap.  

• Språk: Språket vi använder är ofta en barriär i kommunikationen. Till exempel 
ingenjörer har ofta andra begrepp en någon som arbetar i kultursektorn. 

• Mängd av information: Mängden av information kan bli för stor, något som innebär 
att det kan vara svårt att ta reda på vad som rätt och relevant information.  

• Tidspress: Det operativa arbetet har huvudfokus och då är de inte så viktigt vem och 
vad som informeras. 

En annan gruppering är vertikal och horisontell kommunikation samt formell och informell 
kommunikation. Med horisontell kommunikation (gruppdynamik) menas 
informationsöverföring mellan medlemmarna i projektgruppen medan vertikal 
kommunikation betecknar kommunikation mellan projektgruppen och företagets andra 
avdelningar, beställare, kunder, osv. Med formell kommunikation menar vi den officiella 
kommunikationen på olika möten samt all skriftlig kommunikation via rapport och protokoll. 
Med informell kommunikation menar vi fikapauser, vanlig muntlig vardaglig kommunikation 
och liknande.  

3.4 Motivationsmodell  

Motivation är av stor betydelse när man ska förstå varför eller varför inte människor gör som 
de gör. Motivation är en inre drivkraft eller en vilja eller önskan att åstadkomma någonting. 
Motivation orsakar aktivitet hos individen, håller denna aktivitet vid liv och ger den mål och 
mening.84 Det finns två typer av motivation – inre motivation och yttre motivation. Inre 
motivation är förankrad i individen och handlar mycket om hur man trivs med sina 
arbetsuppgifter och med sitt arbete i stort. Här spelar sociala relationer, respekt, ansvar, 
förtroende, erkännande, ansvar, utveckling, uppmuntran, återkoppling och uppmärksamhet en 
stor roll. För att en projektledare ska kunna motivera sina projektmedlemmar måste den 
använda sig av olika typer av belöningar. Yttre motivation består av konkreta faktorer i form 
av belöningar och bestraffningar såsom lön, provision, rädsla för avsked eller brist på 
befordran.85 

                                                                                                                                                         

83 Kaufmann och Kaufmann 1998:80. 
84 Holmberg 2011-10-04 23:58. 
85 Holmberg 2011-10-05 00:52.  
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Det finns många olika teorier om det som kallas arbetsmotivation men de flesta kommer till 
samma slutsats. Det som gör att människor känner lust och engagemang inför arbetet utöver 
lön, rimliga arbetstider och en bra fysisk arbetsmiljö är gemenskap, påverkansmöjligheter, 
meningsfullhet, möjlighet till feedback, personlig utveckling och möjlighet att använda 
kunskaper och talanger man har.86 

Abraham Maslow har skapat en teori om vad som motiverar människor. Han utgår från 
människans grundläggande behov som kan ordnas hierarkiskt. I hierarkins botten finns 
behoven som är en förutsättning för vår existens. Dessa behov måste vara tillfredställda innan 
andra behov på en högre nivå känns motiverande och intressanta. Om de fysiologiska 
behoven är tillfredsställda, söker individen energi åt att skaffa säkerhet och trygghet, därefter 
sociala relationer och till sist självförverkligande (se figur nr. 9).87  

 

Figur nr. 9: Maslows behovspyramid 

Behoven kan sammanfattas med:88 

1. Fysiska behov: De fysiska behoven är de mest grundläggande och styr individens 
tankar och beteende.  

2. Trygghet: Trygghetsbehoven innebär båda känslomässigt säkerhet samt materiell 
trygghet.  

                                                 
86 Zanderin 2005: 170-171.  
87 Tonnquist 2088: 227-228. 
88 Tangen & Conrad 2009: 60-62. 
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3. Gemenskap: Sociala behov handlar om vänskap, stöd, acceptans, förståelse och 
grupptillhörighet.  

4. Uppskattning: Behov av självkänsla, självrespekt och att bli respekterad av andra. 

5. Självförverkligande: Detta behov är ett behov av att förverkliga individens personliga 
mål. Man försöker att realisera och förvärkliga det man önskar hålla på med.  
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4 Metod 

Under metodavsnittet ger vi en förklaring till undersökningsproceduren genom att redogöra 
för urvalet, genom att beskriva vem som har samlat in data och på vilket sätt, samt hur data 
har analyserats. Här beskrivs hur vi har valt ut våra respondenter samt vad som kunnat 
påverka resultatens validitet eller reliabilitet. Vi anger också skäl för valet av metod genom 
en noggrann beskrivning och redovisning av fördelar och nackdelar med denna metod. 

4.1 Vetenskaplig strategi 

För att få svar på våra frågor och för att få en ny detaljerad kunskap inom Projekt ABs 
psykosociala arbetsmiljö har vi använt oss av noggrann vetenskaplig metodik. Tre typer av 
arbetsmetoder har använts i denna studie. Den ena är en datainsamlingsmetod som används 
för att samla in data, det andra är analysmetoden som utnyttjas vid analys och den tredje är 
tolkningsmetoden som används för tolkning av insamlade data.89 I vår fallstudie har olika 
områden av psykosocial arbetsmiljö90 undersökts för att skaffa fördjupad information om den 
psykosociala arbetsmiljön på Projekt AB. Detta krävde en strategi med ett bestämt antal av 
respondenter och variabler.91 Vårt tillvägagångssätt beskrivs i detta avsnitt.  

All forskning undersöker egentligen kvalitet men det är ändå möjligt att skilja mellan 
kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.92 För att förse oss med data av störst relevans 
för problemställningen har vi valt att göra en kvantitativ undersökning. Beteckningen 
kvantitativ syftar på vilken typ av data man använder.93 Det behöver dock inte bara vara 
siffror i mer begränsad mening utan också i överförd betydelse.94 En kvantitativ ansats syftar 
till att mäta och sedan förklara. Vid kvantitativa undersökningar kan man undersöka större 
grupper än med den kvalitativa ansatsen. I vårt fall var den kvantitativa metoden att föredra 
eftersom vi ville undersöka alla anställda projektmedarbetare på Projekt AB. Nyberg (2000) 
menar att ju fler respondenter man utnyttjar desto mer sannolikt är det att man har nytta av 
statistiska metoder för att kunna dra slutsatser och den möjligheten ville vi ha.    

Vår målsättning var att forskningen skulle bedrivas med hög kvalitet och för att kunna säkra 
det har vi lagt ner ett omsorgsfullt arbete på såväl förberedelser till undersökningen som på att 

                                                 
89 Bjurwill 2001: 39, jämför med Trost 2001:19-20. 
90 De påtalade områdena (som vi redan skrivit tidigare) är psykiska arbetskrav, socialt stöd och ledarskap, 
kommunikation, konflikthantering, egenkontroll och lärande samt motivation.  
91 Halvorsen 1992:80. 
92 Nyberg 2000:100.  
93 Rosenqvist 2006:34.  
94 Trost 2001:17. 
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utforma enkäten med frågor och svarsalternativ, samt på analys.95 Vi har valt den kvantitativa 
undersökningen som i just i vårt fall kändes mer riktigt och tillförlitligt. På detta sätt minskar 
vi påverkan av den mänskliga faktorn i undersökningen.96 I studien har vi arbetat systematiskt 
och efter att vi genomfört undersökningen har de kvantitativa data analyserats och granskats. 
Genom den kvantitativa undersökningen har vi fått fram empirisk97 material om den upplevda 
psykosociala arbetsmiljön på Projekt AB och i den efterföljande analysen har vi sökt efter 
förklaringar till resultatet. 

Vårt tillvägagångssätt beskrivs i två steg. I det första steget beskriver vi med stöd i litteraturen 
hur vi avser att genomföra vår undersökning. Efter att vi genomfört undersökningen beskriver 
vi i det andra steget det faktiska tillvägagångssätt.98  

4.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativa data är data som berättar något om de kvantitativa99 egenskaperna hos 
respondenterna. I vår studie kommer vi att tolka insamlat empiriskt material induktivt dvs. vi 
observerar ett fenomen och samlar in data kring det och ett mönster eller en typologi 
utvecklas utifrån den inhämtade empirin. Att arbeta induktivt innebär att samla in data utan att 
ha en hypotes. Syftet med detta är att utveckla begrepp om ett fenomen (i vårt fall om 
psykosocial arbetsmiljö) och att skaffa sig den största möjliga helhetsförståelsen av de 
kvantitativa aspekterna hos fenomenet. Induktiv tolkning används ofta vid fallstudier som vår 
där man har en eller några få enheter.100 

Kvantitativa101 data kan kategoriseras vilket betydligt underlättar senare bearbetning och 
analys av insamlade data. Informationsmängden kan reduceras så att vi bara frågar efter det vi 
är intresserade av. Genom att använda oss av den här metoden kommer vi att förse oss med en 
kvantitativ kategoriserad kunskap102 om den psykosociala arbetsmiljön i projekt. Med projekt 
menar vi alla projekt en enskild respondent har jobbat med under sin tid på Projekt AB. Om 
respondenterna har olika uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön beroende på vilket 
projekt det gäller, har vi valt att be respondenterna att svara med ett generellt svar. Detta 
innebär att om respondenten jobbar med flera projekt samtidigt skall man försöka hitta ett 

                                                 
95 Eljertsson 2010:13.  
96  Genom att använda oss av begrepp mänsklig faktor syftar vi på människans begränsningar förmåga att råka 
göra fel, t.ex. vid tolkning av insamlade data. Begreppet används i en negativ sammanhang.  
97 =verklig. 
98 Rosenqvist 2006:59.  
99 =icke mätbara. 
100 Ett företag i vårt fall – för mer info se Halvorsen 1992:84. 
101 =mätbara. 
102 Som ger oss svar som kan delas i olika kategorier.  
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svar som stämmer totalt sett med dennes uppfattning om den upplevda psykosociala 
arbetsmiljön på Projekt AB.  

Med kvantitativa metoder frågar man oftast hur mycket, hur många, hur ofta eller i vilken 
grad.103 En kvantitativ ansats syftar till att mäta och förklara genom att insamlad information 
omformas till siffror så att man kan utföra statistiska analyser.104 

Som vi redan skrivit tidigare så är syftet med denna fallstudie att ge en nulägesbeskrivning av 
den upplevda psykosociala arbetsmiljön i projektarbete på Projekt AB. I vår undersökning är 
vi intresserade av att ta reda på vad projektmedarbetare anser om den psykosociala 
arbetsmiljön på Projekt AB. Därför är det mest närliggande att vi låter respondenterna fylla i 
frågeformuläret.105 Vi kommer att använda oss av direkta metoder där syftet med studiet är 
känt och undersökningen görs vid en viss tidpunkt106 i detta fall i juni 2011. Insamlade data 
kommer att bearbetas maskinellt.107 

För att samla in data kommer vi alltså att använda enkät med webbaserade frågeformulär som 
undersökningsteknik. Enkäten med förutbestämda frågor kommer att skickas ut via e-post och 
kommer skapas med hjälp av ett webbverktyg som underlättar utskick, genomförande och 
bearbetning av data. På det sättet skapar vi oss förståelse av respondenternas attityd, 
upplevelse eller personlighet baserade på ordningsskalor. Det betyder att svaren på frågor i 
enkäten kommer att mätas med ett mätinstrument som bygger på ordinal skala där mätvärden 
särskiljs och rangordnas i entydig ordningsföljd till exempel beroende på hur nöjd man är 
eller hur mycket man instämmer med det som påstås i frågorna. Avståndet mellan de olika 
värdena är förhållandevis ointressant och man kan inte heller säga att avståndet mellan 
värdena är detsamma.108 Genom frågeformuläret kommer vi att uppmuntra respondenter att 
betygsätta och/eller rangordna sina erfarenheter och attityder som är relevanta för 
problemställningen. 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda en kvantitativ undersökning? Enligt 
Burell109 är det användbarhet till slutanalysen som gör en metod lämpligare än den andra. 
Genom den kvantitativa undersökningen kan data mycket lättare sammanställas och 
kontrolleras, dock kan de vara mycket svårare att sammanfatta. Respondenten besvarar 
formulär när han/hon faktiskt har tid vilket är en klar fördel då detta troligen leder till minskat 
bortfall. Å andra sidan får enkäten inte bli alldeles för omfattande och ska inte heller ta för 

                                                 
103 Nyberg 2000:101. 
104 Nyberg 2000:100. 
105 Halvorsen 1992: 79. 
106 S.k. statisk tidsfaktorn. 
107 Det betyder att vi låter ett statistiskt program ta fram svarsdiagram och svarstabeller.  
108 Trost 2001: 18. 
109 Burell 2003:42. 
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lång tid att fylla i. Det finns ingen påverkan av intervjuare vid användning av denna metod 
vilket dock försvårar för respondenter i de fall frågorna i formuläret är oklara. Däremot så vet 
forskaren inte vem det är som verkligen svarar på frågor i enkäten. I en enkätundersökning vet 
forskaren inte om den som svarar har egna erfarenheter av problem eller rutiner och kan ge 
oss mer konkret information eller om den som svarar bara har hört talas om det.110 
Respondenterna kan däremot själv kontrollera eller ändra sina tidigare svar vid besvarandet av 
enkäten eftersom man alltid kan gå tillbaka till föregående fråga och ändra sitt svar om så 
behövs. 

Den största fördelen med den här metoden är att data registreras direkt vid insändandet av 
enkäten och sammanställs automatiskt, vilket eliminerar risken för felaktig sammanställning. 
Genom den kvantitativa enkäten får vi hög jämförbarhet av insamlade data samt systematisk 
klassificering och antalsräkning beträffande utvalda egenskaper. Den kvantitativa metoden 
där svaren bearbetas numeriskt ger möjlighet till statistisk analys vilket vid användandet av en 
kvalitativ undersökning skulle ta mycket längre tid. Vi kan däremot inte anpassa oss till 
person och situation för att få fram den mest värdefulla informationen.111 En annan nackdel 
skulle kunna vara att respondenter är tvungna att svara enligt förutbestämda alternativ. 
Forskaren kan inte heller använda visuella hjälpmedel eller ställa följdfrågor och på det sättet 
få kompletterande och fördjupande svar. Man kan aldrig be om förklaringar vid användandet 
av enkäten, dock är denna metod helt anonym vilket just i vårt fall är en viktig fördel som 
ökar ärlighet vid frågornas besvarning. Å andra sidan återstår en viss osäkerhet för eventuella 
tekniska problem med hantering av e-post och enkäten.  

Genom denna metod kan vi alltså undersöka den psykosociala projektarbetsmiljön på Projekt 
AB och denna metod används med fördel när en större mängd data ska ligga till grund för en 
statistisk analys.  

4.3 Utformning av intervjufrågor 

Utmaningen ligger i att vi måste formulera frågor på rätt sätt. Frågorna kommer att vara 
fasta112 vilket betyder att respondenterna måste svara enligt förutbestämt mönster. Fasta 
frågor kommer att underlätta kodningen av svaren och eventuella statistiska bearbetningar. 
Det blir också lättare att jämföra svar från olika respondenter.113 Varje respondents svar 
kommer att ha samma värde oavsett inflyttande inom projektgrupper.114 Det kommer att 
finnas ett följebrev i enkäten där vi talar för respondenterna vilka som får enkäten, hur lång 
tid ifyllnad av enkäten tar samt när man kan ta del av rapporten för att respondenterna skall 

                                                 
110 S.k. andrahandstolkningar. 
111 Burell 2003: 42. 
112 =förkodade. 
113 Halvorsen 1992:87–88. 
114 Halvorsen 1992:89. 
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bli intresserade. Frågorna och även svaren kommer att presenteras systematiskt.115 Varje del 
(rubrik) av enkäten kommer att innehålla ett antal frågor som endast behandlar ett 
forskningsområde. 

I undersökningen kommer vi att ha med variabler som t.ex. arbetstempo, 
kunskapsförmedlingen på arbetsplatsen, upplevelse av stress och konflikter på arbetsplatsen, 
grad av motivation och lärande, upplevelse av ledarskapet, grad av kommunikation, stöd och 
samarbete på arbetsplatsen.  

4.4 Urval 

Företaget Projekt AB har i dagsläget (maj 2011) 56 anställda, varav 51 jobbar aktivt inom ett 
eller flera projekt. Antalet projektledare är 25. Urvalet består av 26 respondenter varav 6 är 
kvinnor och 20 män. Åldern varierar mellan 25 och 65. De flesta respondenter bor i 
Stockholmstrakten men det finns vissa från Uppsala, Eskilstuna, Trosa och Nynäshamn 
också. Många har någon teknisk högskoleutbildning och har jobbat på företaget längre än tre 
år.  

Urvalet består av individer, projektmedarbetare på Projekt AB, som de senaste två åren jobbat 
i ett eller flera projekt. Eftersom Projekt AB är ett medelstort företag har vi gjort en 
totalundersökning vilket betyder att alla som kunde vara med har fått möjlighet att delta i 
undersökningen dvs. alla respondenter har jobbat minst fyra månader på Projekt AB. Genom 
det strategiska urvalet har vi uteslutit nyanställda som har jobbat på Projekt AB mindre än 
fyra månader när den empiriska undersökningen skett. Vårt urval har vidare eliminerat alla 
projektledare, styrgruppen och intern personal däribland ekonom, personalansvarig, VD, 
administratör, alla avdelningschefer och uppdragsansvariga., eftersom de inte hade rollen som 
projektmedarbetare. En av forskare som i dagsläget jobbar på det granskade företaget har inte 
heller deltagit i studien som respondent.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
För att se till att hög grad av reliabilitet uppnås, kommer vi att behandla informationen på ett 
strukturerat sätt. Vid den kvantitativa metoden kan vi aldrig blanda ihop något då allt 
bearbetas maskinellt direkt efter insändningen och sammanställs automatisk.  

Det kan vara svårare att uppnå god validitet genom den kvantitativa undersökningen. Validitet 
enligt Larsen116 i detta sammanhang betyder att information är relevant eller giltig dvs. att 
insamlade data är relevanta nog för frågeställningen. Med kvantitativa metoder är det också 
lättare att dra felaktiga slutsatser. Det handlar om att använda rätt namn på saker och att 

                                                 
115 I en bestämd ordningsföljd. 
116 Widmark 2005:44. 
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verkligen studera det man sagt att man skulle studera.117 Frågor i enkäten får till exempel inte 
vara ledande och därmed influera studieobjektet nämnvärt.  

Reliabilitet betyder precision och pålitlighet och anger tillförlitligheten eller säkerheten hos 
mätinstrument.118 Vi måste således formulera preciserade119 svarskategorier i frågeformuläret. 
Frågorna bör alltså formuleras så att vi kan hålla isär respondenternas reaktioner och 
upplevelser från sakupplysningar.  

Undersökningen kommer att vara tillgänglig i tre veckor så att alla hinner svara på den. 
Genom detta kommer vi att få svar vid en given tidpunkt vilket gör att vår undersökning får 
mer statisk karaktär där vi får en ögonblicksbild.  

4.6 Källkritik 

I den kvantitativa undersökningen kan det hända att respondenter inte alltid svarar 
sanningsenligt. Vi kan dessutom få strategiska svar vilket betyder att respondenter svarar på 
ett visst sätt för att uppnå något. Enligt Halvorsen (1992) kan respondenterna svara till 
exempel att arbetsmiljön är värre än vad de egentligen anser bara för att få till stånd 
ytterligare en förbättring.120 Risk för strategiska svar kan också öka genom att respondenterna 
har kontakt med varandra under tiden enkäten är tillgänglig på nätet. En annan möjlig felkälla 
är att forskarna påverkar respondenten till ett bestämt svar genom fel frågeformulering (s.k. 
frågeeffekt). Sist men inte minst förekommer s.k. kontexteffekt som orsakas genom att 
informanten påverkas av andra frågor som ställs tidigare i frågeformuläret.121 

En annan risk uppstår då forskarna själva har valt vilka som skulle delta i undersökningen. 
Bedömningen gjordes i samråd med ledningen där vi frågade vilka av företagets anställda 
som inte var projektledare. Ibland var det inte helt klart vem som var projektledare och vem 
som hade en annan roll i projektet. Till exempel visade sig gränsen mellan en projektledare 
och en biträdande projektledare visade sig vara mycket tunn. Detta ger oss en subjektiv 
avgränsning av respondenter, vilket dock flertalet personer från företagets ledning (som inte 
skulle delta i undersökningen) tillsammans med författaren som jobbar på det undersökta 
företaget har enats om.  

Andra risker i vår undersökning är t.ex. låg validitet och/eller låg reliabilitet samt att urvalet 
inte är tillräckligt representativt. I fallstudier är det i allmänhet inte representativa urval som 
eftersträvas då man ändå inte kan dra några generella slutsatser från en sådan undersökning.122 

                                                 
117 Widmark 2005:44. 
118 Burell 2003:47. 
119 Larsen 2009:41. 
120 Halvorsen 1992:89. 
121 Larsen 2009:108-109. 
122 Rosenqvist 2006:61.  
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Å andra sidan är god validitet och reliabilitet en förutsättning för att våra resultat skall kunna 
generaliseras till att delvis gälla även andra än de som är undersökta och även om studiens 
främsta syfte inte är att generalisera kan vissa fenomen som framkommer i vår studie säkert 
vara användbara i organisatorisk utveckling i allmänhet.  

Det finns en risk att bortfallet blir alldeles för stort. Om en person vägrar eller inte har 
möjlighet att delta i undersökningen talar man om externt bortfall. Om en person inte har 
svarat på enstaka frågor men i övrigt besvarat enkäten talar vi om internt bortfall.123 Om både 
internt eller externt bortfall överstiger 30 % kan vi inte direkt göra några slutsatser och då blir 
det svårt med tillförlitliga sammanfattningar.124 För att kunna säkra att bortfallet, som 
generellt sett tros ha många orsaker, inte överstiger 30 %, har vi valt att utföra några åtgärder. 
Varje åtgärd bidrar dock endast marginellt till att minska bortfallet så att flera åtgärder 
kombineras för att åstadkomma större effekter.125 För att väcka intresse kommer vi att skicka 
ut ett följebrev där vi berättar för respondenterna lite mer om syftet med studien samt när och 
var de kan ta del av undersökningens resultat. Vi kommer också att skicka ut två 
påminnelser126 för att säkra att de som tänkte svara verkligen gör det.127 

Det finns ytterligare en risk i undersökningen på grund av forskarens närhet till datakällorna 
eftersom en av forskarna jobbar på det företaget. Detta kan orsaka att forskarens uppfattning 
om verkligheten påverkas vilket i sin tur leder till att analys av insamlade data försvåras. 
Genom att vi genomför en kvantitativ undersökning minskas forskarens påverkan då data 
bearbetas och sammanställs maskinellt. Det är viktigt att vi som forskare är medvetna om 
denna förkunskap i hela processen.  

Alla studier påverkas i hög grad av tolkarens förförståelse vilket betecknar de kunskaper vi 
som forskare redan har innan någon undersökning genomförs. Detta bildar bakgrund till vår 
tolkning av ett fenomen. Vår förförståelse påverkar alltifrån valet av frågeställning till valet 
av källor och detta sker under hela undersökningsprocessen. Enligt den hermeneutiska 
metoden128 är vi aldrig objektiva, neutrala och/eller utan förväntningar när vi tolkar en text. 
Man tolkar alltid utifrån sin s.k. förståelsehorisont och färgar data med sin egen förförståelse. 
För att kunna hantera detta får vi ta ett kliv ur oss själva, sträva efter att förstå 
förutsättningslöst och försöka se på verkligheten med andra distanserade ögon. Genom att 
vara medveten om förförståelsen och försöka förhålla sig kritisk till den kan vi till en viss 

                                                 
123 Ejlertsson 2010:25.  
124 Larsen 2009:71, jämför med Bjurwill 2001:36.  
125 Japec 1997:10. 
126 Den första efter 7 dagar och den andra efter 14 dagar.  
127 Ejlertsson 2010:45, 47.  
128 Hermeneutik betyder tolkningslära eller förståelselära. Hermeneutisk metod är alltså en tolkande metod. Se 
Rosenqvist 2006:34. 
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grad eliminera påverkan dock enligt Widmark (2005) aldrig eliminera den helt.129 Det är alltid 
bra om man försöker förstå det studerade fenomenet i den kontext det förekommer i. Eftersom 
vi arbetar med människors tankar, avsikter och beteende får vi också räkna med 
ändamålsförklaringar. I vår studie kommer vi därför att ta hjälp av oberoende forskare och 
medbedömare samt av vår handledare. Hur detta påverkar slutresultatet är naturligtvis svårt 
att säga. Vi har dock valt att se vår förförståelse som något positivt då vi på detta sätt enkelt 
kan känna igen vissa fenomen som framkommer i studien, vilket kan öka validiteten. Till 
exempel ett kvalitativt angreppsätt har alltid en tendens att bekräfta forskarens förutfattade 
mening och är alltid mer subjektivt.130 Genom att vi gör en kvantitativ undersökning minskar 
vi risken för subjektiva tolkningar avsevärt. Vid fallstudier påträffas det enligt Flyvbjerg 
större bias mot falsifiering av förutbestämda föreställningar än mot verifiering.131 Det finns en 
särskild risk för feltolkning på grund av att vi önskar uppnå goda helhetsbilder. Risken kan 
minskas genom att vi är två som skriver denna studie varav bara en av oss befinner sig i 
närheten av studieobjekten. Därmed kommer olika subjekt till tals i texten.132 Att vi har 
oberoende forskare, handledare och medbedömare till hjälp minskar risken ytterligare. 

4.7 Det faktiska tillvägagångssättet 

Undersöknings formuläret skickades till två personer som ett s.k. förtest 10 juni 2011. Efter 
att dessa två personer som inte på något sätt är inblandade i denna studie lämnade sina 
kommentarer, frågor och förslag till ändringar, har vi justerat formuläret. Även ett antal 
synpunkter från handledaren har lett till ytterligare ändringar och justeringar i enkäten. 
Undersökningen skickades ut den 15 juni 2011 och respondenterna hade drygt tre veckor på 
sig att fylla i den då 8 juli var den sista möjliga svarsdagen. Undersökningen skickades via 
email med hjälp av ”Google dokument” till 26 medarbetare anställda på Projekt AB. Den 27 
juni skickades första påminnelsen och den 4 juli skickades ytterligare en påminnelse i form av 
ett tackkort då de flesta vid angivna tidpunkten redan svarat. Vi har fått in totalt 21 svar. 
Undersökningen bestod av 40 frågor plus en extra fråga där vi bad respondenterna lämna en 
generell kommentar kring den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten tog cirka 15 minuter att 
besvara. Frågorna var indelade i olika kategorier så som bakgrund, arbetskrav, socialt stöd, 
konflikter, ledarskap, kommunikation, lärande, egenkontroll, motivation samt övrigt.  

Vid framtagande av undersökningens enkät har vi hämtat inspiration och idéer från ”En 
studie i psykosocial arbetsmiljö i ett modernt svenskt industriföretag.”133 Undersökningen var 
även utformad så att den skulle passa mest produktionsledarna då cirka 90 % av alla 
projektmedarbetare jobbar som produktionsledare ute i projekt.  

                                                 
129 Widmark 2005:43. 
130 Widmark 2005: 43.  
131 Flyvbjerg 2003:199. 
132 Ett bidrag från postmodernism, för mer info se Aktionsforskning av Ljung 2001. 
133 Grusell & Jonsson 2009: Bilaga 3. 
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Insamlade data bearbetades automatiskt i ”Google dokument.” För att kunna analysera och 
tolka insamlingsmaterialet har vi använt oss av modeller som beskrivs i kapitel tre. En grafisk 
redovisning av undersökningens resultat finns i kapitel fem. Även sammanställning av 
resultat samt analys beskrivs i kapitel fem.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar och analyserar vi det empiriska material som har samlats in 
genom enkäten. Här presenteras först projektmedarbetarnas svar utifrån variablerna krav, 
egenkontroll, socialt stöd samt motivation för att därefter analyseras och placeras in i matris 
enligt Karasek, Theorell och Johnson samt Maslow.  Avslutningsvis för vi ett sammanfattande 
resonemang kring projektmedarbetarnas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön för att 
kunna sammanställa allt och positionera datasvaren i de två modellerna.  

Vi kommer nedan att presentera resultatet från vår undersökning. Vi har valt att göra detta 
utifrån samtliga av våra valda teoretiska perspektiv. Inom varje område kommer vi först att 
redovisa våra kvantitativa resultat genom tabeller som vi förklarar med text. I tabellerna 
presenteras resultaten med faktiskt antal svarande för varje alternativ, medan vi i texten 
använder oss även av procent avrundade till närmsta heltal för att undvika överdriven 
exakthet.  

Beskrivningen av resultatet för respektive område följs av analysen för respektive område. Vi 
kommer i analysen och senare i slutdiskussion att utgå från vår teoretiska referensram, knyta 
an till tidigare forskning och försöka besvara studiens frågeställningar. 

Karaseks och Theorells krav-kontroll modell som senare kompletterades med socialt stöd har 
blivit den dominerande modellen för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras 
effekt på hälsa. Enligt denna modell är förhållandet mellan upplevda krav, upplevd kontroll 
och stöd avgörande för om arbetet leder till positiv eller negativ stress. Denna modell 
tillsammans med Maslows pyramid används i vår analys av undersökningens resultat.  

Undersökningen var indelad i dessa områden: 

• Psykiska arbetskrav 

• Egenkontroll och lärande 

• Socialt stöd och konflikter, ledarskap och kommunikation 

• Motivation  

5.1 Redovisning och analys av enkätens resultat 

Hela undersökningen byggde på att individen själv fick skatta sin psykosociala arbetsmiljö i 
ett antal avseenden. Skattningarna gjordes av beskrivna arbetsegenskaper som kunde anses 
vara relativt objektiva, men skattningen av intensitet eller varaktighet utgick från den 
svarandes egen individuella bedömning. Resultaten av sådana mätningar blir alltså strängt 
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taget mått på individuella uppfattningar om olika förhållanden. I så fall är det viktigt att 
komma ihåg att biologiska och psykiska reaktioner på de flesta psykosociala 
arbetsförhållanden utgår från individens tolkning och upplevelse av sin situation och att det 
därför är nödvändigt ta med den subjektiva dimensionen i beräkningen.134  

Vid en kvantitativ undersökning är det lämpligt att använda ett statistikprogram om man ska 
försöka analysera och tolka resultat. Vi presenterar alla tabeller och figurer här nedan.  

5.1.1 Bakgrund 

Som tidigare har framgått har vi skickat enkäten till 26 respondenter som ryms inom 
definitionen projektmedarbetare på Projekt AB.  I undersökningen har det deltagit 15 män och 
6 kvinnor varav 60 % av dem var mellan 30 och 50 år. 20 % var under 30 och 20 % var över 
50. Nästan hälften av alla respondenter har jobbat på Projekt AB mindre än ett år och bara tre 
har jobbat mer än fem år på företaget. Häften av respondenterna har gymnasieutbildning eller 
motsvarande, den andra halvan har akademisk utbildning. För att upprätthålla anonymiteten 
har vi i enkäten inte frågat om respondenternas familje situation eller liknande.  

Tjugoen av tjugosex respondenter har svarat i enkäten. Detta ger oss externt bortfall på 19 %. 
En del respondenter har valt att inte svara på alla frågor. Vi har på detta sätt fått mellan 19-21 
svar på alla frågor exklusive frågor där man kunde välja flera alternativ. Detta ger oss ett 
internt bortfall på 8 %. Om vi hade räknat endast med alla fullständiga svar måste vi öka det 
totala bortfallet upp till 27 %. Vi har alltså även i detta fall klarat oss från gränsvärdet 30 % 
som vi nämner i metoddelen. Detta ger oss möjlighet att dra tillförlitliga slutsatser. I övrigt 
känns 21 respondenter som en liten grupp, men med tanke på att vår studie gäller endast ett 
medelstort företag som har totalt 56 anställda varav 26 är klassade som projektmedarbetare, är 
antalet respondenter tillräckligt stort.  

Som nämnts tidigare har respondenterna valts ut i samråd med ledningen och 
personalansvarig. På detta sätt ville vi säkerställa att endast personer som inte har 
projektledarrollen i projektarbete skulle delta i undersökningen. För att inte hamna i någon 
otrevlig situation har vi också valt att inte nämna det i följebrevet till undersökningen så att 
ingen av respondenterna kunde ta det till sig. Framförallt när det finns två tre stycken bland 
alla respondenter med lite mer självständig roll i projektet än de allra flesta som har 
produktionsledarroll. Undersökningen var utformad så att den skulle passa mest just 
produktionsledarna vilket även en respondent nämnde i enkäten under övriga kommentarer. 
Då omkring 90 % av alla projektmedarbetare på Projekt AB jobbar som produktionsledare var 
detta ett naturligt val.  

                                                 
134 Eklöf 2006:9. 
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5.1.2 Psykiska arbetskrav 

Medarbetare på Projekt AB har svarat på frågor som berör deras arbetsuppgifter, arbetstempo 
samt hur stressade de upplever sig vara i det dagliga arbetet. Vi har sammanfört dessa frågor 
som direkt berör arbetskrav och stress till en variabel vilken vi kallar för psykiska arbetskrav. 

85 % av respondenterna i undersökningen trivdes ganska ofta, mycket ofta eller alltid med 
sina arbetsuppgifter.  Endast 15 % svarade att de bara ibland trivdes med sina arbetsuppgifter 
och det var ingen som svarade att han/hon bara sällan eller aldrig trivdes med sina 
arbetsuppgifter. 

 

90 % av respondenterna upplever att de åtminstone ibland har för mycket att göra och 100 % 
av respondenterna upplever att de åtminstone ibland behöver jobba i ett alltför högt 
arbetstempo. Däremot endast 38 % tycker att de behöver jobba i alltför högt tempo ganska 
ofta, mycket ofta eller alltid.  
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Trots att man har mycket att göra och jobbar i hög fart känner sig hälften (48 %) av alla 
respondenter sig inte så stressade. Dessa respondenter upplever att de ganska ofta hinner med 
sina arbetsuppgifter utan att känna sig stressade. 19 % känner dock att de åtminstone ibland 
upplever stress då de jobbar i allt för högt tempo. Resterande 33 % känner ganska sällan eller 
aldrig att de hinner med sina arbetsuppgifter utan att känna sig stressade.  

 

Det som stressar medarbetarna mest i projektet är oklara krav och målbild samt oklar 
återkoppling och kommunikation. Samtidig så tycker man att det är stressande att hinna med 
alla arbetsuppgifter, något som inte lika tydligt framgick på en av de föregående frågorna. En 
del vill också ha en klar bild på vem som leder inom projektet för att inte känna sig stressad. 
Eftersom vi som författare valde ett antal svarsalternativ på denna fråga och respondenterna 
inte hade möjlighet att välja något annat är tillförlitligheten vid denna fråga ganska låg. Trots 
det har oklara krav och målbild samt oklar återkoppling och kommunikation fått så pass 
tydliga resultat i undersökningen där ca 75 % resp. 50 % har valt dessa alternativ så man kan 
bortse från att vi förvalt dessa.  
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Analys Psykiska arbetskrav  

På Projekt AB ställer man ganska höga krav på sina medarbetare så man blir tvungen att 
jobba i allt för högt tempo. Produktiviteten har stigit de senaste decennierna och varje individ 
måste försöka hålla allt fler faktorer i huvudet. Summan av den totala belastningen när 
arbetsdagen är slut är högre än tidigare.135 En av orsakerna bakom detta skulle kunna vara att 
datorer ökar vår arbetstakt och påverkar vårt arbetssätt så att mer förväntas hinnas med, vilket 
leder till tydliga konsekvenser i form av stress. Det är troligen både arbetsmängden och 
svårighetsgrad dvs. miljöstressorer som gör att man tycker att det är ganska stressande att 
hinna med alla arbetsuppgifter. I samband med att man måste arbeta i ett alldeles för högt 
tempo ökar den negativa stressen i projektarbete. I projektarbete är det oftast många deadlines 
och det gäller att planera sitt arbete väl för att hinna med allt. Å andra sidan upplever inte 
medarbetare sin arbetsmiljö som direkt stressande. Förekomst av stress finns, och upplevelsen 
av stress är enligt resultatet blandad. Även fast stress är en subjektiv känsla kan detta tyda på 
att man antingen har tydliga och icke motstridiga krav och mål i projektet eller/och en bra 
fungerande kommunikation. Det kan också bero på att projektmedarbetare inte jobbar med så 
många deadlines eller har lika stort ansvar som projektledare. Oavsett vilka av dessa 
påståenden som stämmer trivs i övrigt projektmedarbetare med sina projektrelaterade 
arbetsuppgifter. 

Det största kravet som projektledaren brukar rikta mot sig själv och sitt projektledarskap att ro 
hem projektet, dvs. att lyckas med projektet utifrån de tids-, kostnads- och resultatmässiga 
ramar som finns, är förstås inte lika drivande om man är projektmedarbetare. Detta betyder 
dock inte att de personliga stressorerna behöver vara mindre. Man vill i alla fall prestera 
oavsett sin roll i projektet. Och även projektmedarbetare vill ha koll på hur projektet fortlöper. 

                                                 
135 S.k. teknostress, mer om detta Nenzén 2002: 12-13.  
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Detta krav kan tillfredsställas genom de regelbundna möten som enligt undersökningens 
resultat mer än 90 % av respondenterna är nöjda med. Detta behandlas senare under kapitlet 
om kommunikation.  

Är det så att medarbetare inte vet vilka krav som ställs på dem, kan de bli lätt stressade. Om 
det finns någon otydlighet i kravställningen eller diffusa och outtalade krav kan även detta 
leda till att projektmedarbetarna blir stressade. Detta är ett ganska vanligt problem hos 
projektledare men resultat av enkäten pekar på att även projektmedarbetare upplever detta 
likadant.  

Andra faktorer som bidrar till att projektmedarbetarna blir stressade är oklar projektledning, 
brist på återkoppling, oklara projektmål och dålig kommunikation. Alla dessa faktorer leder 
till att medarbetarna upplever arbetskraven större än de själv klarar av. Projektmedarbetarna 
vill alltså veta vilka krav som ställs på dem samt vilka mål som eftersträvas. Problem med 
oklarhet i vad projektet ska resultera i är rätt viktigt då det kan leda till konflikter mellan olika 
intressenter. Projektmedarbetarna vill ha en tydlig kommunikation och någon form av 
återkoppling. De strävar efter tydligt ledarskap och en ledare som stöttar och respekterar sina 
medarbetare.  

Det sammanfattade resultatet tyder på att stressnivån bland projektmedarbetare på Projekt AB 
ligger något lägre än den genomsnittliga i landet. Enligt en rapport som Arbetsmiljöverket 
tagit fram för 2007 tyckte 38 % att arbete var psykiskt påfrestande och 55 % hade för mycket 
att göra.136 

5.1.3 Egenkontroll 

Vi har också tagit reda på om man över huvud taget blir uppmuntrad till att ta egna initiativ 
och föreslå förbättringar. Alla respondenter tycker att de åtminstone ibland får ta egna initiativ 
om det egna arbetet. 76 % får den här möjligheten alltid eller ganska ofta. 

 

                                                 
136 Arbetsmiljöverket 2007:187.  
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Det samma gäller när man ska föreslå förbättringar relaterade till projektet. Det finns dock 
några som känner att de bara sällan har den möjligheten.  

 

Vad som gäller möjlighet att påverka de beslut som fattas av ledningen rörande ens arbete i 
projekt blev svaret inte alls tydligt. Respondenternas svar har varierat mycket troligen 
beroende på vilken roll i projektet man har. Nästan hälften av respondenterna (47 %) har 
svarat att de ofta eller alltid får denna möjlighet.  

 

57 % av respondenterna kan ganska ofta eller alltid påverka hur det egna projektarbetet skall 
läggas upp. Det var ingen som svarat att man aldrig eller mycket sällan kan bestämma om hur 
det egna arbetet skall planeras.  
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Alla utom en har svarat att de åtminstone ibland får fatta egna beslut kring sitt projektarbete. 
De flesta (57 %) får göra det ofta eller till och med alltid.  

 

Det samma gäller för möjligheten att utnyttja medarbetarnas idéer och kunskaper där 
majoriteten av respondenterna, dvs. 95 % upplever att de åtminstone ibland kan dra nytta av 
sina egna lärdomar och tidigare erfarenheter. En tredjedel känner att de får göra det ganska 
ofta och ytterligare fyra personer har möjlighet att utnyttja sina kunskaper mycket ofta eller 
till och med alltid.  

 



Projektmedlemmarnas uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön i projektorienterat arbete  

 

 

Sidan 57 

 

Analys egenkontroll  

I stort verkar egenkontrollen bland projektmedarbetare vara rätt stor. En lagom stor 
egenkontroll har positiv påverkan på hälsa, trivsel, engagemang och arbetets resultat. 
Egenkontroll ger större motivation, bättre prestationer och fler initiativ samt skapar starkare 
vilja att stanna och jobba kvar på företaget. Man kan ta egna initiativ och föreslå förbättringar. 
Det är av stor vikt att låta medarbetarna arbeta självständigt och delegera ansvar så att alla 
känner sig behövda och betydelsefulla.  

I frågan om man anser ha påverkan över beslut som tas av ledning var svaren relativt 
splittrade. Anledningen till detta är att man befinner sig på olika nivåer inom företaget och har 
lite olika ansvarsområden. Vi menar att en produktionsledare kan ha annorlunda påverkan på 
beslut som tas av ledningen än till exempel en arbetsmiljösamordnare om frågan gäller just 
arbetsmiljö. Känslan av att man faktiskt kan påverka och ha inflyttande stannar oftast högst 
uppe i organisations struktur. Det är väldigt viktigt att man känner sig delaktig och att man 
upplever att man kan påverka för att en verksamhet ska vara effektiv och för att personalen 
ska bli mer produktiv och motiverad. Det gynnar också den psykosociala arbetsmiljön.  

I det här avsnittet behövde vi inte hantera kontroll över resurser då projektmedarbetare inte 
har någon som det framgår av deras roll. Kontroll över hur det egna arbetet ska läggas upp är 
dock en av de viktigaste faktorerna i egenkontroll. Och denna typ av kontroll verkar vara 
ganska stor hos projektmedarbetare där bara en av tio tycker att hon/han alldeles för sällan får 
denna möjlighet. Ungefär samma svar får man om man frågar om man själv kan fatta beslut 
kring det egna projektarbetet. Endast 5 % anser sig inte ha haft denna möjlighet. Resten av 
respondenterna känner sig ha en bra egenkontroll i det egna arbetet och får ofta möjlighet att 
utnyttja sina egna idéer och erfarenheter i sitt projektarbete. Uppgiftskontrollen är därmed 
ganska hög.  

Detta anser vi är ett bra resultat som tyder på att de flesta projektmedarbetare ges en stor grad 
av kontroll och beslutsutrymme som stödjer deras motivation och bidrar till ökad 
produktivitet. Å andra sidan är färdighetskontroll inte lika högt och detta behandlas mer under 
lärande. Totalt sett verkar kontrollen vara mer av individuell än kollektiv karaktär. I övrigt 
verkar projektmedarbetare snarare ha kontroll i än över sitt arbete trots att det finns flera som 
ganska ofta eller ofta har båda typen.  

5.1.4 Lärande 

Den viktigaste förutsättningen för att projektarbete skall vara lärande är att medarbetare ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och använda dessa för att skapa en utvecklingsprocess 
inom projekt.  

Projektmedarbetarna är ganska splittrade i svaren på frågan om dem ges möjlighet att söka ny 
projektkunskap. Svaren är nästan jämt fördelade mellan sällan, ibland och ofta. 
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47 % dvs. nästan hälften av alla respondenter tycker att de bara ibland får dela projektkunskap 
med sina projektkollegor.  

 

Vad som gäller möjlighet att ifrågasätta gamla tankemönster, arbetsmetoder, 
organisationsstrukturer och system relaterade till projektet tycker de flesta att de ibland eller 
ganska ofta har möjlighet att ändra på dessa genom att ifrågasätta dem och föreslå 
förändringar.  
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Analys lärande  

I övrigt är lärande i projekt delvis begränsad trots att lärande anses avgörande för företagets 
och organisationernas effektivitet och konkurrenskraft. Lärande har med kommunikation och 
egenkontroll att göra. Projektmedarbetarna ges möjlighet att påverka arbetssätt samtidigt som 
de inte helt och hålet kan utnyttja sin projektkunskap. Projektmedarbetarna var oense i frågan 
om de ges möjlighet att söka en ny projektkunskap. Detta kanske beror på vilken befattning 
man har.  Om man till exempel är arbetsmiljösamordnare så har man förtur om det är någon 
kurs som är arbetsmiljörelaterad eftersom företaget vill se till att experter och specialister 
utvecklas inom sitt område. Vi menar att produktionsledare på Projekt AB är i jämförelse med 
arbetsmiljösamordnare en vanlig befattning som enligt några inte nödvändigtvis behöver 
utvecklas på samma sätt. Ges produktionsledarna dock inte samma möjligheter som andra kan 
detta leda till misstro och dåliga sociala relationer.  

Även svaren på frågan om man ges möjlighet att på individnivå dela projektkunskap med sina 
kollegor var mycket splittrade trots att majoriteten tyckte att man ibland ges denna möjlighet. 
Detta tycker vi är en stor brist och borde hanteras på organisationsnivå genom att man tillåter 
och skapar mötesforum för erfarenhetsöverföring där man kan byta projektkunskaper under 
pågående projekt eventuellt åtminstone efter varje avslutad projekt trots att lärande egentligen 
är en ständig process. På detta sätt kan man stödja det formella lärandet. Som vi diskuterat 
under teoridelen kan lärande uppstå på individnivå, på kollektivnivå och på organisationsnivå. 
På kollektivnivå i projektorienterat arbete är det oftast regelbundna möten där man får ny 
information. Regelbundna möten där man kan kommunicera och får lyfta frågor behandlas 
mer under kommunikation men dessa är ett exempel på ett forum där kunskap kan spridas och 
där lärande uppstår. Tydligen är detta inte tillräckligt trots att respondenterna tycker att de ges 
möjlighet att lyfta frågor och synpunkter på dessa möten känner de sig inte nöjda med 
kunskapsspridning.   

På organisationsnivå för att lärande inom verksamheten ska kunna fungera, får man tillåta och 
stödja kunskapsspridning samtidigt som man ger individen ett visst utrymme för att ta en ny 
kunskap till sig. På lång sikt är detta väldigt lönsamt för verksamheten då istället för att skicka 
folk till kurser och utbildningar kan projektmedarbetarna utbildas internt utan några större 
kostnader samtidigt som alla blir mer produktiva och nöjda med sina utvecklingsmöjligheter. 
Allt detta kan en organisation vinna på att ändra sin struktur och skapa 
kommunikationskanaler för kunskapsöverföring. Detta är också en del av ett effektivt 
ledarskap att se till att sådana forum finns och funkar samt säkerställa kollektiv 
kunskapsutveckling och enkel- och dubbel-loop lärande. Det lärandet som tillämpas på 
företaget är åtminstone ett enkelloop-lärande. Om detta även är dubbel-loop har vi svårt att 
uttrycka oss om eftersom det inte var det vi undersökt. Men med tanke på att man har 
möjlighet att ifrågasätta gamla arbetsmönster och ta initiativ till förbättringar skulle man 
kunna tro att även dubbel-loop lärande appliceras.  
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På dessa forum ges även möjlighet att ifrågasätta gamla rutiner och tankemönster. Eventuellt 
kan dessa forum diskuteras vid s.k. teambuilding137 där man träffas hela företaget (alltså inte 
projektvis) och i grupper diskuterar verksamhetens rutiner, mallar och arbetssätt, vilket skulle 
skapa utveckling och nytänkande.  

5.1.5 Socialt stöd och samarbete 

Socialt stöd och samarbete är två faktorer som är beroende av varandra. Ju bättre socialt stöd, 
desto bättre förutsättningar finns för ett gott samarbete. Ett gott samarbete resulterar oftast i 
ett bra socialt stöd inom en grupp. 

I övrigt tycker 67 % av respondenterna att de är väl omhändertagna ganska ofta eller alltid 
och att de har det bra vilket vi anser är ett positivt resultat.  

 

Det framgår i undersökningen att respondenterna tycker att klimatet i deras projekt är 
uppmuntrande och stödjande även om hälften 50 % av alla respondenter tycker att det bara 
stämmer delvis.  

 

                                                 
137 Med team-building menar vi aktiviteter som syftar till att sammansvetsa arbetsgruppen.  
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68 % av alla som besvarade undersökningen tycker inte att projektklimatet är misstänksamt 
och misstrohet, däremot så tycker 62 % att det är delvis eller helt avslappnat och trivsamt.  

 

 

33 % av respondenterna upplever att deras projektklimat är delvis eller helt stelt och regelstyrt 
men majoriteten 67 % inte känner så.  

 

De flesta (76 %) av de tillfrågade känner att de ganska eller mycket ofta får respekt från sin 
projektledare, å andra sidan är det inte lika många som känner samma respekt från sina 
projektkollegor; bara c:a 66 %. Skillnaden är dock inte så stor.  
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Det mest negativa resultatet i undersökningen gäller återkoppling. I de fall man får någon 
feedback över huvud taget så är denna hellre positiv (55 %) än negativ (33 %). Bara 5 % har 
svarat att de får negativ feedback ganska ofta eller alltid, jämfört med 25 % som får positiv 
feedback ganska ofta eller alltid. 95 % har bedömt att de ibland, sällan eller aldrig får negativ 
feedback jämfört med 75 % som får positiv feedback ibland, ganska sällan eller aldrig.   

 



Projektmedlemmarnas uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön i projektorienterat arbete  

 

 

Sidan 63 

 

 

Man tillåts inte ha så mycket social kontakt med andra projektmedlemmar i det dagliga 
projektarbetet. 35 % svarade att de bara ibland har möjlighet att umgås med sina medarbetare. 
40 % får denna möjlighet ganska ofta eller alltid och 25 % ganska sällan eller aldrig.  

 

När man behöver stöd från andra projektmedlemmar får man det ganska ofta (67 %). Resten 
(33 %) upplever att de ibland eller sällan får det stöd de behöver.  Detta kan bero på att man 
kanske inte alltid har rätt kompetens inom projektgruppen och man sällan söker den nyttiga 
kunskapen utanför projektet. En annan anledning skulle kunna vara tidsbrist då man tidigare 
sagt att det var svårt att hinna med sina arbetsuppgifter.  
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I övrigt verkar samarbete inom projektgruppen fungera bra, bara 10 % av respondenterna 
tycker något annat. Stöd från projektledare behandlas under kapitlet om ledarskap.  

 

Analys socialt stöd 

I stort verkar socialt stöd i projektrelaterade arbeten på Projekt AB fungera bra.  Upplevelse 
av socialt stöd från projektkollegor är väldigt viktigt ur krav-kontroll-stödmodellens 
perspektiv. Medarbetare på Projekt AB upplever att de har ett fungerande socialt stöd. De 
flesta känner att klimatet i projektet är avslappnat och relativt stödjande. Det kan ibland hända 
att man känner misstrohet och för mycket regelstyrning men generellt tycker alla respondenter 
att de är väl omhändertagna vilket är ett positivt resultat framförallt med tanke på att vi 
undersökt projektmedarbetarnas upplevelse och inte till exempel projektledarnas som kan 
anse ha större tendens att uppleva det allmänna klimatet som mer omhändertagande eftersom 
de befinner sig högre upp inom organisationen. Detta tyder på att man upplever att det finns 
en bra stämning och samarbete på arbetsplatsen.  

Det verkar inte uppstå något problem med att få stöd eller respekt från projektledaren eller 
övriga projektmedlemmar. Man upplever att man får mer respekt från projektledare än från 
projektgruppen vilket kan handla om att man tycker att projektledaren har bättre koll på vem 
som jobbar inom hans/hennes projekt och vilka kompetenser denne har. Man kan också 
värdera respekt från projektledare högre och på så sätt uppleva att man ges mer respekt från 
projektledaren än från övriga projektmedarbetare.  

Å andra sidan upplever medarbetare att de får mer stöd från varandra än från projektledare, 
vilket kan bero på att man oftast har närmare till sina projektkollegor än till sin överordnade 
och därmed använder man sig oftare av det stödet istället för att behöva be projektledaren om 
hjälp. Denna problemställning behandlas mer under ledarskapsdelen.  

Genom att det finns förtroende i organisationen för medarbetare skulle man kunna värdera det 
emotionella stödet som ganska högt. Vad gäller feedback är de flesta inte nöjda då de alldeles 
för sällan får någon form av återkoppling. Uppmuntran och uppskattning är en viktig del av 
det formella sociala stödet och resultatet pekar på att det finns en stor förbättringspotential 
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inom detta område. Det kan anses vara svårt att ge feedback i det dagliga projektorienterade 
arbetet med många möten och deadlines. Om återkoppling sker är den i fem av de tio fallen 
positiv och tre av de tio fallen negativ. Man försöker fokusera mer på det som är bra än att se 
till det som inte är lika bra. Vi kan bara ana att man hellre vill få negativ än ingen 
återkoppling alls. Det värderande stödet blir därmed ganska lågt.  

Vad gäller möjlighet till social kontakt i projektet tycker tre av fyra att de ges möjlighet att ha 
social kontakt med varandra. Gruppen och möjlighet till socialt stöd har mycket stor betydelse 
för individen. Om så många som 25 % inte anser att de ges möjlighet till social kontakt måste 
detta betyda en vis begränsning för hela verksamheten där man troligen inte umgås med 
varandra så mycket som man hade velat, vilket i och för sig kan bero på tidsbrist där man har 
svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Isolering kan vara mycket farligt och kan resultera i 
att man hamnar utanför gruppen och motivationen till arbete sjunker samtidigt som stressen 
ökar och risk för psykosocial ohälsa ökar kraftigt.  

Resultat av undersökningen tyder på att det till stor del finns ett bra samarbete mellan 
projektmedarbetare. Relationer inom gruppen har en stor betydelse för hur samarbete kommer 
att fungera och i detta fall verkar samarbete fungera utan några problem. Behöver man stöd 
och hjälp med sitt arbete så får man oftast det.  Avsaknad av tillräckligt social kontakt skulle 
dock kunna påverka detta samarbete negativt.  

5.1.6 Konflikter 

I det här avsnittet sammanförde vi frågor om huruvida man upplever att det förekommer 
konflikter i projektgruppen samt hur dessa konflikter hanteras. Två frågor gällde trakasserier 
och mobbning i projektet.   

Respondenterna upplever inte att det förekommer konflikter i projektgruppen i någon större 
omfattning. 71 % av respondenter upplever att det aldrig, mycket sällan eller ganska sällan 
förekommer konflikter mellan projektmedlemmar i projektgruppen. Det samma gäller 
konflikter med projektledaren. De verkar inte förekomma ofta. 
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I de fall det förekommer konflikter så hanteras dessa oftast (62 % av fallen) i projektgruppen. 
Enligt 33 % hanteras dessa inte alls eller på något annat sätt.  

Vad gäller trakasserier eller mobbning så har 86 % av respondenterna aldrig eller sällan blivit 
utsatta för trakasserier eller mobbning.  

 

Man kan dock inte påstå att mobbning inte förekommer alls. Hela 15 % av respondenterna har 
svarat att det kan hända ibland eller sällan att det förekommer mobbning eller trakasserier i 
det dagliga projektorienterade arbetet. Resten av respondenterna har valt mycket sällan eller 
aldrig.   
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Analys konflikter 

Resultaten av undersökningen tyder på att det inte förekommer många konflikter på Projekt 
AB vilket är bra. Detta bara stödjer vår slutsats om att samarbete fungerar bra bland 
projektmedlemmar på Projekt AB. Problemhanteringen verkar oftast ske i projektgruppen och 
alltså inte med hjälp av projektledaren. Detta är lite överraskande resultat att projektledaren 
egentligen inte alls är så delaktig i konflikthantering som man skulle kunna tro. Trots att det 
inte verkar uppstå så många spänningar på Projekt AB, anses konflikter vara en naturlig del i 
en verksamhet och kan bidra till utveckling, nytänkande och lärande. Det låga antalet 
konflikter kan också bero på att vi i vår undersökning frågade efter konflikter och man kanske 
inte anser att ett litet problem, ett enkelt missförstånd eller någon form av missnöje klassas 
som konflikt och därmed inte tagit hänsyn till dessa i enkäten.  

En av fyra tillfrågade anser att det inte alls finns någon konflikthantering och att konflikter 
löses av sig själva. Detta kan tyda på en brist i ledarskapet då det alltid borde finnas 
konflikthantering och projektledaren bör sträva efter att lösa alla typer av missnöje eller 
konflikter i ett så tidigt skede som möjligt.  

För att kunna veta vilka attityder som förekommer på arbetsplatsen har vi valt att ställa frågor 
om trakasserier och mobbning. Kränkningar, trakasserier och konflikter medför psykiska och 
sociala påfrestningar. Det var sällan eller aldrig att någon har blivit utsatt för trakasserier eller 
mobbning i projektorienterat arbete. Trakasserier eller mobbning verkar inte vara ett problem 
bland projektmedarbetare på Projekt AB även fast det fanns två-tre respondenter som svarade 
att det ibland förekommer eller/och att de själva ibland varit utsatta för det.  Detta får man inte 
bortse från trots att det bara är några få projektmedarbetare kan detta ha stora konsekvenser i 
fall det sprider sig. Man bör inte ta upp denna fråga i någon större grupp eftersom det är ett 
känsligt ämne, istället kanske man borde sprida etik med positiva värderingar och normer.  

Vi har även ställt frågan om man någonsin funderat på att lämna projektet och denna fråga 
behandlas under avsnittet om motivation. Vi tror att det kan finnas något samband mellan om 
man själv blivit utsatt för trakasserier eller mobbning och vilja att lämna projektet. Sambandet 
har dock inte undersökts.   

5.1.7 Ledarskap 

Då vi anser att relation mellan projektledare och medarbetare kan påverka klimatet i projektet 
och därmed den psykosociala arbetsmiljön ställde vi frågan om huruvida man känner 
förtroende för sin projektledare samt om man har respekt för henne/honom.  

Vad gäller stöd från projektledare är respondenterna relativt nöjda. 62 % känner att de får 
hjälp och stöd från projektledare när de behöver. 
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Nästan alla känner förtroende för sin projektledare, endast 14 % gör det ibland.   

 

Analys ledarskap  

I stort fungerar ledarskap i projektarbete på Projekt AB bra. Projektmedarbetare upplever att 
de får stöd från både sin projektledare och sina projektkollegor. Alla känner förtroende för sin 
projektledare på ett eller annat sätt vilket säkerligen underlättar ledarskapet. Man får dock 
behålla en viss distans till sina projektmedarbetare. Här kan en bra ledarskapsutbildning vara 
på plats för att kunna hantera situationer man ställs inför på ett professionellt sätt. Vi menar 
att ledarskapet kan vara mycket komplicerat ibland.  

Det är dock inte särskild bra om projektledaren behandlar sina medarbetare med 
misstrogenhet och inte visar förtroende eller respekt till projektmedarbetare, eftersom detta 
skulle kunna spridas i verksamheten. Genom att projektledaren visar stort förtroende för sina 
medarbetare, växer sådana personer upp och presterar bättre.  

Projektet måste organiseras på ett sätt som tillåter utvecklingsprocesser hos enskilda 
individer. Allt detta ställer höga krav på projektledaren som borde ha förmåga att se och 
uppmärksamma individens utvecklingsbehov i det dagliga projektarbetet. Projektledaren har 
stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön då denne uppmuntrar medarbetare och 
skapar motivation och inspiration.  
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Det projektledarskapet som tillämpas på Projekt AB är troligen den demokratiska ledarstilen 
då medarbetarna verkar ha en viss påverkan på beslut som tas av ledningen. Trots att 
återkoppling inte fungerar så bra och ges alldeles för sällan har projektmedarbetarna 
förtroende för sin projektledare. Projektledaren låter medarbetarna planera sitt arbete, ta egna 
initiativ, föreslå förbättringar och ta ansvar när det behövs.  

Totalt sett verkar projektledare på Projekt AB inte vara inblandade i den vardagliga 
konflikthanteringen. Det är oftast projektgruppen som löser problemet eller så löser det sig 
själv. Ledarna ger alldeles för lite återkoppling till sina medarbetare vilket är en stor brist som 
troligen beror på alldeles för många arbetsuppgifter och därmed tidsbrist. Som projektledare 
bör man också se till att det finns ett mötesforum där projektmedarbetarna kan prata om sina 
tidigare erfarenheter och jämföra dessa med andras och genom detta skapa ett internt lärande 
redan under pågående uppdrag eller åtminstone efter varje avslutat projekt.  

5.1.8 Kommunikation 

En viktig del i informationsflödet inom ett projekt är att det finns regelbundna möten som 
behandlar frågor som av deltagarna upplevs som relevanta. Vi ställde därför frågan om det 
förekommer möten där det ges möjlighet att lyfta frågor och synpunkter samt där man får 
information om projektets status och där man kan kommunicera. En annan fråga vi ställde 
gällde arbetsuppgifter och projektet i stort.  

Projektmedarbetare får viktig information från både projektledare och projektmedlemmar och 
det gäller både projektuppgifter samt projektet i stort.  
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90 % av respondenterna har regelbundna möten i projektgruppen där man har möjlighet att 
lyfta frågor och synpunkter, där man får information om projektets status och där man kan 
kommunicera. Endast 10 % tycker inte att så är fallet.  

 

Analys kommunikation 

I undersökningen framgår det tydligt att information och kommunikation funkar bra. 
Samtidigt tycker man att det är mycket stressande med en dålig och oklar kommunikation.  

Vad gäller den horisontella kommunikation där man får information från sina projektkollegor 
så var denna tillfredställande. Det sammanlagda intrycket av enkäten tyder på att 
projektmedlemmar är minst en lika viktig informationskälla som projektledare. 
Kommunikation som pågår inom projektgruppen är därigenom mycket viktig för 
projektmedarbetare. Det finns dock även andra informationskällor.  

Kommunikation i projektgruppen kan antingen ske formellt via möten och sammankomster 
eller informellt på fikaraster och liknande. Tycker man att informell kommunikation är 
tillräcklig kan formella möten anses onödiga. Det är alltid projektledaren uppgift att se över 
gruppensbehov av formella sammankomster. Det kan vara bra om projektledaren ser över 
vilka formella och informella fora för projektmedlemmar som finns med jämna mellanrum för 
att projektarbetet ska fungera bra.   

Enligt respondenterna så finns det regelbundna möten där man får information om projektets 
status, där man ges möjlighet att lyfta frågor och synpunkter och där man kan kommunicera. 
Nästan 10 % tycker dock att de inte gavs denna möjlighet. 10 % kanske inte känns så mycket 
men får man inte lyfta synpunkter eller få del av viktig information kan detta kraftigt påverka 
projektets resultat. Regelbundna informations- och projektstatusmöten stärker 
kommunikationen men även relationerna mellan projektmedlemmar och projektledaren.  

Vad gäller vertikal kommunikation och hur ett beslut som tas av ledningen kan påverkas så 
var respondenterna inte eniga och upplevde möjlighet att påverka sådana beslut som tas av 
ledningen väldigt olika. Detta kan bero på att man har olika avdelningschefer och kan därmed 
få olika uppfattningar om hur mycket inflytande man egentligen har. Den största anledningen 
till varför man upplever sitt inflytande olika är att man befinner sig på olika nivåer inom 
organisationen trots att alla respondenter i vår undersökning är projektmedlemmar. Vi menar 
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att en enskild arbetsmiljösamordnare eller projekteringsledare kanske får mer ansvar och 
påverkan i projektet än en produktionsledare. Denna fråga behandlas mer under egenkontroll.  
Den viktigaste informationskällan inom vertikal kommunikation är såklart projektledaren.  

Feedback och återkoppling är den del av kommunikationen som kanske inte fungerar så bra. 
En rak kommunikation och mer feedback skulle förbättra arbetsklimatet och resultera i att 
motivationen skulle öka. Denna fråga behandlades mer under avsnittet om socialt stöd.  

5.1.9 Motivation  

Maslows behovshierarki bygger på motivation och en strävan efter tillfredställande av 
mänskliga behov. Vi har därför valt ut frågor som vi anser kan relateras till 
motivationsfaktorerna vi beskrivit under teorikapitlet.  

Alla respondenter känner sig åtminstone ibland delaktiga i projektets mål. De flesta 76 % har 
svarat att de ganska ofta känner sig delaktiga. 

 

95 % av respondenter tycker att det ganska ofta eller alltid är meningsfullt att jobba i projekt. 
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Å andra sidan har åtminstone två tredjedelar dvs. 66 % av respondenterna någon gång 
funderat på att lämna projektet. Dock så är det ingen som funderat på detta ofta eller till och 
med alltid.  

 

Det som motiverar medarbetare mest att göra en extra insats i projektet är en nöjd beställare, 
meningsfulla uppgifter och kompetensutveckling. Även gott ledarskap, karriär- och 
utvecklingsmöjligheter samt bra social miljö inom projektgruppen är relativt viktiga för 
projektets medarbetare.  

 

Analys motivation  

I stort verkar den inre motivationen i projektet väldigt beställar-orienterad. Klara och tydliga 
mål är en av de saker i projektet som motiverar projektmedarbetare att göra en extra insats. Ju 
större egenkontroll man upplever desto större arbetskrav kan man klara av. Motivation skapar 
delaktighet och gör att målen uppfylls.  



Projektmedlemmarnas uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön i projektorienterat arbete  

 

 

Sidan 73 

 

Som vi redan tidigare hade kommit fram till känner tre fjärdedelar av projektmedarbetare att 
de får respekt från både projektledare och sina projektkollegor. Genom att man känner sig 
värdefull och uppskattad på arbetet skapas lust och arbetsglädje. Uppskattning vi får i det 
dagliga projektarbetet är då mer positiv än negativ även fast det finns utrymme för mycket 
mer återkoppling och feedback menar respondenterna.   

I dagens moderna samhälle blir man ofta bedömd utifrån status och materiella tillgångar 
vilket ofta har en sammankoppling med det arbete och den lön man får.  På detta sätt skulle 
man kunna tro att många projektmedarbetare är nöjda med sin lön men det är bara en teoretisk 
gissning. Krav från många håll, frustration över att inte räcka till och en ansträngd ekonomi är 
å andra sidan betydande ohälsofaktorer.138  

Som vi också redan påpekat känner sig 67 % av projektmedarbetare väl omhändertagna vilket 
kan kopplas till att de känner sig trygga. Trygghet är en av Maslows behov som kan 
tillfredsställas först efter att alla föregående behov tillgodoses. Vi har inte undersökt hur 
projektmedarbetare upplever sin fysiska arbetsmiljö men genom att man känner sig trygg kan 
vi dra slutsatser om att även den fysiska arbetsmiljön bland projektmedarbetare är bra.  

Trots detta är det bara dryga hälften som upplever att de kan påverka beslut som fattas av 
ledningen kring det egna projektarbetet. Motivation har mycket med egenkontroll att göra. 
Man kan bli motiverad av att veta att man kan påverka sitt arbete och föreslå förbättringar. 
Tre fjärdedelar känner sig delaktiga i projektets mål och lika många tycker att de får ta egna 
initiativ och föreslå förbättringar. Genom att man får ta egna initiativ känner man sig delaktig 
vilket skapar motivation. Man vill ha meningsfulla arbetsuppgifter, kompetensutveckling 
samt karriär och utvecklingsmöjligheter. Allt detta pekar på att man redan tillfredsställt sina 
fysiska och trygghetsbehov och strävar nu efter uppskattning och självförverkligande.  

Det är också projektledare som har en stor roll eftersom uppmuntran och uppskattning bidrar 
till att projektmedarbetare får motivation att lära sig någon nytt och utvecklas vilket är tecken 
på att man har behov av status och självförverkligande.  

Två av tre medarbetare har någonsin funderat på att lämna projekt. Det är mycket lättare att 
byta projekt än att byta jobb vilket kan förklara resultatet i denna fråga. På Projekt AB jobbar 
man med c:a 40 uppdrag samtidigt och därför känns det ganska naturligt att kunna byta 
projekt om man inte trivs med sina arbetskamrater, arbetsuppgifter eller sin ledare. Det var 
dock ingen som funderat på att lämna projekt ofta eller alltid vilket tyder på att man i stort sett 
trivs med sina arbetsuppgifter och projektkollegor och att man i stort sett är nöjd med sin 
projektledare. Det är dock förståeligt att det inte alltid funkar och då är det bäst att förflytta 
denna person till ett annat projekt där denna troligen kommer att trivas bättre.  

                                                 
138 Zanderin 2005:215.  
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Vi har inte undersökt hur den yttre motivationen ser ut.  

5.2 Analys enligt krav-kontroll-stödmodellen  

Det finns ett uppenbart samband mellan arbetsförhållanden och psykiska belastningar där 
stress är vanligaste effekten. De totala kraven på projektmedarbetarna anses vara relativt 
höga. Man har många arbetsuppgifter och är tvungen att jobba i ett för högt arbetstempo. 
Samtidigt tycker projektmedarbetarna att de har ganska hög kontroll över hur det egna arbetet 
ska läggas upp och kan påverka ledningens beslut till en viss del. Man får även ta egna 
initiativ, föreslå förbättringar och få information genom regelbundna möten. Trots att lärande 
inte alltid stöds av projektledningen verkar den övergripande kontrollen vara relativt hög. 
Graden av den upplevda egenkontrollen var alltså ganska hög vilket har en avgörande 
betydelse för projektmedarbetarnas hälsa.  

Det verkar finnas någon sorts balans mellan den upplevda förmågan och de upplevda kraven 
som ställs på individen. Detta betyder att det inte finns något direkt orsak till stress. Trots det 
kan kraven ibland upplevas som högre än det man klarar av och då finns det risk för att 
negativ stress uppstår.   

Även det sociala stödet anses vara ganska högt, trots att man inte alltid ges möjlighet till 
social kontakt och trots att man inte ofta får återkoppling. Man får respekt både från 
projektledare och från sina kollegor samtidigt som man tycker att det inte uppstår några 
konflikter, att samarbete funkar bra och att trakasserier eller mobbning inte förekommer i 
någon stor utsträckning. Även kommunikationen verkar fungera bra trots att det anses finnas 
några kommunikationsproblem.  

För att kunna visa mönstret vi hittat i matrisen redovisar vi vad vi kommit fram till: Relativt 
höga krav – relativt hög kontroll – relativt hög socialt stöd betyder aktiva arbeten med bra 
socialt stöd. Ju högre krav desto större risk för psykisk nedstämdhet hos medarbetarna. De 
höga upplevda kraven balanseras av hög upplevd kontroll. Har man kontroll över sitt arbete 
finns det inte risk för negativ stress eftersom kontrollen minskar risken för stress. Graden av 
kontroll över den egna arbetssituationen har en avgörande betydelse för vår hälsa. Under 
aktiva arbeten är man i det optimala inlärningsläget.  

5.3 Analys enligt Maslows behovspyramid 

Det som motiverar medarbetare bäst är en nöjd beställare, meningsfulla arbetsuppgifter samt 
kompetensutveckling. Projektmedarbetarna har därmed tillfredsställt sina fysiska behov, 
trygghetsbehov och sociala behov. De har även behov av att bli respekterade av andra och att 
få uppskattning. Medarbetarna har dessutom behov av att få utmanande och självständiga 
arbetsuppgifter samt att kunna utveckla sin kompetens. Enligt Maslows pyramid befinner sig 
medarbetarna på Projekt AB på fjärde eller femte steget dvs. behov av uppskattning och 
behov av självförverkligande. Det betyder att projektmedarbetarna redan har tillfredsställt 
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föregående tre behoven först och strävar nu efter att få tillfredsställa även det fjärde och femte 
steget i Maslows behovspyramid.  Flera behov finns samtidigt, men individen prioriterar 
något av dem. Mental ohälsa uppkommer om man inte kan tillfredsställa lägre behov och 
därigenom inte kan utvecklas och växa som människa, det vill säga uppnå 
självförverkligande. Det är viktigt att påpeka att vi som författare i vår fråga förvalde ett antal 
alternativ och respondenterna hade på detta sätt inte möjlighet att ändra på svarsalternativen, 
dvs. välja något annat. Det finns alltså en ganska stor påverkan i denna fråga och vår 
placering av resultatet i Maslows behovstrappa har inte så hög reliabilitet.   

Å andra sidan har mer än hälften någon gång velat lämna ett projekt. Trots att vi inte 
undersökt de bakomliggande orsakerna till varför man funderat på att lämna ett projekt kan 
detta tyda på att man kanske inte alltid trivs med sina arbetskamrater eller uppgifter vilket kan 
påverka både trygghetsbehov och sociala behov, i så fall befinner man sig mycket lägre på 
behovstrappan.  

Generellt skapar ständiga och snabba förändringar, högre krav på effektivitet, prestationskrav 
och tidsbrist otrygghet, misstro och brist på tillit. Här spelar även ekonomisk osäkerhet och 
konjunktursvängningar i arbetslivet en stor roll. I och med otryggare anställningar, 
omorganisationer och uppsägningar far många individer illa och stress som på detta sätt 
skapas påverkar arbetsklimatet negativt. Både social press och psykisk spänning ökar.  

Önskan att lämna ett projekt påverkar inte de fysiska behoven i det här fallet eftersom man på 
detta sätt inte behöver byta jobb och skapa en löneosäkerhet. Tryggheten i arbete på Projekt 
AB kan även öka genom ökade färdigheter.  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel återknyter vi till studiens frågeställningar och syfte. Vidare ställer 
vi i detta kapitel slutsatserna i relation till tidigare forskning och presenterar också några 
utvecklingsförslag för projektverksamheten Projekt AB. Slutligen diskuterar vi förslag på 
vidare forskning.    

Vi kommer i detta kapitel att börja med att sammanställa alla slutsatser från föregående 
kapitel och diskutera på vilket sätt uppsatsens problemformulering och frågeställningar har 
besvarats. Slutligen ges några förbättringsförslag till ledningen på företaget Projekt AB. I 
denna del av kapitlet är det först och främst våra övergripande och subjektiva tolkningar samt 
egna värderingar som tas upp.   

6.1 Slutsatser 

Generellt sett råder en god psykosocial arbetsmiljö på Projekt AB. Angående psykiska krav så 
jobbar man i ett ganska högt arbetstempo. Krav på produktiviteten och effektiviteten har ökat 
på senaste tiden. Man har många arbetsuppgifter och därför är det svårt att hinna med alla. 
Enligt respondenterna är man inte så mycket stressad men det finns en risk för negativ stress. 
Angående kontrollmöjligheter har man rätt så stor egenkontroll på Projekt AB. Man ges 
möjlighet till egna initiativ och egen planering av arbete. Det saknas ett formellt 
diskussionsforum för erfarenhetsöverföring och lärandet är därför ganska svagt. Det finns 
även andra brister i kunskapsöverföringen på Projekt AB. Medarbetare upplever för lite 
uppmuntran från sin projektledare, de får för lite uppskattning och återkoppling oavsett om 
den är positiv eller negativ. Det som är viktigt är att man får socialt stöd när man behöver det. 
Vidare så är oftast inte projektledare delaktiga i konflikthantering utan projektgruppen löser 
konflikten själv om det nu uppstår någon. Förtroendet för projektledare är enligt 
projektmedarbetarna stort och det finns ömsesidig respekt mellan projektledare och 
projektmedarbetare. Det är alltså en ganska respektfull arbetsmiljö på Projekt AB. 
Kommunikationen i projektarbete är bra. Varje projekt har ett antal informationsmöten 
och/eller projektmöten där man kan lyfta synpunkter, ifrågasätta arbetsmönster och rutiner. 
Man har såklart även möjlighet att få information på sådana möten. Projektmedarbetarna 
upplever att de har alldeles för lite social kontakt. Å andra sidan så tycker respondenterna att 
de har ett bra samarbete. I krav-kontroll-stödmodellen hamnar Projekt ABs 
projektmedarbetare bland de aktiva arbeten med bra socialt stöd vilket är det bästa möjliga 
utfallet enligt Karaseks, Theorells och Jonssons modell.  

Projektmedarbetarna har hög motivation som är beställarinriktad. Även meningsfulla 
arbetsuppgifter skapar hög motivation bland medarbetarna. Det finns egentligen ett samband 
mellan att sträva efter en nöjd beställare och att ha meningsfulla arbetsuppgifter. Om man vill 
att beställaren ska vara nöjd och därför gör extra insatser som gynnar projektet, tycker man 
antagligen också att det är meningsfullt att jobba i projektet vilket gör att uppgifterna känns 
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intressanta och spännande. Ett stort antal medarbetare har funderat på att någon gång lämna 
ett projekt men detta har inte någon större betydelse för trygghetsbehovet enligt i Maslows 
pyramid, eftersom man inte behöver byta jobb för att kunna byta projekt. Generellt sett är det 
fjärde och femte stegets behov i behovstrappan som projektmedarbetarna på Projekt AB 
försöker tillfredsställa.  

För att kunna besvara frågeställningen om hur projektmedarbetarna upplever de psykiska krav 
som ställs på dem i det dagliga projektorienterade arbetet har vi valt att ställa frågor kring 
medarbetarnas arbetstempo och arbetsuppgifter samt två frågor om stress. I övrigt så trivs 
projektmedarbetarna med sina arbetsuppgifter. De psykiska kraven upplevs som ganska höga 
där projektmedarbetarna har många arbetsuppgifter, och jobbar i ett högt arbetstempo. Å 
andra sidan upplever respondenterna inte det som stressande att hinna med alla 
arbetsuppgifter trots att de har svårt att hinna med dem. Medarbetarna på Projekt AB vill ha 
tydliga krav och målbilder samt bra kommunikation och sist men inte minst någon form av 
återkoppling.  

För att kunna besvara frågeställningen om hur projektmedarbetarna upplever sina 
kontrollmöjligheter har vi valt att ställa frågor kring egenkontroll. Projektmedarbetarna 
upplever egenkontrollen som ganska hög. Man kan lägga upp sitt arbete och planera själv. 
Medarbetarna på Projekt AB kan även ta egna initiativ, ge förslag till förbättringar, komma 
med synpunkter, ifrågasätta arbetsmönster och rutiner. Projektmedarbetarna ges också 
möjlighet att ibland påverka beslut som tas av ledningen. Man kan påverka vad som ska göras 
och hur det ska göras (uppgiftskontroll) och samtidig har man till en viss del begränsad 
möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas (färdighetskontroll).  

För att kunna besvara frågeställningen om hur lärande fungerar ur projektmedarbetarnas 
perspektiv har vi valt att ställa frågor kring lärande. Lärandet på Projekt AB i 
projektorienterat arbete fungerar inte så bra. Det ges inte alltid möjlighet att dela eller söka en 
ny projektkunskap. Projektmedarbetarna kan fatta egna beslut kring det egna arbetet och det 
ges även möjlighet att föreslå förbättringar. Ibland finns det även möjlighet för 
projektmedarbetare att ifrågasätta gamla tankemönster och organisationsstrukturer och 
arbetssystem.  

För att kunna besvara frågeställningen på vilket sätt projektmedarbetarna upplever socialt stöd 
i det dagliga projektarbetet har vi valt att ställa frågor kring arbetsmiljö, social kontakt, 
förtroende, respekt, uppmuntran och återkoppling. Vi har även frågat om samarbete. 
Projektmedarbetare känner sig väl omhändertagna. Arbetsmiljön upplevs som uppmuntrande 
och stödjande dock ibland lite regelstyrd. Det finns inte så mycket misstrohet i det dagliga 
projektorienterade arbetet utan arbetsmiljön känns ganska trivsam och avslappnad. 
Projektmedarbetarna upplever att det finns brist på social kontakt, men i de fall 
projektmedarbetarna behöver socialt stöd så får de det. Förtroende mellan projektledare och 
projektmedarbetare samt mellan projektmedarbetare finns och arbetsmiljön på Projekt AB 
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upplevs som respektfull totalt sett. Medarbetarna känner att de får för lite återkoppling och 
uppmuntran. Trots detta fungerar samarbetet bra enligt projektmedarbetarna.  

För att kunna besvara frågeställningen om hur projektledarskapet och kommunikationen 
fungerar ur ett medarbetarperspektiv har vi valt frågor kring just dessa två områden samt 
förtroende och informationsmöten. Projektledarskapet på Projekt AB verkar fungera bra. 
Ledare har förtroende och respekterar sina medarbetare. Egentligen så förekommer det inte 
alls så många konflikter över huvud taget och sällan konflikter med projektledare. Man får 
stöd från projektledaren när man behöver det och projektledaren är den som oftast ger 
information till projektmedlemmarna. Vad gäller kommunikationen så verkar den fungera bra. 
Det finns ett antal möten där man kan få information och man ges möjlighet att lyfta 
synpunkter. Otydlig kommunikation är något medarbetarna fruktar och kan leda till negativ 
stress. Projektmedarbetarna anser att de får information från både projektmedlemmarna och 
projektledaren.  

För att kunna besvara frågeställningen om hur konflikter i det dagliga projektorienterade 
arbetet hanteras har vi valt att utgå från frågor kring problemlösning och hantering. De flesta 
konflikter anser projektmedarbetarna löses inom projektgruppen och inte med projektledaren. 
Å andra sidan finns det inte så många konflikter att hantera. Trakasserier och mobbning 
förekommer inte i någon större utsträckning och det finns inte heller många konflikter med 
projektledare. En del konflikter eller problem hanteras inte alls.  

För att kunna besvara frågeställningen om vad det är som motiverar projektmedarbetarna mest 
i det dagliga projektorienterade arbetet har vi utgått från frågor kring motivation, 
arbetsuppgifter och projektets mål. I övrigt känner man sig delaktig i projektets mål. 
Projektmedarbetarna anser att det är meningsfullt att arbeta i ett projekt även om tanken på att 
lämna ett projekt ibland finns. En nöjd beställare och meningsfulla arbetsuppgifter samt 
kompetensutveckling är det som motiverar projektmedarbetarna mest.  

6.2 Avslutande diskussion och förslag till förbättringar  

Med studiens frågeställningar försöker vi täcka alla viktiga områden som ryms inom 
begreppet psykosocial arbetsmiljö. Vi har medvetet valt ett antal frågeställningar där det inte 
går att svara endast ja eller nej.  

Syftet med denna studie var att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön på Projekt AB ur 
projektmedarbetarnas perspektiv. Vi har i vår studie undersökt hur projektmedarbetare 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vi har valt just projektmedarbetare av två anledningar. 
Den första anledningen var att det redan fanns ett antal studier som fokuserats på 
projektledare och därför ville vi undersöka projektets medlemmar. Den andra anledningen var 
att vi även tänkte undersöka ledarskap och därför blev valet av respondenter ganska naturligt 
då medarbetarnas svar anser vi är mer objektivt i det här sammanhanget. Anledningen till att 
vi valde en projektverksamhet är att projektformen har spridit sig oerhört mycket på senaste 
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tiden. Samtidig finns det mycket lite kunskap om vad förändringen mot projektarbetet betyder 
för hälsan. Vi vet relativt lite om hur man påverkas av att ofta byta arbetskamrater och 
arbetsinnehåll.  

I samband med undersökningen, analysen och tolkningen av insamlade data har vi registrerat 
ett antal brister i vår studie. I undersöksenkäten saknade vi möjlighet att ställa följdfrågor och 
detta ledde till ett antal antaganden som är påverkade av författarnas förförståelse. Vi har 
dock försökt att begränsa effekterna av dessa antaganden. Den kvantitativa metoden 
upplevdes i denna studie som ganska begränsande. Man skulle kunna använda metod 
triangulering, t.ex. kombinera både en kvantitativ och en kvalitativ metod i undersökningen, 
vilket hade varit bättre då vi hade kunnat ställa ett antal följdfrågor. På detta sätt skulle 
förförståelsens påverkan minska en del. Med tanke på vilka frågeställningar det fanns i början 
har vi valt ett antal frågor till enkäten som senare visade sig inte alltid motsvara 
frågeställningen. Det man skulle ha gjort är att låta en eller några få personer utanför studien 
att svara på frågor i enkäten innan den skickades ut och sedan försöka besvara 
frågeställningarna. Hade man i detta tidiga skedde upptäckt att frågorna inte täckte alla 
utvalda områden tillräckligt, hade man fortfarande kunnat justera detta i enkäten innan den 
skickades ut till respondenterna. Vi valde inte denna strategi utan lät endast två personer och 
vår handledare gå igenom enkäten innan den gick iväg utan att besvara frågorna eller utan att 
vi sedan försökte sammanställa resultat och göra några antaganden.   

En annan brist vi ser är att i fallstudien ingick endast 26 respondenter, vilket känns som en 
ganska liten grupp och försvårar generaliseringar. Trots att vi inte hade för avsikt att 
generalisera i någon större utsträckning då denna studie är en fallstudie, syftade vi på att 
kunna leverera en studie som skulle bli användbar i flera andra medelstora organisationer. I 
vår redovisning av enkätens resultat känns procentuell redovisning lite fel. Eftersom det totala 
bortfallet var 27 % kändes varje olikhet som ganska stor trots att det till exempel bara var en 
eller några få medarbetare som svarade avvikande.     

Resultat av vår undersökning verkar vara ganska rimligt. Trots att vår studie pekar på 
problematiska områden, visar det övergripande resultatet av undersökningen att den 
psykosociala arbetsmiljön på Projekt AB upplevs av projektmedarbetarna som väldigt positivt 
och mindre känslig för negativ stress och besvär.   

Projekt AB är ett företag där projektmedarbetarna i stort sett är ganska nöjda med sin 
psykosociala arbetsmiljö. Det finns dock alltid utrymme för förbättringar utöver det vanliga 
systematiska arbetsmiljöarbetet i form av internkontroll eller hälsobokslut. För att bedöma, 
åtgärda och förebygga risker i den psykosociala arbetsmiljön måste man ha aktuell 
information. Efter att vi nu kartlagt den psykosociala arbetsmiljön bland projektmedarbetare 
på Projekt AB måste det finnas någon form av uppföljning och framförallt tillräckligt med tid 
och resurser för att kunna åstadkomma någon förbättring.  
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Företagets ledning borde först och främst se till att skapa ett formellt kommunikations-forum 
för erfarenhetsöverföring och lärande. Man bör även lära både projektledare och medarbetare 
att ge varandra mer återkoppling. Detta genom att prata om betydelse av att ge feedback. För 
att projektmedarbetarna ska uppleva att de tillåts ha social kontakt med varandra bör man på 
företaget fundera på att organisera flera s.k. team-building139 aktiviteter. Det kan även vara 
bra med en ordentlig introduktion av nyanställda projektmedarbetare, både för den 
nyanställdas och för de andras skull. Flexibilitet, social kompetens och engagemang anses 
som viktiga karakteristika hos projektmedarbetare. Just i projektverksamhet är social kontakt 
väldigt viktigt, eftersom man ofta är tvungen att byta sina samarbetskollegor och 
sysselsättning.  

Ett annat förslag som skulle kunna leda till att den psykosociala arbetsmiljön förbättras är att 
demokratisera arbetsorganisationen. Projektmedarbetare borde vara mer engagerade i 
besluten. Den övergripande slutsatsen är att delaktighet är så pass viktigt och har stor 
hälsofrämjande effekt. Detta kan leda till att oenigheter förtydligas och öppna konflikter 
skapas. Det förekommer inte trakasserier i någon större utsträckning men en viktig 
förutsättning för att helt ta bort trakasserierna är givetvis att de inte accepteras. 

Då projektmedarbetare anser att de har mycket att göra och jobbar i ett högt tempo, bör det 
finnas tid för medarbetare att återhämta sig efter varje avslutat projekt. Detta kan göras genom 
att låta medarbetare jobba med något annat en stund efter ett avslutat projekt och inför varje 
nytt projekt enligt överenskommelse med varje enskild medarbetare och endast om det finns 
intresse för det. Man får dock inte glömma att både kropp och själ behöver återhämtning. 
Enligt Nenzén (2002) är pauser, vila och återhämtning avgörande för vår hälsa, annars 
drabbas immunförsvaret.140 Tycker medarbetarna att de har för mycket att göra kan 
projektledare se till att arbetsuppgifter omfördelas, omprioriteras eller/och att bemanningen 
ökar. Utöver arbetskraven finns det antagligen även andra krav under fritiden och desto 
viktigare är det att man tar tag i problemet omgående. Ett annat förslag till förebyggande 
arbete mot psykisk ohälsa är att skapa insikt om hur och varför vi påverkas negativt av vårt 
stressande beteende och på detta sätt lära medarbetarna hur man hanterar och klarar av 
stressiga situationer. Detta kan dock vara ganska svårt att hantera på företagets nivå.  

Genom sådana förändringar skulle man kunna öka arbetstillfredsställelse. Genom att skapa 
kommunikationsforum för erfarenhetsöverföringar kan man bidra till ett bättre utnyttjande av 
projektmedarbetarnas olika kompetens. Genom att demokratisera organisationen kan man 
hitta nya lösningsförslag eller argument under diskussioner och troligen öka den ekonomiska 
effektiviteten genom minskade både direkta141 och indirekta142 kostnader.   

                                                 
139 Team-building är aktiviteter som syftar till att sammansvetsa en grupp människor, ofta ett arbetslag eller ett 
lag inom idrott, så att samarbete och socialt samspel fungerar bättre. För mer info se Dalgren 2004.  
140 Nenzén 2002: 75-78.  
141 Bland direkta kostnader räknas sjuklön, semesterersättning och arbetsgivaravgifter.  
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Förslagna åtgärder kan hjälpa till att göra medarbetare gladare och mer kreativa. Åtgärderna 
kan också bidra till att öka frisknärvaro, minska stress, skapa bättre samverkan mellan ledare 
och medarbetare, göra att både arbetsstruktur och roller blir tydligare vilket underlättar 
kommunikation och bidrar till ett positivare arbetsklimat.  

Om man inte genomför åtgärderna och låter arbetstakten vara hårt uppskruvad hela tiden kan 
det leda till att medarbetarna blir stressade och förlorar uppmärksamhet, koncentration samt 
förmåga till anpassning. Detta kan leda till att arbetsresultat försämras och troligen även ett 
problem med lönsamheten. Frånvaron kan öka, vilket i sin tur påverkar andra kvarvarande 
projektmedarbetare genom högre belastning. Det totala verksamhetsresultatet skulle då 
påverkas negativt.  

Företagets fortsatta arbete skulle kunna se ut så här: Efter att vi nu kartlagt och sammanställt 
problem och risker i den psykosociala arbetsmiljön bland projektmedarbetarna på Projekt AB 
så är det dags för prioritering där man bör behandla de allvarligaste riskerna först. Vi föreslår 
att förbättra lärande och återkoppling först. Det är även bra att göra en tidplan när åtgärderna 
ska vara genomförda samt peka en ansvarig för att åtgärderna verkligen genomförs. Man bör 
även följa upp dessa arbetsmiljöarbeten.  

Vi anser att vi genom vår studie har besvarat alla frågeställningar vi formulerat i studiens 
inledning. Eftersom denna studie var en fallstudie och detta var den första undersökningen på 
Projekt AB som rörde psykosocial arbetsmiljö kunde vi inte göra någon jämförelse om hur 
det har varit förut och hur det är nu. Den här redovisade enkäten hade som syfte att vara 
beskrivande. Den är dock konstruerad för att medge uppföljning om man genomför en likadan 
undersökning om ett par år igen.  

Arbetets konsekvenser pendlar mellan glädje eller lycka och trötthet och elände beroende på 
hur väl man utvecklat den psykosociala arbetsmiljön på Projekt AB. Det handlar om stora 
ekonomiska värden ur företagets perspektiv. Vissa tendenser eller riktningar på arbetsplatsen 
pekar på att arbetslivet på 2000-talet är mer stressat och pressat och leder till minskad 
psykiskt och socialt välbefinnande.  Det är en utmaning att hantera de nya psykiska 
belastningarna och försvara oss mot dessa. 

6.3 Vidare forskning 

I början av vår studie hade vi valt ett antal områden som vi skulle undersöka. Dessa områden 
utgick från krav-kontroll-stödmodellen och Maslows behovspyramid. Områdena var psykiska 
arbetskrav med stress, egenkontroll, lärande, kommunikation, socialt stöd, ledarskap, 

                                                                                                                                                         
142 Bland indirekta kostnader räknas övertid, vikarier, överanställda, administrativa kostnader samt andra 
kostnader som inte syns i bokföringen såsom produktivitetseffekter, kvalitetseffekter, försäljningseffekter och 
nyrekryteringseffekter. Se Johanson a kol. i Tofters, Friis 2003: 92-3.  
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konflikter och motivation. Ibland kan det vara svårt att hålla fokus på rätt sak, eftersom 
många områden överlappar varandra. Vi tycker dock att vi har tagit med det viktigaste i 
samband med att vi undersökte den psykosociala arbetsmiljön. Krav, kontroll, stöd och 
motivation är viktiga aspekter på arbetets organisation beskrivet utifrån den enskildes 
arbetssituation.  

Man skulle kunna komplettera ytterligare med några andra komponenter såsom 
organisationskultur eller könsskillnader som påverkar upplevelsen av den psykosociala 
arbetsmiljön. Det kan också vara intressant att undersöka hur man genom ett 
utvecklingssamtal kan fånga signaler som bör väcka misstankar och på detta sätt förebygga 
psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Här finns det utrymme för flera kommande studier om 
projektmedarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.  

Allt mer forskning riktas mot psykiska och sociala förhållanden i arbetslivet. Ett förslag till 
vidare forskning kan till exempel vara en jämförelse om den psykosociala arbetsmiljön har 
blivit bättre med tidens gång, eventuellt inom vilka områden som visar på bättre eller sämre 
resultat.  

Man skulle kunna undersöka olika samband inom den psykosociala arbetsmiljön trots att det 
redan finns sådana studier.143 Till exempel samband mellan övertidsarbete eller 
stressupplevelse och sjukfrånvaro, där en potentiell hypotes skulle kunna vara att 
sjukfrånvaron påverkas av medarbetarnas stressupplevelse.  

En annan intressant studie skulle vara att undersöka hur konsulter upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö och om företaget på något sett försöker se till att även konsulterna trivs med sina 
arbetsuppgifter eller arbetskamrater och om de får socialt stöd när de är stressade.   

                                                 
143 Ett flertal studier som undersökt samband mellan stress och psykosomatiska besvär har redan skrivits, t.ex 
Erhardsson& Lindell 2009.  
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BILAGA nr. 1 Enkätformuläret  

Undersökning psykosocial arbetsmiljö på Projekt AB 

Med den psykosociala arbetsmiljön  menas allt som inkluderar arbetets alla sociala relationer 
(dvs. de kontakter man har med arbetskamrater, chefer och kunder), arbetets innehåll (vad 
man har för arbetsuppgifter) och organisering (om man t.ex. arbetar ensam eller tillsammans 
med andra).  

Förtydligande: Arbetar du i flera parallella projekt får du svara hur du oftast upplever det. I 
frågorna nedan använder vi begreppet ”Projektet”; betydelsen av detta begrepp kan alltså vara 
ett eller flera projekt. Svara med din helhetsbild. 

 

1 Bakgrund 

1.1 Är du man eller kvinna?  

• Man 

• Kvinna 

1.2 Hur gammal är du?  

• <30 

• 30-50 

• >50 

1.3 Hur många år har du arbetat på Projekt AB?  

• <1 

• 1-5 

• >5 

1.4 Vad har du för utbildningsnivå?  

• Gymnasieutbildning eller motsvarande 
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• Akademisk utbildning 

2 Arbetskrav 

2.1 Trivs du med dina arbetsuppgifter i projektet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

2.2 Anser du att du har för mycket att göra med dina arbetsuppgifter i projektet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

2.3 Upplever du att du måste arbeta i ett för högt tempo i projektet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

2.4 Upplever du att du hinner med dina projektrelaterade arbetsuppgifter utan att känna dig 
stressad?  

• Mycket sällan eller aldrig 
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• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

2.5 Vad kan stressa dig i projektet?  

Du kan kryssa flera alternativ 

• Oklara krav och målbild 

• Svårt att hinna med sina arbetsuppgifter 

• Brist på social tillhörighet 

• Brist på resurser inom projektet 

• Oklar ledning inom projektet 

• Brist på kompetens inom projektet 

• Oklar återkoppling och kommunikation 

• Konflikter 

• Övrigt:  

3 Socialt stöd 

3.1 Upplever du att projektmedlemmar blir väl omhändertagna?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 
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3.2 Jag upplever att klimatet i mitt pågående projekt är... 

• Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt   

• Uppmuntrande och stödjande       

• Misstroget och misstänksamt       

• Trivsamt och avslappnat       

• Stelt och regelstyrt       

 3.3 Har du lagt märke till om någon blivit utsatt för trakasserier/mobbning i ditt projekt?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

3.4 Har du blivit utsatt för trakasserier/mobbning i det projekt du medverkar?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

3.5 Känner du att du får respekt i ditt projektarbete?  

• Mycket sällan eller aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta eller alltid   

• Från projektledaren         

• Från övriga projektdeltagare         
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 3.6 Hur ofta får du feedback på det du gör i projektet som är...  

• Mycket sällan eller aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta eller alltid   

• Positiv         

• Negativ         

 3.7 Är det möjligt att ha social kontakt med andra projektmedlemmar i det dagliga 
projektarbetet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

3.8 Får du hjälp och stöd från andra projektmedlemmar när du behöver?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

3.9 Hur fungerar samarbetet inom projektgruppen enligt dig?  

• Inte bra 

• Bra 

• Mycket bra 

4 Konflikter 

4.1 Förekommer det konflikter mellan projektmedlemmar i projektgruppen?  
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• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

4.2 Förekommer det konflikter med projektledaren?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

4.3 Om det förekommer konflikter, hur hanteras dessa konflikter oftast?  

• Inte alls 

• I projektgruppen 

• Med hjälp av projektledaren 

• Övrigt:  

5 Ledarskap 

5.1 Får du hjälp och stöd från din projektledare när du behöver?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 
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• Mycket ofta eller alltid 

5.2 Känner du förtroende för din projektledare?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

5.3 Ger din projektledare dig möjligheten till egna initiativ i förhållande till ditt eget arbete?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

5.4 Uppmuntras du som projektdeltagare att föreslå förbättringar relaterade till projektet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

5.5 Upplever du att du ges möjlighet att påverka de beslut som fattas av ledningen rörande ditt 
arbete i projektet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 
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• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

6 Kommunikation 

6.1 Varifrån får du främst viktig information om... 

• Projektledare  

• Projektmedlemmar  

• Annat   

 6.1.1 Dina projektuppgifter       

 6.1.2 Projektet i stort       

 6.2 Har din projektgrupp regelbundet möten/sammankomster där du har möjlighet att lyfta 
frågor och synpunkter?  

• Ja 

• Nej 

6.3 Har din projektgrupp regelbundet möten/sammankomster där du får information och kan 
kommunicera?  

• Ja 

• Nej 

6.4 Får din projektgrupp regelbundet information om projektets status?  

• Ja 

• Nej 

7 Lärande 

7.1 Ges du möjligheten att söka ny projektkunskap?  
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• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

7.2 Ges du möjligheten att dela projektkunskap med dina projektkollegor?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

7.3 Ges du möjligheten att ifrågasätta gamla tankemönster, arbetsmetoder, 
organisationsstrukturer och system relaterade till projektet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

8 Egenkontroll  

8.1 Kan du avgöra själv hur det egna projektarbetet skall läggas upp?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 
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• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

8.2 Har du möjlighet att fatta egna beslut kring ditt projektarbete?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

8.3 Får du utnyttja dina idéer/kunskaper/tidigare erfarenheter i ditt projektarbete?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid  

9 Motivation 

9.1 Känner du dig delaktig i projektets mål?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

9.2 Tycker du det är meningsfullt att arbeta i projektet?  
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• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

9.3 Har du någonsin funderat på att lämna projektet?  

• Mycket sällan eller aldrig 

• Ganska sällan 

• Ibland 

• Ganska ofta 

• Mycket ofta eller alltid 

9.4 Vad är det som motiverar dig att göra en extra insats i projektet?  

Du kan kryssa flera alternativ 

• Meningsfulla arbetsuppgifter 

• Gott ledarskap 

• Bra social miljö inom projektgruppen 

• Någon form av belöning 

• Tydliga krav och mål kring arbetsuppgifter 

• Kompetensutveckling 

• Karriär- och utvecklingsmöjligheter 

• En nöjd beställare 

• Övrigt:  
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10 Övrigt 

10.1 Övriga kommentarer och synpunkter  

Här kan du uttrycka om det är något specifikt du vill framföra angående din psykosociala 
arbetsmiljö i projekt.  

   


