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SAMMANFATTNING 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Titel:  Projektarbete – ur ett meningsskapandeperspektiv 
 
Författare: Camilla Wernersson 
 
Handledare: Göran Alsén 
 
Institution: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Ekonomi, 

Management och Samhällsvetenskap. 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi (FEC007), 10 poäng. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa förståelse för 

den mening anställda ger projektarbete med tanke på de olikar-
tade uppfattningar som råder. Ambitionen är att uppsatsen ska 
kunna vara till nytta för de organisationer vars medarbetare 
arbetar mer eller mindre i projekt, men även för dem som själva 
arbetar eller har arbetat i projekt. Samtidigt önskar jag också 
teoretiskt bidra till den samhällsvetenskapliga diskussionen om 
projektarbete. 

 
Metod: För att uppnå syftet har jag valt att använda mig av en kvalita-

tiv metod. Intervjuer har gjorts med personer som arbetar mer 
eller mindre i projekt för att utifrån detta sedan analysera me-
ningsskapande i projekt. 

 
Slutsatser: Jag har i min studie funnit att den mening som skapas i projekt 

bland annat beror på vad individen fokuserar och vilken 
referensram denne bär med sig. Mening är också något som 
förändras över tiden allteftersom fokus skiftar och nya 
erfarenheter läggs till de gamla. 
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ABSTRACT 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Title: Working in project – from a sense making perspective 
 
Author: Camilla Wernersson 
 
Supervisor: Göran Alsén 
 
Department: Blekinge Institute of Technology, Department of Business 

Administration, Management and Social Science. 
 
Course: Bachelor thesis in business administration (FEC007), 10 

credits. 
 
Purpose: The purpose of the bachelor thesis is to describe and create 

understanding of the meaning given to projects by employees 
because of the different opinions heard of elsewhere. The ambi-
tion is that the thesis will be of use for organizations that has 
members working more or less in projects, but also for the ones 
who have worked/are working in projects themselves. Along-
side this I also wish to contribute to the theoretical discussion 
around project working. 

 
Method: To reach my purpose I chose to use a qualitative method. Inter-

views have been made with persons working more or less in 
projects to gather information to use in my analysis of creation 
of meaning in projects.  

 
Results: I found in my study that the meaning created in projects among 

other things depends on the individual focus and what frame of 
reference the individual has. Meaning is also something that 
changes over time as focus alter and new experiences are added 
to the old ones. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Vad betyder egentligen begreppet mening? Israel (1999) framhåller att mening 
är den betydelse som kan utläsas av en individ i relation till någon/något 
annat. Författaren visar också på att naturvetenskapen inte kan förklara be-
greppet mening, därför att den ser människan som en biologisk och inte som 
en social varelse. På ungefär samma sätt beskriver Andersson, refererad i 
Johansson Lindfors (1993) skillnaden mellan en objektiv och en subjektiv 
verklighet. Han menar att verkligheten både har en fysisk och en social sida, 
men att fysiska fenomen sällan framträder som enbart materia. ”En bok är ett 
exempel på ett fenomen som har både en fysisk och en social sida. Den är ett 
fysiskt fenomen genom att den består av en uppsättning vita ark med svarta 
tecken och ett socialt fenomen genom att den förmedlar betydelse” (ibid, sid 
39). Jag vill redan här påpeka att jag fortsättningsvis i uppsatsen kommer att 
behandla begreppen mening, betydelse och innebörd synonymt. 
 
Meningsskapande kan också ses som begreppsbildning och/eller en lärande-
process menar Bittner, refererad i Johansson (1998). Denna syn ansluter sig 
även Kuhlthau (1996) till. Hon menar att människor söker information för att 
fördjupa och vidga sin förståelse för världen runt omkring sig. I sin bok See-
king Meaning (1996) hänvisar hon till Bruner som ser lärande som en aktiv 
konstruktionsprocess; ”The individual is seen not as a passive, indifferent 
organism but rather as one who actively selects information, forms hypotheses 
and on occasion distorts input in the service of reducing surprise and of attai-
ning understanding” (ibid, sid 24). Individens förståelse kan ses som grunden 
för hur han eller hon sedan agerar. 
 
Weick (2001) argumenterar för att mening är något som skapas i efterhand. 
Medan vi gör något förstår vi inte alltid meningen, det är något som konstrue-
ras i ett senare skede, eller som Weick (ibid, introduktionen) själv uttrycker 
det: ”[H]ow can I know what I think of this task until I see how I’ve done”. 
 
Mening är något vi skapar tillsammans menar Wetherell & Maybin (1998), 
och framhåller att verktyget för meningsskapande är kommunikation. Kleppe-
stø (1993) beskriver att det är genom att kommunicera med omgivningen som 
vi skapar mening med det som omger oss och med vår plats i sammanhanget. 
På en pragmatisk nivå handlar det om att vi tillsammans med andra ska kom-
ma överens om hur situationen vi befinner oss i ska definieras eller tolkas, 
vilka roller de olika individerna ska spela, vad som är rätt och fel etc. Den som 
totalt går utanför denna sociala ram brukar betraktas som antingen ett geni, ett 
missförstått geni eller som en person med en allvarlig psykisk störning 
(Wellros 1998). Det är inte ovanligt att just dessa individer är de som lyckas 
skapa något nytt både inom konsten och vetenskapen. Lättare avvikelser kan 
beroende på olika tolkningsmönster ses som tecken på hänsynslöshet, 
missanpassning eller asocialitet. 
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Att mening, enligt Wetherell & Maybin (1998) och Kleppestø (1993), skapas 
tillsammans med andra motsäger till viss del Israels (1999) teorier ovan, om 
att mening är något som skapas i relation till någon/något. Enligt de två först-
nämnda författarna skulle således inte mening kunna skapas i relation till t ex 
en uppgift, vilket enligt Israel (ibid) skulle vara möjligt. Jag anser dock att det 
trots allt inte behöver finnas någon motsägelse i detta. En individs referensram 
byggs upp genom interaktion med andra och används sedan för att finna me-
ning i relation till något. Med andra ord, den kunskap du har för att lösa en 
uppgift har inte skapats i ensamhet, den har skapats genom interaktion med 
andra människor. Interaktion med andra behövs således för att kunna skapa 
”ny” mening, i annat fall är du hänvisad till det tolkningsmönster, d v s den 
referensram, du har. 
 
Ofta beskrivs meningen med projekt som att lösa en uppgift, d v s nå ett mål, 
med hjälp av tilldelade resurser (Wisén & Lindblom 2000). Ett projekt är 
vanligen avgränsat i tid och från övrig verksamhet. Genom att arbeta i projekt 
ges dessutom möjlighet att tillföra den mera stabila delen av organisationen 
den nödvändiga smidigheten, samtidigt som projektarbetsformen också kan 
upplevas som meningsfull för de anställda. Bakka et al (1999) hänvisar till 
bland annat Hackmans forskning om vilka arbetsegenskaper som kan anses 
grundläggande för att skapa mening. Dessa är: 
 

• Arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter – Det rör sig här om graden 
av variation i arbetsprocessen, som kräver olika färdigheter och förut-
sättningar. Ett arbete som kräver olika färdigheter, kommer av psyko-
logiska skäl också att upplevas som meningsfullt. 

• Arbetsuppgiftens identitet – Det handlar här om i vilken utsträckning 
arbetet kräver att medarbetaren gör klart ett ”helt” arbete, från början 
till slut, med synligt resultat. 

• Arbetsuppgiftens betydelse – Här avses i vilken omfattning arbetet har 
känd inverkan på andra personer i organisationen eller samhället. 
Arbetet upplevs som viktigt om det har konkret inverkan på andra 
människors situation och behov. 

 
Sammantaget kan kanske ovanstående aspekter skapa förståelse för varför 
många företag betraktar projektarbete som det överlägna sättet att organisera. 
Vissa organisationer har till och med projektarbetsformen som den egentliga 
eller dominerande organisationsformen, t ex konsultfirmor (Wisén & 
Lindblom 2000). 
 
Det finns en mängd olika teorier om hur projektarbete kan och bör bedrivas på 
bästa sätt för att vara effektivt (se bl a Wisén & Lindblom 2000 och Briner et 
al 2000). Projektarbete kan t ex beskrivas som en plan; bakgrundsbeskrivning, 
målformulering, metodval, aktivitetsplan, förväntad slutprodukt, o s v. Pro-
jektarbete kan också beskrivas som hantering av intressenter. Exempelvis de-
finierar Briner et al (2000, sid 22) den nya tidens projektledning som: ”Att 
leda den synliga och osynliga gruppen så att intressenternas mål uppnås”. Med 
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den synliga gruppen menar de den grupp av människor som arbetar direkt på 
projektet och som träffas mer eller mindre regelbundet för att driva detsamma. 
Den osynliga gruppen är den grupp av människor som bidrar indirekt till den 
synliga gruppens arbete och som är avgörande för projektets framgång. Slutli-
gen avser de med intressenter alla de som har ett intresse av projektets resultat, 
bland annat klient/kund, slutanvändare och projektledarens chef/mentor. Jag 
vill dock starkt markera att projektarbete inte alltid bedrivs i grupp, vilket Bri-
ner et al (ibid) i sitt citat ovan verkar ta för givet. Projekt kan också genomfö-
ras som enmansprojekt. 
 
Briner et al (2000) använder tre olika begrepp för att kategorisera projekt. För-
fattarna menar att projekt kan särskiljas utifrån om de är fasta, tillfälliga eller 
öppna. De tre projekttyperna skiljer sig ifrån varandra i tre avseenden; tydlig-
het ifråga om det förväntade resultatet, tydlighet ifråga om struktur och forma-
litet, samt kunskapsnivån inom projektgruppen och företaget totalt. I fasta 
projekt finns ett klart mål formulerat, formella strukturer för hur projektet ska 
genomföras, samt kunskapen för att lösa uppgiften. Tillfälliga projekt är något 
annorlunda. Här finns inte så mycket erfarenhet, och kunskapsnivån som be-
hövs för att klara uppgiften kan ibland verka hämmande på resultatet. Öppna 
projekt innehåller ofta en hög grad av experimenterande, det finns ingen direkt 
erfarenhet och kunskap om hur något ska utföras eller vad resultatet kommer 
att bli. 
 
Wisén & Lindblom (2000, sid 24) använder en annan fördelningsgrund än 
Briner et al (2000) när de beskriver olika typer av projekt: 
 

• Forskningsprojekt som är kunskapsorienterade och inte direkt syftar 
till att åstadkomma förändringar – åtminstone inte på kort sikt. 

• Utredningsprojekt som syftar till att lämna förslag till förändringar 
eller utreda förutsättningar för vissa föreslagna förändringar, t ex en 
organisationsöversyn. 

• Utvecklingsprojekt som handlar om att utveckla en ny verksamhet, en 
ny produkt eller en ny metod. Inte sällan bedrivs utvecklingsprojekt i 
form av försöksverksamhet. 

• Konstruktionsprojekt som innebär att utifrån vissa givna förutsätt-
ningar konstruera t ex ett nytt informationssystem eller en ny produkt. 
Att projektera en byggnad, en bro, ett kraftverk eller en flygplats är 
andra exempel. 

• Genomförandeprojekt som innebär att genomföra en beslutad föränd-
ring. 

• Uppföljningsprojekt som syftar till att följa upp hur långt genomföran-
det gått och att identifiera eventuella hinder. 

• Utvärderingsprojekt som syftar till att utvärdera en pågående, etable-
rad verksamhet, en försöksverksamhet eller en genomförd förändring, 
till exempel två till tre år efter genomförandet. 
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2. PROBLEMDISKUSSION 
 
I företagsekonomisk litteratur kring projekt framhålls ofta hur ledare ska agera 
för att projekt ska bli effektiva, meningsfulla, framgångsrika, etc (se t ex Bri-
ner et al 2000, Gustafsson 1998, Franzén 1996). Organisationer har ju oftast 
ett ekonomiskt syfte, är de inte lönsamma läggs de ner eller ansätts av bespa-
ringskrav. Alla måste i slutändan få debet och kredit att gå ihop. Meningen 
med projektarbete beskrivs därmed ofta, som vi tidigare i kapitlet Inledning 
och bakgrund kunde se, ur ett organisatoriskt perspektiv: 
 

• Projektarbetsformen är lämplig för att lösa specifika uppgifter så 
snabbt och effektivt som möjligt. 

• Att organisera i projekt kan ses som ett svar på förändringshastigheten 
i organisationens omvärld. 

• Projektarbete anses stimulerande ur motivationshänseende då det i 
förlängningen anses kunna göra medarbetarna mer effektiva och där-
med mer ekonomiskt lönsamma för organisationen. 

 
Men för de anställda har kanske projektifieringsvågen gått för långt? I sin bok 
Myter om projekt skriver Blomberg (1998) att det i flera större företag har 
börjat höjas röster som antyder att de anställda håller på att tappa musten. De 
arbetar oerhört forcerat med tidsplaner och kostnadsbegränsningar, vilka tidi-
gare ansågs helt orealistiska. Människorna arbetar hårt på att utveckla nya 
produkter och produktionssätt, de investerar i ny kompetens, lär sig mycket 
nytt och skapar fungerande arbetsgrupper. 
 
Projektarbetsformen har alltså också en baksida. Den växande projektkulturen 
pressar många människor till bristningsgränsen menar Keller (DN 990831) i 
en artikel i Dagens Nyheter. Konsekvenserna har blivit att utbrändhet och där-
med långtidssjukskrivningar har ökat lavinartat även långt ner i åldrarna. I en 
annan artikel framhåller också Aleksander Perski, docent i medicinsk psyko-
logi (refererad av Johansson, DN 000506), att dagens organisationer med 
ständigt nya projekt har slagit hårt mot hälsan. Antalet långtidssjukskrivna 
ökar och en studie visar att hälften av alla sjukskrivningar i dag är relaterade 
till stress. 
 
Som vi kan konstatera finns det således olika meningar om projektarbete. Å 
ena sidan ses projektarbete som något positivt för den anställde därför att det 
kan innebära att arbetet känns mer meningsfullt. Å andra sidan börjar det i tid-
skrifter och andra media höjas fler och fler röster till protest över att männis-
kor mår dåligt av att arbeta i projekt. Jag anser det utifrån detta resonemang 
därför vara relevant att ställa frågan: 
 
Hur kan vi förstå den mening som skapas i projekt? 
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3. SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa förståelse för den mening an-
ställda ger projektarbete med tanke på den ovan beskrivna projektdualiteten. 
Ambitionen är att uppsatsen ska kunna vara till nytta för de organisationer 
vars medarbetare arbetar mer eller mindre i projekt, men även för dem som 
själva arbetar eller har arbetat i projekt. Samtidigt önskar jag också teoretiskt 
bidra till den samhällsvetenskapliga diskussionen om projektarbete. Att ref-
lektera över andra synsätt än de som redan finns i ens referensram kan kanske, 
åtminstone för en del människor, innebära att nya insikter erhålls, det vill säga 
en ny mening skapas. 
 
4. METOD 
 
4.1 Verklighets- och vetbarhetsuppfattning 
 
”Vad som utgör ett intressant forskningsproblem är avhängigt forskarens 
grundläggande ställningstaganden” menar Alvesson & Sköldberg (1994, sid 
11). Med detta menar de att det inte är metodik utan ontologi och epistemologi 
som är avgörande för god samhällsvetenskap. Den medvetenhet som genom-
syrar ett forskningsprojekt är viktigare än konkreta arbetssätt och tekniker. 
 
Holme & Solvang (1997) menar att de val vi gör har sin grund i vår verklig-
hetsuppfattning, d v s sättet att uppfatta den verklighet som ska studeras 
(ontologi), samt i vår vetbarhetsuppfattning, d v s sättet att studera denna 
verklighet (epistemologi). Valen är inte i första hand uttryck för att vi fångat 
hela sanningen utan att vi nalkas verkligheten utifrån en viss ståndpunkt. ”Det 
är omöjligt att utestänga sina rent mänskliga sidor då man går in i sin studer-
kammare och ska fungera som samhällsvetare” (ibid, sid 31). Jag anser, lik-
som Andersson (refererad i Johansson Lindfors 1993, se kapitlet Inledning och 
bakgrund), att verkligheten har både en fysisk och social sida och att det är 
den sociala sidan av verkligheten som är den intressanta att undersöka och 
försöka förstå. Jag har därför valt att studera projektarbete utifrån vad det 
betyder för den enskilde individen. 
 
Att, som jag gjort, studera människors subjektiva och intersubjektiva 
(=gemensamma/kollektiva, min tolkning) upplevelser innebär enligt Stevens 
(1998) att rikta in sig på mening och betydelse, d v s åsikter och känslor som 
rör den upplevda verkligheten och hur vi gör den meningsfull. Ett studie-
område som det jag valt kan inte studeras med hjälp av naturvetenskapliga 
metoder menar Stevens (1998). Även om vi kan beskriva våra upplevelser kan 
vi inte mäta dem, i alla fall inte utan att förlora den rikedom och kvalitet som 
ger upplevelserna deras autentiska känsla. Då den subjektiva erfarenheten med 
nödvändighet är personlig, kommer beskrivningar av den med samma nödvän-
dighet att åberopa läsarens egna erfarenheter. Men även om vi själva inte har 
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exakt samma upplevelser, kan vi med hjälp av analogier förstå dem, eller dra 
slutsatser från dem utifrån vår egen erfarenhet. 
 
Ett kvalitativt angreppssätt innebär bl a, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), 
att forskaren utgår ifrån studieobjektens perspektiv, vilket jag kan sägas ha 
gjort genom att studera projektarbete ur ett medarbetarperspektiv. Det som 
ligger till grund för den kvalitativa ansatsen är enligt Lundahl & Skärvad 
(1999) hermeneutiken, som ansluter sig till en subjektiv verklighetsuppfatt-
ning. Hermenutik är en sammanfattande benämning på det forskningsideal 
som har sina rötter i humanistisk vetenskapstradition. Huvudsyftet med her-
meneutik är enligt dessa författare att nå fram till förståelse för hur människor 
upplever sig själva och sin situation. 
 
Men det är inte bara den objektiva och subjektiva verklighetssynen som skiljer 
positivister och hermeneutiker åt utan också synen på människan (Johansson 
Lindfors 1993). Det strikt positivistiska kunskapsidealet förespråkar en passiv 
människosyn och det renodlat hermeneutiska en aktiv. Numera anses dock 
ingen av ståndpunkterna som rimlig varken av positivister eller hermeneutiker. 
Giddens, refererad i Johansson Lindfors (1993), har försökt koppla samman 
den subjektiva världen med den objektiva såtillvida att han menar att männis-
kan är både aktiv och passiv, hon är på samma gång skapare av och fånge i de 
sociala strukturerna. Detta förhållningssätt är i princip detsamma som kultur-
antropologen Geertz, refererad i Hatch (2000), uttryckte: ”människan är en 
varelse som fångats i den betydelseväv som hon själv har spunnit” (ibid, sid 
62). Med andra ord betyder detta att människan konstruerar sina egen sociala 
verklighet som, när den blir betraktad som ”verklig”, i sin tur påverkar henne 
själv. Till exempel har människan skapat projektarbetsformen, den är inte av 
naturen given. Vi styrs sedan av den skapade verkligheten, men kan också 
omskapa den till viss del, d v s ge verkligheten en annan mening än den 
tidigare hade. Hur denna skapade ”projektverklighet” tilldelas mening är vad 
min uppsats handlar om. 
 
4. 2 Praktiskt genomförande 
 
4.2.1 Hur nalkas empirin? 
 
Holme & Solvang (1997) skiljer på deduktiv respektive induktiv metod. Med 
andra ord kan detta förklaras som bevisandets respektive upptäcktens väg. Den 
induktiva metoden är enligt dessa författare oftast synonym med kvalitativ 
metod och innebär att forskaren nalkas empirin utan teoretiska förföreställ-
ningar om området ifråga. 
 
Den induktiva metoden kan delas upp i två områden menar Johansson Lind-
fors (1993). Inom den mer renodlat hermeneutiskt orienterade skolan talas det 
om den s k hermeneutiska spiralen. Med detta menas att företeelser genom 
tolkningar och omtolkningar sätts in i allt större helheter. Men det är inte bara 
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hermeneutikerna som använder den induktiva metoden. Den används även av 
forskare med en mer positivistiskt orienterad kunskapssyn. För dem är emel-
lertid syftet att generera teori, vilket jag inte har haft för avsikt att göra i min 
uppsats. 
 
Eneroth (1994) menar dock kritiskt att forskare oftast har ett perspektiv redan 
när undersökningen börjar, men att det är viktigt att i största möjliga mån för-
hålla sig öppen inför de empiriska iakttagelserna. ”Ingen forskare kan fungera 
som en ’tabula rasa’ eller som ett oskrivet blad” menar Johansson Lindfors 
(1993, sid 80). Den hermeunetiskt orienterade forskaren kan då välja att an-
vända sig av ”en gyllene medelväg”, nämligen abduktion (ibid, sid 59). Her-
meneutikern går då, till skillnad från den positivistiske abduktionisten, från 
teorin via empirin till teorin igen. Det är närmast på detta sätt jag har valt att 
lägga upp min forskningsstrategi. 
 
4.2.2 Urval och datainsamlingsmetod 
 
Under rubriken Inledning och bakgrund kunde vi se att mening skapar en 
grund för agerande (Bruner, refererad i Kuhlthau 1996). För att förstå en 
handling utifrån den beforskade individens referensram räcker det dock inte 
att observera handlingar, utan forskaren måste också försöka förstå motiven 
bakom dessa menar Ericson (1998). På grund av den relativt korta tid jag hade 
till mitt förfogande och att projekten jag undersökte redan var genomförda 
fanns ingen möjlighet att studera individernas handlingar medan de utfördes. 
Jag fick istället försöka undersöka projektdeltagarnas rekonstruktion av vad de 
upplevde och hur de agerade. Med utgångspunkt från detta resonemang har 
jag därför valt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer 
används enligt May (2001) som ett medel för att förstå hur människor uppfat-
tar sin sociala värld och hur de handlar i den. 
 
Jag har intervjuat tre personer från Karlskrona kommun samt två personer från 
det golvtillverkande företaget Berg & Berg AB. Jag valde att undersöka dessa 
därför att jag trodde att upplevelserna kanske kunde skilja sig åt mellan två så 
olika organisationer, samt mellan de projekt som individerna i dessa organisa-
tioner kunde tänkas vara involverade i. Intervjupersonerna arbetar dessutom 
olika mycket i projekt, de på Berg & Berg AB mer sällan och de på Karlskro-
na kommun betydligt oftare, en av dem i princip på heltid. 
 
Förutom detta har jag tillsammans med två andra personer inför en annan 
uppsats (Kjellander et al 2002) samlat intervjumaterial från fyra personer som 
varit med om en fusion. Även fusioner kan ju betraktas som en sorts projekt, 
kanske då främst ett förändringsprojekt. I vissa delar av min analys kommer 
jag därför att använda mig av dessa intervjusvar tillsammans med dem jag 
inhämtat till denna uppsats. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan det i de 
flesta fall betraktas som god utredningsekonomi att utnyttja sekundärdata, men 
kraven på ett kritiskt förhållningssätt gentemot den insamlade datan är kanske 
än viktigare. Eftersom jag vid både primärdatans och sekundärdatans insam-
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lande personligen var närvarande kan det inte anses ligga någon större skillnad 
på trovärdighetsnivå mellan de olika källorna. 
 
Till min hjälp under intervjusituationerna vid insamlandet av primärdata hade 
jag ett frågeformulär. Dock följdes inte frågorna strikt, utan användes för att 
ringa in vissa områden som kan sägas ingick i min förförståelse av problemet 
(se bilagan Intervjufrågor). Med denna metod kunde jag ge intervjupersonerna 
möjlighet att berätta fritt men samtidigt ha en del klara frågor/områden för att  
kunna besvara min fråga. Där så passade ställdes också följdfrågor för att ut-
veckla en dialog. Då jag som ensam intervjuare inte ville lägga tid på att note-
ra, utan istället aktivt lyssna och delta i samtalet, användes bandspelare. Proto-
kollen skrevs sedan ut på papper inför analysen. Flera av de intervjuade önska-
de få läsa uppsatsen i sin helhet innan den framlades, inte för att ge tillåtelse 
att använda materialet (vilket de redan gett), utan för att ”veta vad där stod” 
innan det offentliggjordes. Naturligtvis respekterades deras önskan. 
 
4.2.3 Analysmetod och val av teorier 
 
Efter att intervjuerna sammanställts tolkade, analyserade och drog jag slut-
satser av resultatet. Den kunskapssyn jag har innebär att jag inte tycker det är 
relevant att undersöka saker och ting för att förklara hur något verkligen är, 
utan för att försöka förstå utvalda personers tolkning av ”sin” upplevda verk-
lighet. Min tolkning ställer därför heller inga som helst krav på att vara ”den 
enda stora sanningen”, utan visar istället på ett möjligt synsätt bland många 
andra. Det enda ”rätta” svaret på den forskningsfråga jag ställer är därmed 
förmodligen ”det beror på”, d v s det beror på ur vilket perspektiv fenomenet 
studeras. 
 
En forskare är enligt Ericson (1998) alltid ”färgad” av förförståelse redan 
innan han eller hon inleder sina empiriska undersökningar. Detta inverkar på 
vad denne ser i en organisation. Alltför stor inläsning på ett område kan t o m 
hämma förmågan att se nya saker menar Alvesson & Sköldberg (1994), och 
framhåller att ett visst mått av naivitet därför skulle kunna vara poängfullt. Ett 
sätt att uppnå detta är att efter de empiriska iakttagelserna är gjorda läsa in sig 
på litteratur inom ett helt nytt område. Därmed skulle influenser erhållas för 
att tolka och förstå på ett delvis annorlunda sätt (Ericsson 1998). Således har 
jag därför efterhand försökt utvidga mitt kunnande inom området genom att 
läsa litteratur om mening och meningsskapande. Genom att gång på gång 
utvidga mitt kunnande inom området ifråga har jag så att säga kommit högre i 
den ”hermeneutiska spiralen” (se även avsnittet Hur nalkas empirin? ovan) 
och kunnat se allt större helheter. 
 
Teorier är, som Granér (1991) ser det, inte en avbildning av verkligheten utan 
en karta med vars hjälp vi kan orientera oss i denna. En teori kan därmed ses 
som ett hjälpmedel för att förstå vad vi ser, hör och upplever. De teorier jag 
valt att använda i kapitel 7 och 8 är hämtade främst från organisationsteoretisk 
litteratur men med vissa inslag av sociologisk dito. 
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Den praktiska nytta jag tror min uppsats kan förmedla har jag tidigare redo-
gjort för i syftet, men det faller slutligen på läsaren att tolka användbarheten 
av det förmedlade synsättet. ”[G]enom att en individ eller grupp av individer 
tar till sig ett tankesätt eller ett synsätt och fyller det med erfarenheter från den 
egna verkligheten kan förståelsen av denna utvidgas eller öka” (Johanson 
Lindfors 1993, sid 47). Kunskapen som produceras i min uppsats blir därmed 
en uppmaning till läsaren om att ta till sig andra synsätt än de som redan finns 
i dennes existerande referensram, d v s att inta en reflekterande hållning. 
 
4.2.4 Val av perspektiv 
 
Genomgående i min uppsats har jag valt att använda ett meningsskapande-
perspektiv som har sin utgångspunkt i Weicks, refererad i Ericson (1998) 
teorier om meningsskapande. Han menar att mening skapas när ”...a past 
moment + connection + present moment of experience creates a meaningful 
definition of the present situation”. Vad han då menar är att när någon form av 
referensram (past moment) sätts i samband med en fråga (present moment of 
experience) ges förutsättningar för att mening ska kunna genereras. ”Mening 
kan dock omöjligen genereras förrän sammankoppling mellan en referensram 
och en fråga kommer till stånd” (ibid, sid 32). För det första måste alltså en 
fråga isoleras, det vill säga individen måste uppmärksamma något. Detta upp-
märksammande kopplas sedan samman med den personliga referensramen och 
därmed kan mening skapas. 
 
5. FORTSATT DISPOSITION AV UPPSATSEN 
 
Den fortsatta dispositionen av uppsatsen kommer att se ut som följer: 
 
Först kommer en mycket kort introduktion till de organisationer jag besökt. 
Därefter följer två kapitel där jag valt att varva teori med empiri och även 
analys enligt Alvessons (2000) förslag, för att behålla den röda tråden genom 
uppsatsen. 
 
Slutligen beskrivs de slutsatser jag kommit fram till samt också avslutningsvis 
mina reflektioner över projektet ”att skriva en uppsats”. 
 
6. INTRODUKTION TILL EMPIRIN 
 
6.1 Berg & Berg AB 
 
Berg & Berg AB är ett tillverkande företag i golvbranschen och för cirka två 
år sedan stod de inför ett ultimatum; antingen ta fram ett golv med klicklås, 
liknande det konkurrenterna hade, eller förlora kampen om kunderna. Från 
början var hela projektet mycket hemligt, det var bara de två samordnarna för 
skiftlinjerna samt två personer från ledningen som ingick i projektgruppen. 
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Förvisso visste de övriga anställda vad som pågick men inte hur någon lösning 
såg ut. För att snabbt lyckas bli färdiga arbetade projektmedlemmarna många 
kvällar och helger. Prototyp efter prototyp togs fram, mellan sju och nio styc-
ken, innan den rätta hittades. Efter att patent tagits kunde övriga anställda få 
veta hur produkten såg ut och fungerade. Projektet ansågs som lyckat och 
produkten finns numera på marknaden. 
 
De personer jag intervjuade hos Berg & Berg AB arbetar till vardags som 
samordnare för de två skiftlagen, men ingår emellanåt i projektarbeten. Pro-
jektet som det huvudsakligen berättades om under intervjuerna var ett av det 
största och viktigaste i företagets historia. 
 
6.2 Karlskrona kommun 
 
Inom Karlskrona kommun intervjuade jag tre personer; en från Tekniska för-
valtningen, en från Kommunledningsförvaltningen och en från Telecom City. 
Under dessa intervjuer har jag inte fokuserat så starkt på ett speciellt projekt, 
istället har de intervjuade hämtat exempel från olika projekt de deltagit i, då en 
av dem arbetar med projekt i princip på heltid och två av dem en stor del av 
tiden. 
 
7. FRÅGANS BETYDELSE FÖR MENINGSSKAPANDE 
 
7.1 Inledning 
 
Weick (2001) menar att tilldelning av mening sker först när någonting tagits 
upp till beaktande. För det första måste alltså en fråga isoleras, det vill säga 
individen måste uppmärksamma något. Vid analysen av det insamlade empi-
riska materialet fann jag att projektupplevelserna kunde delas in i följande två 
kategorier: förhållningssätt gentemot arbetskamrater och förhållningssätt gen-
temot arbetsuppgifter. Antingen handlade dialogen jag hade med de intervjua-
de om upplevelser av glädje och/eller svårigheter med både gamla och nya 
arbetskamrater eller om glädje och/eller svårigheter i samband med lösandet 
av projektets arbetsuppgift. 
 
Även Svedberg (2003) menar att en arbetsgrupps process kan indelas i två 
dimensioner; en relationsdimension och en arbetsdimension. En arbetsgrupps 
process kan däremot inte i helhet beskriva och öka förståelsen för de projekt 
som genomförs som enmansprojekt. Visserligen förekommer relationer till 
projektets intressenter men det är inte samma sak som att arbeta i grupp. 
Kopplingar kan också göras till Maslows (refererad i Bakka et al 1999) teorier 
om det sociala behovet och behovet av självutveckling. Med detta menar jag 
att vi tillskriver mening åt den upplevda verkligheten utifrån de behov vi har. 
 
Jag har med tanke på ovanstående resonemang valt att dela in föreliggande 
kapitel i tre huvudavsnitt förutom denna inledning; relationsdimensionen, 
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arbetsdimensionen samt en sammanfattning av dessa. Under dessa rubriker 
kommer jag att behandla olika begrepp som jag funnit givande för att beskriva 
och förstå det som fångar människans uppmärksamhet ifråga om projektar-
bete. 
 
7.2 Relationsdimensionen 
 
Schutz, refererad i Svedberg (2003), utvecklade i början av 1950-talet FIRO-
modellen som kom att få stor genomslagskraft. Han fann vid undersökningar 
på amerikanska flottans stridsfartyg att grupper genomgår tre huvudfaser 
under sin utveckling; 
 

• Tillhörafasen 
• Rollsökningsfasen 
• Samhörighetsfasen 

 
Under tillhörafasen aktualiseras frågor om medlemsskapet: vill och får jag 
vara med i gruppen? Efter en tid av gemyt startar därefter rollsökningsfasen 
som är den svåraste och oftast mest tidskrävande. Detta är den fas då indivi-
derna i gruppen söker sina identiteter och därmed sin plats i gruppen. Efter 
detta tar ytterligare en mellanfas kallad idyll vid och gruppen går därifrån så 
småningom in i samhörighetsfasen. Under denna fas upplevs vanligen en stark 
känsla av tillfredsställelse eftersom alla större konflikter uppfattas som lösta. 
”Många grupper når dock aldrig samhörighetsfasen, särskilt inte i organisa-
tioner där reflektion och dialog är en bristvara” menar Svedberg (2003, sid 
193). 
 
7.2.1 Tillhörafasen 
 
Tillhörighet handlar i dagens samhälle om att känna sig delaktig i det spel som 
för ögonblicket pågår menar Ahmadi (2000). Men byte av grupptillhörighet 
behöver inte bara ses som stimulerande i form av att nya möjligheter ges till 
meningsutbyte. Det kan också skapa känslor av ensamhet eller rotlöshet. Detta 
upplevde åtminstone en av de intervjuade på Karlskrona kommun (Kommun-
ledningsförvaltningen). Hon tycker om att arbeta i projekt för att det är själv-
ständigt och att hon gillar att lösa problem. Mellan projektarbetena saknar hon 
dock någon att utbyta erfarenheter med, då hon är den enda på sin avdelning 
som arbetar i projekt i så stor omfattning. ”Jag vill fortsätta arbeta på det 
sättet jag gör. Det som skulle kunna förbättras är att det inte finns någon 
riktig projektkultur här. Det vore bra om de som var projektarbetare kanske 
hade en egen grupp”. Många organisationer har, som tidigare sagts (se kapitlet 
Inledning och bakgrund), projektarbetsformen som sin huvudsakliga organisa-
tionsform. På Telecom City i Karlskrona kommun är alla anställda för att 
arbeta i projekt på heltid. Den intervjuade har där hela tiden andra att prata 
med – som vet vad projektarbete handlar om – och upplever därmed inte 
frånvaron av en grupptillhörighet mellan projektarbetena som något problem. 
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De olikartade uppfattningarna kan kanske därmed förstås genom att se till 
organisatoriska skillnader? Kanske uppkommer inte ovanstående problem 
inom en renodlad projektorganisation, utan bara inom de organisationsformer 
där någon enstaka individ arbetar mycket i projekt? 
 
Schutz FIRO-modell (refererad i Svedberg 2003) visar på att det i den första 
fasen handlar om att individen får och vill vara med. På ungefär samma sätt, 
men med ett tillägg, beskriver Lindberg (2000) begreppet delaktighet. Delak-
tighet handlar enligt henne om att få, att vilja, och att kunna. De två personer 
jag intervjuade på Berg & Berg AB var utvalda att medverka i projektet av 
ledningen. Till vardags arbetade de som samordnare vid skiftlinjerna i produk-
tionen. En av dem satt också med i styrelsegruppen i företaget. Möjligheten att 
få medverka i projekt överhuvudtaget berodde enligt en av dem på om perso-
nen ifråga var skicklig i sitt arbete och på hur länge han eller hon varit an-
ställd: ”Det finns liksom ingen som har varit här i två-tre år. Antingen har 
man varit här fem-sex år, eller så är man ny. Dom har ju liksom inte riktigt 
kommit in i maskinerna. Dom är ju inte med i projekt just nu, men det kan dom 
ju bli sen, när dom kommit in i maskinerna.” Att bli utvald, exempelvis som 
här i en organisation där det är få förunnat, kan ses som en belöning och/eller 
ett erkännande vilket kan skapa en känsla av att vara betydelsefull och att det 
känns meningsfullt att delta, d v s också en vilja att medverka. Andra gånger 
kan det kanske vara så att individen får möjlighet, men att viljan eller kunska-
pen som behövs saknas. Detta sätt att se på delaktighet handlar för alla som 
blir erbjudna (eller tvingade) att delta i ett projekt inte om att bli delaktig i en 
grupp som sådan, utan istället om att bli delaktig i ett projekt, vare sig det 
bedrivs som ett grupparbete eller som ett enmansprojekt. 
 
Att tvingas vara med om något, eller att inte ha förmåga att klara en uppgift, 
gör att arbetstillfredsställelsen sjunker menar Lindberg (ibid). Detta fann jag 
exempel på när jag tillsammans med två andra undersökte ett projekt inför en 
tidigare uppsats. Då intervjuades personer som varit med om ett förändrings-
projekt (enligt Wisén & Lindbloms 2000 kategorisering i kapitlet Inledning 
och bakgrund) i form av en fusion mellan två banker. De intervjuade berättade 
då att många av de anställda valde att sluta redan innan sammanslagningen, 
eller att hoppa av efterhand som projektet fortskred. Detta kan förstås som att 
när en betydelse (mening) skapats, ligger den till grund för det fortsatta age-
randet (jmf Kuhlthaus 1996 hänvisning till Bruner i kapitlet Inledning och 
bakgrund). Jag finner också att det här går att urskilja en markant skillnad på 
de meningar som tillskrivs projektarbete beroende på vilken sorts projekt som 
genomförs. Är det exempelvis fritt val att medverka eller är individen tvingad 
att delta? 
 
Människan är av naturen social menar Svedberg (2003), vilket också stämmer 
bra med Maslows teorier (refererade i Bakka et al 1999) om det sociala beho-
vet. Hon sluter sig samman i grupper för att tillsammans kunna tillgodose oli-
ka intressen, behov och värden som endast är kollektivt nåbara. Ett av dessa 
är, som också Lindberg (2000) ovan menade, behovet av delaktighet. Att få 
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känna sig delaktig, vilket vi dock inte ska blanda samman med rätten att ingå i 
en grupp, innebär enligt Svedberg (2003) att få vara med, känna trygghet, att 
på allvar räknas in i en gemenskap. Denna dimension går emellertid förlorad 
om projektet bedrivs som ett enmansprojekt. Fokus (eller ”frågan” för att an-
vända Weicks (2001) vokabulär) hamnar då kanske istället på avsaknaden av 
en gruppgemenskap, vilket kan resultera i att den mening som skapas om 
projektarbete är att det är något otillfredsställande ur social synvinkel.  
 
Båda de intervjuade projektdeltagarna på Berg & Berg AB berättade att de 
hade känt sig mycket delaktiga i projektarbetet, men vid frågan på hur de ar-
betade – tillsammans eller enskilt – framkom till viss del en motsägelse. ”NN 
tog fram idéerna och så kollade vi om det var genomförbart” berättade en av 
de intervjuade. ”Han som satt och ritade detta han hade ju alltid en färdig idé 
i huvudet – ’så ska det se ut, så ska det passa’ – och sen skulle vi liksom tänka 
oss in i det” berättade den andre. Jag tolkar uttalandet som att de båda inter-
vjuade uppfattade det som naturligt att personen (omtalad i citaten) p g a sin 
tekniska skicklighet ägde rätten att utföra det kreativa arbetet med framtagan-
det av lösningar, d v s denne gavs en sorts tolkningsföreträde. Detta kan tyda 
på att organisationen har vad jag skulle vilja kalla en regelkultur, och att det 
Svedberg (2003) kallar arbetsdimensionen därmed har störst utrymme i orga-
nisationen. En regelkultur är enligt Svedberg (ibid) regelstyrd och fokus ligger 
på form och produkt. Arbetet utförs inom det egna reviret. Eftersom arbetet 
oftast sker på individuell bas blir tid för mer seriös samverkan i grupp ett 
främmande inslag i en kultur som denna. I sådana kulturer är därför inte 
utvärderingar och feedback-processer särskilt intressanta, arbetet organiseras 
ju ändå efter regler och traditioner. Ju mer tid som ägnas åt själva uppgiften i 
”skarpt läge”, desto bättre! 
 
7.2.2 Rollsökningsfasen 
 
Den andra fasen i Schutz (refererad i Svedberg 2003) FIRO-modell handlar, 
som jag tidigare tagit upp, om att söka sin identitet. Identitetsbegreppet är nära 
förknippat med meningsskapande menar Ahmadi (2000). Begreppet identitet 
ingår, enligt honom, i den repertoar av myter som människan skapar om sig 
själv och sin värld för att skapa mening i tillvaron. När tillvaron ”befinner sig i 
sina rutinmönster och människorna oproblematiskt följer de hjulspår som re-
dan finns i deras omgivning fäster de inte stort avseende vid sina identiteter” 
(ibid, sid 158). När individen ökar sin kunskap eller vid byte av arbetskamra-
ter kan däremot identitetsfrågan hamna i fokus. Denna process kan inrymma 
både glädjeämnen likväl som konflikter.  
 
Grupper kan enligt Svedberg (2003, sid 15ff) beskrivas utifrån deras olika 
syften och funktioner: 
 

• Primärgrupp – sekundärgrupp: En primärgrupp kan beskrivas utgöra 
en varaktig liten grupp med nära personliga relationer, t ex familjen 
och de närmaste vännerna. En sekundärgrupp innehåller en högre grad 
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av distans till de övriga gruppmedlemmarna, vilket förstås inte hindrar 
att dessa grupper kan vara betydelsefulla i ett antal avseenden. Sekun-
därgruppen utgör en grupp på grund av gemensam målsättning, eller på 
grund av likartad social position. 

• Referensgrupp: En referensgrupp används som måttstock för självupp-
fattningen och i värderingen av egen eller andras sociala position och 
status. Den positiva referensgruppen (aspirationsgruppen) represen-
terar mycket av det eftersträvansvärda i livet. Val av t ex umgänge, 
bostad, bilmärke och annat utgör markörer för denna referensgrupps-
tillhörighet. 

• Vi-grupp – dom-grupp: En dom-grupp är viktig för att definiera vi-
gruppen eftersom dess medlemmar betraktas som avvikande eller föga 
sympatiska. Motsättningar mellan dessa båda grupper gör att solida-
riteten inom den egna gruppen förstärks. 

• Informell grupp – formell grupp: En informell grupp kan t ex utgöras 
av några vuxna som umgås på en fest. Informella grupper bildas spon-
tant utifrån samhörighet eller gemensamt intresse. En arbetsgrupp eller 
en skolklass är däremot exempel på formella grupper. Formella och 
informella grupper förekommer sida vid sida. I organisationer finns 
både ett formellt system, t ex avdelningsgrupper och projektgrupper, 
och ett informellt system i form av exempelvis kamratgrupper. 

• Psykegrupp – sociogrupp: Begreppsparet liknar informell respektive 
formell grupp. Psykegruppen svarar mot emotionella behov och socio-
gruppen bildas för att svara mot medlemmarnas intresse för vissa akti-
viteter eller gemensamma engagemang i en bestämd sak. 

• Självstyrande grupp: En självstyrande grupp är ett arbetslag eller ett 
team med långtgående delegering av ansvar och befogenheter. 

 
Människor kan samtidigt ingå i flera av dessa grupper. Men vad innebär det då 
att tillhöra en grupp? Allwood (2000) menar att det faktum att en individ ingår 
i en grupp påverkar individen på många sätt både vad gäller hur andra ser på 
den enskilde individen och hur denne ser på sig själv. ”Den självförståelse el-
ler självbild som en individ utvecklar är alltså i hög grad beroende av de grup-
per som individen tillhör och identifierar sig med” (ibid, sid 45). En grupps 
existens förutsätter dessutom att den har en identitet, d v s att den har karak-
täristiska drag och tydliga gränser som skiljer den från sin omvärld (Granér 
1991). Ett gemensamt syfte för gruppen är att bevaka sin identitet, eftersom 
gruppens hela existens i annat fall hotas. För att behålla sin identitet ställer 
gruppen därmed via normsystem krav på den enskilde medlemmen att un-
derkasta sig, t ex genom att se ut på ett visst sätt eller ha vissa åsikter och 
attityder. 
 
Just detta drag kan ses i det projektarbete som genomfördes på Berg & Berg 
AB. För att vara accepterad i gruppen fordrades bland annat att medlemmarna 
visade en enad front gentemot resten av organisationen. Som vi kunde se i den 
korta presentationen av fallföretagen, upplevdes det som viktigt att projekt-
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medlemmarna inte pratade med övriga anställda om vad som pågick i projek-
tet. ”Här var vi bara några stycken ifrån början, det var ju väldigt hemligt när 
vi skulle få fram det här, så vi jobbade på helger och så för att det inte skulle 
komma ut vad vi höll på med [...] det fick inte komma ut någonting förrän vi 
hade patent”. Att frångå denna åsiktsgemenskap skulle kunna resultera i 
någon form av social bestraffning, kanske till och med uteslutning ur gruppen 
(jmf även Wellros 1998 i kapitlet Inledning och bakgrund ifråga om att gå 
utanför de sociala ramarna). Ovanstående kan därmed ses som att mening 
skapats tillsammans, i detta fallet om hur individen bör uppföra sig för att få 
ingå i gruppen. Beroende på hur eftersträvansvärt det är att ingå i gruppen 
ifråga, kan det naturligtvis kännas mer eller mindre viktigt att hålla sig inom 
gruppens normsystem (jmf Svedbergs 2003 referensgrupp ovan). Är solidari-
teten gentemot en annan grupp stor upplevs förmodligen svek mot den grup-
pens normer som ångestfyllt. 
 
För att kunna tillhöra en grupp behöver människan anpassa sig menar förutom 
Granér (1991) ovan även Svedberg (2003). Anpassning sker för att skapa 
överensstämmelse med hur vi tror att vi ska bete oss för att få den trygghet och 
det erkännande vi alla är beroende av. När någon anpassar sig för mycket eller 
för lite uppstår problem i gruppen. En av de intervjuade på Karlskrona kom-
mun berättade att i ett projekt där hon ingått fanns en kille som inte kom i tid 
och inte gjorde det han skulle. De hade många samtal både enskilt och i grupp 
och det slutade med att han hoppade av. ”Han skyllde på att han hade så myc-
ket att göra på sitt ordinarie arbete. Men det var inte rätt mot oss andra, vi 
hade ju också annat att göra.” När en grupp på detta sätt blir av med en med-
lem, eller när någon ny träder in, startar processen om från början igen. Följ-
den kan bli att en grupp med ständiga byten har svårt att nå målet, d v s sam-
hörighet. Sett ur den avhoppades perspektiv kan vi kanske anta att han inte 
tyckte det var speciellt viktigt att ingå i projektgruppen ifråga. 
 
Ahmadi (2000) menar att identitet skapas genom att individen eller gruppen 
försöker besvara frågan: Vem är jag/vi?. Denna fråga handlar inte så mycket 
om personen eller gruppen i sig, utan dennes/deras rätt att befinna sig på en 
särskild plats vid en viss tidpunkt. Identiteten är det som ger den nödvändiga 
koden för tillträde till ett visst eller vissa områden. Genom en hänvisning till 
sin identitet gör individen eller gruppen anspråk på vissa resurser eller privi-
legier som kan anses vara sammankopplade med denna identitet. Rätten att 
vara med vid projektsammankomsterna på Berg & Berg AB kan därmed, i 
anslutning till denna teori, sägas vara grundad i den gruppens identitet. En av 
de intervjuade på Karlskrona kommun berättade att hon en gång upplevt att 
denna rätt ifrågasattes. Under ett projekt anmodades gruppen inhämta material 
från de olika förvaltningarna i en sakfråga, varvid en person motsatte sig att 
lämna erforderliga uppgifter. Det slutade med att de i gruppen fick ta kontakt 
med personalchefen som tillsammans med dem hade ett samtal med personen 
ifråga om gruppens rättigheter att få ta del av uppgifterna. Den mening som 
utvecklades skulle därmed också kunna ses som en form av maktkonflikt, per-
sonen ifråga ville inte erkänna den makt den intervjuades nya position gav 
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henne. Den intervjuade lyckades dock behålla sina befogenheter och undvek 
därmed en känsla av maktlöshet. 
 
Identitetsbegreppet har en kollektiv och en personlig dimension menar Appiah 
(1994). Att en person är medlem av en grupp som tillskrivs en viss identitet 
medför dock inte att alla gruppmedlemmar har likadana individuella identite-
ter. I alla grupper skapas olika sociala roller, således också i en projektgrupp. 
En social roll kan definieras som ”det beteendemässiga uttrycket för det mön-
ster av förväntningar och egna behov som är förbundet med en viss ställning i 
ett socialt system” (Graner 1991). Rollsökningsfasen är, vilket också tidigare 
påpekats (Schutz, refererad i Svedberg 2003), den svåraste och mest tidskrä-
vande fasen. Under denna fas handlar det om att fördela ansvar, hantera kon-
flikter och att börja förhandla om vilken roll individen vill/tillåts ha i gruppen. 
Att arbeta i projekt innebär alltid att hamna i konfliktsituationer menar Wisén 
& Lindblom (2000). Dels gäller det konflikter mellan projektgruppen och den 
övriga organisationen vilket vi kunde se exempel på i stycket ovan, dels gäller 
det konflikter inom gruppen. Ett delvis utökat sätt att kategorisera rollkonflik-
ter beskrivs av Lennerlöf (1989): 
 

• konflikt mellan roller som innehas av olika personer, 
• konflikt mellan en persons olika roller samt, 
• konflikt mellan olika förväntningar på en viss roll. 

 
På Berg & Berg AB kände de båda intervjuade att det ibland kunde förekom-
ma slitningar mellan de olika grupptillhörigheterna, d v s enligt ovan konflikt 
mellan en persons olika roller. I samband med att projektet var så hemligt, fick 
de inte tala om projektets framskridande med personer de till vardags arbetade 
med. En av dem sa: ”Det var ju så hemligt och alla ville veta vad vi höll på 
med. Vi hade sträng sekretess, som man ju måste ha. [...] Det var många som 
blev stötta, det var det faktiskt, men man fick ju förklara.” Till skillnad mot 
detta fokus på informationsundanhållande, beskrev den andre av de inter-
vjuade det som att konflikter kunde uppstå för att han var tvungen att gå ifrån 
hela tiden. ”Då kanske det inte fanns någon ersättare och dom man jobbar 
med kunde bli lite irriterade.” Trots detta kände han att denna aspekt inte var 
så påfrestande i just detta projektet, det gick oftast att lösa. Kanske ligger för-
klaringen på detta i att viljan att ingå i projektgruppen var stor eftersom det 
upplevdes som viktigt för hela organisationens överlevnad, vilket jag också 
påtalat tidigare. 
 
Andra gånger kan konflikter uppkomma inom grupperna. En av de intervjuade 
på Berg & Berg AB berättade under intervjun om ett pågående projekt han för 
tillfället är med i. I det projektet känner den intervjuade sig mer som tillhörig 
”dem därute på golvet” än dem i företagsledningen som också deltar i projek-
tet. ”Där kan man väl säga att där står vi ute i fabriken enade mot dom här 
inne. Vi har en åsikt och dom en annan. Projektet i sig fungerar ju bra va, men 
vi har lite meningsskiljaktigheter, vi står inte på riktigt samma sida. [...] Men 
vi får se, någonstans får vi väl kompromissa.” Att inte kunna lösa konflikter 
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som uppstått, antingen med andra eller inom sig själv, leder förmodligen till 
att projektarbete för dessa individer kommer att få en negativ mening, inte en 
positiv som t ex gemenskap och arbetstillfredsställelse. Uttalandet kan också 
tolkas som ett exempel på att konflikter kan uppstå som en följd av att olikar-
tade meningar råder; de inblandade individerna agerar utifrån sin menings-
grund och måste tillsammans skapa en ny gemensam mening för att komma 
vidare. 
 
Naturligtvis kan olika former av konflikter uppstå även i enmansprojekt. 
Rollkonflikter inom gruppen, som t ex om vem som gör vad får väl dock 
betraktas som mindre vanligt förekommande, individen i ett enmansprojekt 
förväntas förmodligen göra det mesta själv. Däremot kan det uppkomma 
konflikter mellan individen i projektet och intressenterna, eller mellan en 
persons olika roller i organisationen som helhet. Att behöva gå ifrån det 
ordinarie arbetet är förmodligen lika nödvändigt i ett enmansprojekt som för 
dem som arbetar i grupp och kan därmed kännas lika påfrestande. 
 
7.2.3 Samhörighetsfasen 
 
När alla i gruppen har funnit sina roller och samarbetet fungerar bra inträder 
en form av inre tillfredsställelse. Inre tillfredsställelse hänger ofta samman 
med bekräftelse från omgivningen menar Rissler (1989). För att erhålla denna 
form av bekräftelse behöver dock medarbetaren inte nödvändigtvis ingå i en 
grupp. Denne kan arbeta i ett enmansprojekt och bekräftas av intressenterna, 
men det är inte riktigt samma sak. Det är förstås viktigt att få uppskattning 
både från chefer och andra medarbetare, men det förutsätter att de kan bedöma 
vad som gjorts, menar Rissler (ibid). Ibland nås trots allt, som tidigare sagts, 
inte samhörighetsfasen. Människor håller ihop av yttre nödvändighet istället 
för av lust och delad arbetsglädje (Svedberg 2003). Känslan av tillhörighet och 
samhörighet har då ersatts av instängdhet, ensamhet och tvång. Särskilt gäller 
detta i organisationer där reflektion och dialog är en bristvara. 
 
Just uppskattning från olika människor är det som är mest givande med pro-
jektarbete uppger en intervjuad på Karlskrona kommun som tidvis arbetar i 
enmansprojekt. Han känner att kontakten med ”vardagsmänniskorna” (d v s 
mottagarna av projektets resultat) är det som gör arbetet så motiverande, inte 
bara bekräftelse från olika människor inom den egna organisationen: ”Att 
hjälpa människor är ett av grundskälen till att jag är kvar i den här organi-
sationen, jag har fått fyra eller fem olika erbjudanden från andra organisa-
tioner. Just att höra människor säga: ’Det blir jättebra det här!’, tycker jag är 
så otroligt givande”. Detta kan tolkas som att individen försöker tillfredsställa 
sitt sociala behov genom kontakter med projektets intressenter, särskilt efter-
som han arbetar i många projekt av enmanskaraktär. Uttalandet kan också 
jämföras med Hackmans, refererad i Bakka et al (1999), teorier om arbetsupp-
giftens uppbyggnad, tidigare redogjorda för i kapitlet Inledning och bakgrund. 
Han menade bl a att arbetet upplevs som viktigt och meningsfullt om det har 
konkret inverkan på andra människors situation och behov. 
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Enligt Rissler (1989) har stöd och beröm en avgörande betydelse för arbets-
tillfredsställelsen, medan betydelsen av lönen tonas ner. På Berg & Berg AB 
svarade dock en av de intervjuade på frågan om han kände att han fick bekräf-
telse för sina insatser från arbetskamrater och ”uppifrån” att: ”Jo, det fick vi ju, 
det fick vi hela tiden när vi lyckats bra, då var det glädje. Inte lönemässigt, 
mer som en gemensam känsla”. Detta uttalande kan dock, i motsats till ovan-
stående, tyda på att den intervjuade förutom ett icke-monetärt erkännande 
gärna hade sett någon form av monetär belöning som bekräftelse på att de 
lyckats bra. Kanske får den intervjuade sitt sociala behov tillgodosett någon 
annanstans och betraktar arbetet enbart som en källa för löneinkomst? Eller är 
det kanske så att eftersom organisationen kan uppfattas som en regelkultur, är 
den intervjuade färgad av detta efter många år i företaget. I en regelkultur är 
inte, som vi kanske kommer ihåg, tid för seriös samverkan något som 
prioriteras. Därför kanske inte heller bekräftelse i form av stöd och beröm ses 
som det viktigaste. 
 
7.3 Arbetsdimensionen 
 
Jag har som tidigare sagts valt att studera projektarbete ur två dimensioner, 
dels som en relationsprocess, dels som en arbetsprocess. I avsnittet nedan 
kommer jag att behandla begrepp som kan kopplas till arbetsdimensionen. 
Weick (2001) menar, som tidigare sagts i inledningen till kapitel 7, att tilldel-
ning av mening är möjligt först när någonting tagits upp till beaktande. För en 
del människor kanske projektarbete betyder mer av självutveckling än social 
kontakt, kanske särskilt för dem som arbetar i enmansprojekt. En annan anled-
ning kan vara att individen inte har ett så starkt socialt behov eller får det be-
hovet tillgodosett någon annanstans och därmed ser på projektarbete mer som 
en bas för självutveckling. 
 
7.3.1 Lärande – en form av självutveckling 
 
Nya kunskaper upplevs av de flesta människor som någonting positivt, men 
vägen dit kan ibland kännas svår menar Wisén & Lindblom (2000). Det säger 
också Bruner, refererad i Kuhlthau (1996), som menar att lärande inte bara är 
en enkel kognitionsprocess som handlar om att assimilera ny information; 
lärande är en dynamisk process där känslor, tankar och handling interagerar. 
En individ förväntas enligt Bruner genomgå följande sju känslostadier på sin 
väg mot målet, d v s att lära sig något nytt: 
 

• Osäkerhet: När individen inser att ny kunskap behövs för att klara en 
uppgift känner hon sig vanligtvis osäker. Hur ska jag göra? 

• Optimism: Känslan av osäkerhet avtar efter hand som möjliga alterna-
tiv framkommer, och en känsla av optimism tar över. Blir sökandet 
efter dessa alternativ avbrutet, eller om det senareläggs, uppstår ofta 
ängslan tills dess att ett val är gjort. 



  
 
 Projektarbete – ur ett meningsskapandeperspektiv 
  
 

 

 
Sid 23(38) 

• Förvirring, frustration och tvivel: Under den tredje fasen drabbas indi-
viden av förvirring, frustration och tvivel då hon letar efter information 
om det valda området. 

• Klarhet: Denna fas innebär för många vändningen. Den första delen av 
informationssökningen är över och klarhet framträder. Saknas fokus 
när individen träder ur denna fas, uppstår vanligtvis svårigheter senare, 
när hon ska använda kunskapen. 

• Visshet: Här är uppgiften att samla detaljerad information inom det  
fokuserade området och vissheten ökar i takt med att osäkerheten 
minskar. 

• Lättnad: I denna den sista av informationssökningsfaserna infaller en 
känsla av lättnad. Nu är det dags att på något sätt försöka använda den 
nyligen inhämtade kunskapen. 

• Tillfredsställelse, eller otillfredsställelse: Löser den nya kunskapen 
uppgiften på ett bra sätt sprider sig här en känsla av tillfredsställelse. 

 
Från början visste deltagarna i projektet inte hur det nya golvet skulle kon-
strueras. En av de intervjuade på Berg & Berg AB uttryckte svårigheten med 
att lära på följande sätt: ”Vi gjorde så många olika profiler och fick ha olika 
tänkande hela tiden [...] och det var svårt. Det tror jag vi tyckte allihop”. 
Flera gånger trodde de att de var färdiga, men det var alltid något som inte var 
rik-tigt bra: ”Vi hittade ju en som vi trodde på, men sedan var det någonting. 
Nej, jag har en till, sa han” (Han = konstruktören). 
 
Att ha klarat av en svår uppgift, kanske under tidspress, kan skapa starka kän-
slor av tillfredsställelse menar Hackman, refererad i Bakka et al (1999). I och 
med att projektet på Berg & Berg AB upplevdes som så viktigt, sa de inter-
vjuade att de kände stor glädje över att ha nått ett lyckat resultat. En av dem 
uttryckte denna tillfredsställelse på följande sätt: ”Jag vet ju då när vi körde 
fram profiler som inte lyckades riktigt bra, då var man ju missnöjd. Men sen 
när vi kom till den här vi kör nu idag så hade vi hittat rätt. Det kändes jäkligt 
bra. Det var ju verkligen inspiration, det måste jag säga. Det var som om man 
ville korka upp en champagneflaska!  Jo, det ger ju en kick, det är inget snack 
om det.” 
 
7.3.2 Lärande tar tid 
 
”Förändring och utveckling i enlighet med våra grundläggande livshållningar 
går [...] ofta lätt och lustfyllt” menar Svedberg (2003, sid 70). Däremot kan det 
upplevas som mer problematiskt eller rentav olustigt om det finns starka krav 
på att dessa grundläggande livshållningar behöver omprövas. Detta kan för-
klara både vår entusiasm för och vårt motstånd mot förändringar och hur vi 
utvecklas som människor. Förändringar och lärande måste enligt Svedberg få 
ta tid, vilket inte alltid är för handen som vi kunde se under rubriken Problem-
diskussion (eller önskvärt från organisationens sida i effektivitetens namn?). 
”Att byta till en ny teknik eller nytt innehåll kräver ny kunskap men är ofta 
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inte så svårt. När det gäller att införa helt nya arbetssätt blir det genast mer 
krävande eftersom sådana ofta involverar andra handlingsmönster [...] Föränd-
ring är en process som kräver tid – inte en händelse” (ibid, sid 375).  
 
Ställer vi ovanstående teorier i förhållande till vad Briner et al (2000) katego-
riserar som fasta, tillfälliga och öppna projekt, som jag tidigare tog upp under 
rubriken Inledning och bakgrund, kan vi kanske anta att ett projekt av den 
öppna typen kräver längre tid att utföra än ett av den fasta typen som inte 
involverar så mycket nytt lärande. Weisbord, refererad i Svedberg (2003), 
menar att när syften och mål är oklara kan en rad symptom iakttas hos medar-
betarna. De upplever bl a att stressen och alienationen ökar och därmed ökar 
också sjukfrånvaron. När ett projekt är av den fasta typen är det kanske också 
mindre värt för den enskilde individen att få tillfälle att arbeta i grupp. Ibland 
är det kanske till och med så att det är lättare att utföra en uppgift på egen 
hand, speciellt när kunskap finns om hur den ska utföras. Grupparbete kan 
som bekant även ha sina baksidor, med konflikter om vilket som är ”bästa 
sättet” att utföra uppgiften på.  
 
Det projekt som genomfördes på Berg & Berg AB skulle jag vilja kalla relativt 
fast. Målet var fastlagt, d v s att ta fram ett nytt klickgolv, strukturen och for-
maliteten var hög och kunskapen för att lösa denna uppgift fanns inom projek-
tet, förutom tillverkningen av verktygen där ett annat företag fick bistå med 
sin kunskap. De projekt som ofta genomförs på Karlskrona kommun uppfat-
tade jag däremot som, enligt Briner et als (2000) kategorisering, mer öppna. 
En av de intervjuade berättade bland annat om ett personaladministrativt pro-
jekt hon varit med om, där gemensamma regler för de olika förvaltningarna 
ifråga om ledigheter, ersättningar och annat skulle arbetas fram. I detta pro-
jektet fanns visserligen ett mål, men inte ett klart sådant, och ingen kunskap 
om hur projektet skulle struktureras. Hon hade dessutom aldrig arbetat med 
personaladministrativa frågor tidigare, vilket betydde att ny kunskap fick 
inhämtas för att kunna lösa uppgiften. Hennes omedelbara reaktion på projek-
tet var ”Aldrig mer PA-projekt!”, men efter att ha fått lite distans till det hela 
uppfattade hon det som mycket intressant och givande. Detta kan ses som ett 
exempel på vad Weick (2001) menade om att mening skapas i efterhand. Efter 
att ha fått tid till reflektion förändrades den mening hon tillskrev detta speciel-
la projekt. 
 
I princip alla de intervjuade tycker att projektarbete är mycket stimulerande, 
fast har ibland upplevt arbetet som mer eller mindre stressigt. Men hur många 
förändringar i form av byten av grupper och arbetsuppgifter orkar människan 
med? Som vi kunde se under rubriken Problemdiskussion ökar stressen i takt 
med den ökade projektifieringen. En av de anställda på Karlskrona kommun 
som arbetar på heltid med projekt uppgav att hon, genom att arbeta mycket i 
projekt, hade kommit till insikt om att hon måste prioritera. Hon skrev listor 
över i vilken ordning saker och ting skulle göras, för att klara av att hantera 
stressen. Men ”[d]et är skillnad mellan att springa ett enda maratonlopp och att 
springa 420 hundrameterslopp i rad!” (Svedberg 2003). Många uttycker åsik-
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ter om att det är svårt att prioritera eftersom de ständigt blir avbrutna av en 
strid ström av alla möjliga och omöjliga arbetsuppgifter som pockar på ome-
delbar uppmärksamhet. Denna åsikt kan påverkas av om tillvaron uppfattas 
som inifrånstyrd och huvudsakligen ett resultat av egna handlingar, eller som 
utanifrånstyrd och huvudsakligen ett resultat av yttre omständigheter. ”Att 
kämpa med sin förmåga att själv kunna kontrollera arbetsdagens innehåll är en 
vanlig orsak till ohälsosam stress” (ibid, sid 203). 
 
En av de intervjuade männen på Berg & Berg AB betvingade istället känslan 
av stress genom att efterhand dra ner på arbetsbördan. ”Jag fick mer och mer 
ansvar, men sedan insåg jag själv att det blev för mycket”. Han valde att 
lämna över en del arbetsuppgifter som sedan inte togs tillbaka efter att projek-
tet slutförts. Han berättade också att han vid sidan av sitt ordinarie arbete på 
Berg & Berg AB drev en enskild firma, vilket kan bidra till att förstå den 
mening som skapades. 
 
Betydligt allvarligare än för personen på Berg & Berg AB höll det på att sluta 
för en av de intervjuade på Karlskrona kommun. ”Under ett projektarbete 
drabbades jag av yrsel och håll över bröstet. Efter det bestämde jag mig för 
att inse mina begränsningar, det går inte att engagera sig så djupt att man 
mår dåligt”. Genom insikt och reflektion fann de intervjuade med andra ord 
vad Bruner (refererad i Kuhlthau 1996) menade var en ny mening, d v s ett 
nytt förhållningssätt gentemot sitt arbete som kom att utgöra en ny grund för 
det fortsatta agerandet. Detta kan för de två sistnämnda individerna betraktas 
som meningsfullt, men är kanske mer tvetydigt betraktat ur en organisatorisk 
synvinkel, som å ena sidan (på kort sikt) kanske förlorar lite av engagemanget 
för arbetet hos medarbetarna, men å andra sidan (på lite längre sikt) kommer 
att ha medarbetare som är friska istället för utslitna. 
 
Svedbergs (2003) synsätt på tidsaspekten vid lärande kan också jämföras med 
Kuhns, refererad i Johansson Lindfors (1993), teorier om paradigmskiften. Ett 
paradigm kan sägas utgöra ramverket för en verklighetsuppfattning. Kuhn 
startade under 1960-talet en debatt om vad han kallade normalvetenskap samt 
icke normalvetenskap. ”Den vetenskap som betraktas som normalvetenskap är 
den som baseras på de dominerande föreställningar som under en viss tid 
legitimerar vissa typer av problemval och problemlösningar” (ibid, sid 23). 
Det som betraktas som normalvetenskap kan dock variera över tiden. I takt 
med att fler och fler avvikande upptäckter görs som motsäger det vi redan vet, 
kommer vi att söka nya förståelseformer för att förstå verkligheten. Med tanke 
på hur lång tid som kan flyta förbi innan ett nytt paradigm är gängse accepte-
rat, kan vi kanske lättare inse att det tar tid att lära sig något om det nya syn-
sättet brukar våld på ens befintliga handlingsmönster.  
 
Liksom Svedberg (2003) och Kuhn (refererad i Johansson Lindfors 1993) 
ovan, menar även Assadi & Skansén (2000) att det krävs tid för att behärska 
en ny metod eller ett nytt sätt att lära. Lärande sker språngvis; ”Kunskapsnivån 
hålls under kortare eller längre perioder konstant, för att sedan plötsligt ta ett 
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språng. Ett sådant kliv framåt kan till exempel bero på att man lär sig att han-
tera större helheter eller begrepp” (ibid, sid 37). Detta citat kan även knytas till 
hur Bittner, refererad i Johansson (1998), beskrev meningsskapande, d v s som 
begreppsbildning.  
 
Ifråga om hur lång tid projekten tilläts ta märkte jag en väsentlig skillnad be-
roende på vilken mottagare projektet hade. Många projekt som genomförs i 
Karlskrona kommun är initierade för att gagna dem som lever i kommunen, 
både näringsliv och enskilda individer, men två av de intervjuade arbetar 
också mycket i projekt som riktar sig inåt organisationen. Kopplar vi samman 
detta med Wisén & Lindbloms (2000) projektindelning kan vi kanske också se 
att tidsfaktorn ibland inte bara påverkas av organisatoriska skillnader utan 
även av projektskillnader. Vissa projekttyper har förmodligen inte lika stor 
tidspress på sig som andra oavsett vilken organisationen är. Ett utredningpro-
jekt ges med andra ord ofta längre tid än ett konstruktionsprojekt, oavsett om 
det utspelar sig i ett hightech-företag eller i ett kommualt bolag. ”Vid utred-
ningsarbete går det ju alltid att påverka tiden” påpekade en av de intervjuade i 
Karlskrona kommun. ”Det finns tider som måste hållas, men det finns också 
tider man kan flytta på. Det är ju värre när man till exempel jobbar med en 
entreprenör och man har talat om att det här jobbet ska vara färdigt då eller 
då. Det är ju också en utmaning, att vara trovärdig och kunna påverka tids-
sättningen”. 
 
Projektet som genomfördes på Berg & Berg AB var till skillnad från många 
projekt inom Karlskrona kommun däremot under tidspress. Enligt de inter-
vjuade på Berg & Berg AB berodde detta både på konkurrenssituationen och 
att kunderna ansatte försäljningsavdelningen om besked huruvida de skulle 
köpa den gamla sortens golv eller vänta på den nya. ”Det kunde bli stressigt 
att hinna med, väldigt stressigt. Men samtidigt var det här så pass intressant, 
ett så viktigt projekt, så jag ville ändå vara med”. Under projektets gång upp-
levdes också en form av tidspress genom att projektdeltagarna var tvungna att 
sköta sitt ordinarie arbete som samordnare under tiden som projektet fortgick. 
”Det blir ju det att många gånger måste man sticka ifrån. Det kan vara lite 
stressande”. Gå ifrån behövde även två av de anställda i Karlskrona kommun 
göra som vid sidan om projektarbetena har ordinarie uppgifter att sköta. Trots 
detta upplevdes inte tidsaspekten som stressande, kanske beroende på att arbe-
tet i den kommunala projektverksamheten skiljer sig åt från den i ett tillver-
kande företag, vilket vi tidigare kunde konstatera ifråga om vilka som oftast 
var mottagare av projektets slutresultat. 
 
7.3.3 Lärande – eller utnyttjande av befintliga kunskaper? 
 
Men kanske missar de organisationer som bedriver enmansprojekt en poäng? 
Det har under 1990-talet skrivits mycket om den lärande organisationen 
(Bakka et al 1999). Senge (refererad av Bakka et al 1999), utvecklade en 
tankemodell som består av fem dimensioner eller fält, eller med hans egna ord 
discipliner. Han menar att det finns behov av helhetstänkande, mästerskap 
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inom skilda områden, förändring av de mentala kartorna, gemensamma visio-
ner och gruppinlärning för att åstadkomma en lärande organisation. Genom 
gruppinlärning, som Senge (ibid) påstår att projektarbete oftast handlar om, 
skapas dialoger där en fri ström av mening skapar ny insikt och en klokhet 
som är svår att uppnå individuellt. Detta är också vad jag under rubriken 
Inledning och bakgrund beskrev var en av grunderna för att ny mening ska 
uppstå; nämligen relationer till andra individer oavsett om de sker genom 
fysiska kontakter eller förmedlas på annat sätt, t ex genom en bok. Det finns 
dock skillnader mellan att utveckla kunskap genom att läsa sig till den eller 
genom att arbeta i grupp. I grupper uppstår en form av interaktion som är 
omöjlig att uppnå på andra sätt, vilket också Senge (ibid) ovan menade. Eng-
quist (1992) beskriver personlig utveckling och lärande som att nya bilder 
växer fram genom meningsutbyte med andra. ”Parterna gör nya associationer 
och resultatet kan bli en ny bild, inte som summan av de olika bilderna utan 
som en helt ny bild” (ibid, sid 40). 
 
Kanske kan dagens organisationer därmed anses ha tappat en av grundtankar-
na i vad som kan anses vara positivt med att arbeta i projekt, när de genomför 
enmansprojekt där relationsdimensionen till stor del går förlorad? Även för de 
individer som inte har så stort socialt behov, utan mer är inriktade på själv-
utveckling behövs relationer i någon form för att utveckla ny kunskap, om 
ovanstående författares teorier stämmer. Att ha någon att diskutera med, sär-
skilt när problemställningen är svår, kan skapa vidgade referensramar, d v s en 
ny mening kan uppstå. I förlängningen borde kanske t o m projekt som inte in-
volverar grupparbete och nytt lärande kallas projekt, utan istället ses som en 
utvidgning av de ordinarie arbetsuppgifterna? 
 
7.4 Sammanfattning av de två dimensionerna 
 
Den mening som uppstår har bland annat sin grund i vad vi uppmärksammar. 
Är det relationerna i projektarbete som uppmärksammas är det om dem det 
skapas mening. Är det istället själva arbetet som uppmärksammas är det om 
detta mening skapas. Beroende på vilka behov individen har (medvetna eller 
omedvetna) är chansen större eller mindre att den ena aspekten går före den 
andra i den meningsskapande processen. 
 
Vad är det då som kan göra att projekt uppfattas som positivt respektive nega-
tivt om vi ser till relationsdimensionen? För det första är det en fråga om att 
vilja delta eller inte, och att inom ramen för tillhörighet känna sig delaktig. Ett 
projekt som ”påtvingas” individen upplevs, åtminstone inledningsvis, som mer 
negativt än positivt. För det andra är det en fråga om konflikter. Är konflik-
terna många och svårlösta, kanske helt omöjliga att lösa utom genom att välja 
att inte delta i projektet, blir förmodligen den mening som skapas av mer 
negativ än positiv natur. Det är också en fråga om bekräftelse och förvänt-
ningar på bekräftelse. Förväntar sig individen monetär belöning och denna 
uteblir kan det förta lite av tillfredsställelsen. Förutom detta kan också avsak-
naden av relationer uppmärksammas. En individ med stort socialt behov upp-
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lever förmodligen enmansprojekt som mindre tillfredsställande än projekt som 
bedrivits i grupp. 
 
Ser vi så till vad som kan uppfattas som negativt respektive positivt ifråga om 
arbetsdimensionen finner vi en rad olika faktorer. Vi kan bl a konstatera att 
projekttypen tillsammans med tidsfaktorn har stor betydelse för den mening 
som skapas. Ett projekt som innebär att ny kunskap behövs för att lösa uppgif-
ten kräver längre genomförandetid för att inte uppfattas som stressigt, medan 
ett projekt som innebär att utnyttja redan befintlig kunskap inte kräver så lång 
tid. Tid behövs också mellan projektarbeten för att få möjlighet att reflektera, 
mening skapas ofta i efterhand enligt Weick (2001). Utöver detta framkom att 
vi behöver relationer för att lär oss något nytt, vi behöver med andra ord andra 
individers kunskap för att kunna utveckla vår egen. 
 
8. REFERENSRAMENS BETYDELSE FÖR MENINGSSKA-
PANDE 
 
8.1 Inledning 
 
Jag kommer i detta kapitel att försöka utveckla synen på meningsskapande i 
projekt. Genom att ha sett på de ovanstående dimensionerna som vad Weick 
(refererad i Ericson 1998, se utförligare beskrivning nedan) skulle ha kallat 
”frågor” vänder jag mig nu till den andra delen av meningsskapande, nämligen 
den individuella referensramens betydelse. 
 
8.2 Vad är en referensram? 
 
Ericson (1998) hänvisar till Weick som menar att mening skapas när ”...a past 
moment + connection + present moment of experience creates a meaningful 
definition of the present situation”. Vad han då menar är att när någon form av 
referensram (past moment) sätts i samband med en fråga (present moment of 
experience) ges förutsättningar för att mening ska kunna genereras. ”Mening 
kan dock omöjligen genereras förrän sammankoppling mellan en referensram 
och en fråga kommer till stånd” (ibid, sid 32). Detta antyder att det inte bara är 
omgivningen som är central för att förstå meningsskapande utan också den 
referensram en individ bär med sig. För det första måste alltså en fråga isole-
ras, det vill säga individen måste uppmärksamma något. Detta uppmärksam-
mande kopplas sedan samman med den personliga referensramen och därmed 
kan mening skapas. 
 
Ett begrepp som beskriver denna sida av meningsskapande är enligt Ericson 
(1998) kognitiva schemata. ”Kognitiva schemata är kognitiva strukturer som 
ger förutsättningar för skapande av mening, genom att dessa organiserar och 
vägleder individers tankeprocesser” (ibid, sid 102). Dessa schemata bildar så-
ledes den referensram utifrån vilken frågor kan tilldelas mening, och varierar 
från person till person. 
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Vad består då den personliga referensramen av? Ofta lyfts exempelvis utbild-
ning, profession, kön, kulturell tillhörighet etc fram som spelande en avgöran-
de roll för hur individers kognitiva schemata utvecklats (ibid). För att förstå 
individers referensramar behöver vi därför studera deras bakgrund. Tidigare (i 
kapitel 7) har jag berört vissa av dessa aspekter. Framgent har jag valt att mer 
utvecklat belysa begreppen erfarenhet och personlighetstyp för att försöka 
förstå de intervjuades referensramar. 
 
8.2.1 Erfarenhet 
 
Erfarenhet av att tidigare ha lyckats hantera svåra situationer gör det lättare att 
klara av framtida påfrestningar menar Assadi & Skansén (2000). Enligt en av 
de intervjuade på Berg & Berg AB var, som vi kanske kommer ihåg från tidi-
gare kapitel, erfarenhet av arbetsuppgiften ett av kriterierna för att bli erbjuden 
att delta i projekt. Kanske var detta urvalskriterie grundat på erfarenhet från 
företagsledningen? 
 
Ett sätt att beskriva den betydelse erfarenhet har för meningsskapande kan 
begreppet händelseschema ge. Ericson (1998) menar att ett händelseschema är 
en typ av schema som innehåller underlag för förståelse av händelseförlopp. 
Han ger exempel på när händelseschema används genom att beskriva ett res-
taurangbesök. ”När en individ beger sig ut på ett restaurangbesök aktiveras 
således händelseschemat för restaurangbesök. Detta medför att individen kan 
tolka situationen och därefter förstå hur denne skall bete sig i restaurangsitua-
tionen. [...] Skulle en individ däremot aldrig ha besökt en restaurang, [...] och 
därmed inte heller haft möjlighet att utveckla händelseschemata för dessa 
situationer, torde individens agerande i dessa sammanhang visa sig tafatt och 
mycket osäkert” (ibid, sid 168). 
 
Konfronterar vi detta med Briner et als (2000) teorier om olika typer av 
projekt, finner vi att det inte är så svårt att förstå den förvirring och osäkerhet 
som kan råda i ett projekt av den öppna typen, där det krävs ny kunskap för att 
kunna lösa uppgiften. Meningen med projekt skulle därför i en situation som 
denna kunna bli att det är något oerhört påfrestande att delta i. 
 
Den långa anställningstid två av de intervjuade i Karlskrona kommun har 
inom samma organisation, 26 respektive 37 år, medför att de förmodligen kan 
anses ha stor erfarenhet av att lösa uppgifter av alla de slag, vilket har skapat 
ett stort kunnande och en stark självkänsla. Detta uttryckte en av dessa två 
genom att hänvisa till kommunalrådet i Karlskrona, Mats Johansson, som när 
situationen upplevdes som svår alltid brukade säga: ”Grabbar, våga vara 
djärva!”. Den intervjuade uppgav också att när en uppgift var svår att lösa 
gick det nästan alltid, med ett så stort kontaktnät som han hade, att finna 
någon annan som varit med om något liknande och därför kunde vara till 
hjälp. Frustration över att inte veta vad för information som behövdes för att 
lösa uppgiften, som Bruner (refererad i Kuhlthau 1996) menade var en känslo-
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fas vid lärande, behövde därför inte bli särskilt stor för den intervjuade ifråga, 
det kändes inte som om dessa svårigheter var något som han lade allför stor 
vikt vid. Den intervjuade kan därmed sägas ha utvecklat ett händelseschemata 
för situationer då han drabbas av villrådighet inför vad som behövs göras för 
att kunna lösa uppgiften. 
 
8.2.2 Personlighetstyp 
 
Moxnes, refererad i Svedberg (2003), använder begreppen sociobehov res-
pektive psykobehov för att belysa två sorters personligheter. Människor med 
sociobehov söker ordning och kontroll för att dämpa sin driftsångest. Dessa 
människor vill framför allt ha lugn och ro, stabilitet och tydlighet. Människor 
med psykobehov är dessa individers raka motsats. De har en klar ovilja mot 
strukturer och regler; de försöker dämpa sin systemångest. En sådan människa 
känner sig i strukturerade situationer som fångad, styrd, kontrollerad och ofri. 
Framför allt två av de intervjuade på Karlskrona kommun sa sig känna en 
stark ovilja mot rutinarbete. ”När det går rutin i arbetsuppgifterna tröttnar 
jag”, berättade en av dem. Däremot verkade i alla fall en av de intervjuade på 
Berg & Berg AB ganska nöjd med att enbart arbeta med ordinarie arbetsupp-
gifter. På frågan om han ville arbeta mer i projekt än han gjorde blev svaret: 
”Det ska ju vara sådana här riktigt intressanta projekt, så det är ju inte alla 
projekt som jag är intresserad av. Men, det är klart, kvalitetsfrågor är intres-
santa”. För en del är alltså meningen med projektarbete att det är någonting 
livsviktigt för trivseln, medan andra är nöjda med att gå i invanda spår. Utta-
landet kan också ses med bakgrund i att han vid sidan av arbetet på Berg & 
Berg AB drev ett eget företag. Hans behov av förändring och utveckling i 
arbetet kan kanske därför anses som lågt. 
 
I kapitlet Inledning och bakgrund beskrev jag Briner et als (2000) sätt att kate-
gorisera projekt. En människa med systemångest (enligt Moxnes, refererad i 
Svedberg 2003) kan förmodligen förväntas känna missmod över att ingå i 
projekt av den typen Briner et al (2000) benämner öppna projekt. I ett öppet 
projekt finns det, som jag tidigare nämnde, en hög grad av experimenterande, 
och ingen direkt erfarenhet och kunskap om hur något ska utföras eller vad 
resultatet kan tänkas bli. Likadant kan en individ med driftsångest antagligen 
känna sig frustrerad över att arbeta i projekt av den fasta typen, där det finns 
ett klart mål formulerat, formella strukturer för att genomföra projektet och 
där kunskapen redan finns för att lösa uppgiften. Ovanstående kan också 
kopplas samman med Maslows (refererad i Bakka et al 1999) teorier om det 
sociala behovet och behovet av självutveckling. En människa som har ett stort 
behov av social samvaro upplever säkerligen ett projektarbete i grupp som mer 
tillfredsställande än ett enmansprojekt. Tvärtom gäller förstås för en individ 
som har stort behov av självutveckling och lärande, men inte av sociala kon-
takter. 
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8.3 Sammanfattning av kapitlet 
 
Inför mina slutsatser vill jag sammanfatta vad jag i detta kapitel kommit fram 
till. Den andra grundstenen i meningsskapande (enligt Weick, refererad i Eric-
son 1998) handlar om den individuella referensramens betydelse. En referens-
ram kan beskrivas som ett händelseschemata, d v s en sorts schema som inne-
håller underlag för förståelse av händelseförlopp. Detta schemata bildar den 
referensram utifrån vilken frågor kan tilldelas mening, och varierar från person 
till person. 
 
De begrepp jag har valt att använda för att beskriva referensramens innehåll är 
erfarenhet och personlighet. Med ökad erfarenhet blir det lättare att hantera 
tillvaron. Men också personligheten påverkar hur vi hanterar olika situationer. 
Vissa personer får ångest av att begränsas, medan andra får ångest av att inte i 
varje sekund veta hur de ska agera. 
 
9. SLUTSATSER 
 
Hur kan vi då förstå den mening som skapas i projekt med tanke på att så olika 
uppfattningar finns? Jag har i mina studier funnit att Briner et als (2000) teo-
rier om projektskillnader tillsammans med Weicks (refererad i Ericson 1998) 
teorier om meningsskapande kan öka förståelsen för detta. 
 
Meningsskapande handlar, som Weick (ibid) uttrycker det, om att isolera en 
fråga som uppmärksammas och koppla ihop den med den referensram som 
finns. Jag anser att Maslows (refererad i Bakka et al 1999) behovsteorier till-
sammans med Svedbergs dimensioner är väl lämpade för att beskriva vad som 
ofta förknippas med projektarbete, det vill säga vilken ”fråga” som ställs. Är 
det sociala behovet stort kommer projektarbete att sammankopplas med de 
glädjeämnen och svårigheter som kan uppstå i en grupprelation. Är behovet av 
självutveckling stort, kommer frågor som rör uppgiften i högre grad att ingå i 
meningsskapandet kring projektmedverkan. Vad vi ser beror alltså på vilket 
perspektiv vi intar. 
 
Inom relationsdimensionen uppfattade jag att frågor rörande delaktighet, kon-
flikter och bekräftelse var vad de intervjuade diskuterade kring. Vad är det då 
som kan göra att den mening som skapas är av positiv eller negativ art? För 
det första kan det vara en fråga om att vilja delta eller inte, och att inom ramen 
för denna tillhörighet känna sig delaktig. Ett projekt som ”påtvingas” indi-
viden upplevs, åtminstone inledningsvis, som mer negativt än positivt. För det 
andra kan det vara en fråga om konflikter. Är konflikterna många och svår-
lösta, kanske helt omöjliga att lösa utom genom att välja att inte delta i 
projektet ifråga, blir förmodligen den mening som skapas av mer negativ än 
positiv natur. Detta kan till viss del motverkas av hur angelägen individen 
ifråga är om att delta i projektet. Det kan slutligen också vara en fråga om 
bekräftelse och förväntningar på bekräftelse. Förväntar sig t ex individen 
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monetär belöning och den uteblir kan det förta lite av tillfredsställelsen. 
Förutom ovanstående aspekter kan också avsaknaden av relationer uppmärk-
sammas. En individ med stort socialt behov upplever förmodligen enmans-
projekt som mindre tillfredsställande än projekt som bedrivits i grupp. 
 
Inom arbetsdimensionen uppfattade jag att frågor rörande uppgiftens svårig-
hetsgrad och upplevelser kring detta diskuterades. I denna diskussion kom 
också tidsfaktorn in. Ett projekt som innebär att ny kunskap behövs för att lösa 
uppgiften kräver längre genomförandetid för att inte uppfattas som stressigt, 
än ett projekt som innebär att utnyttja redan befintlig kunskap. Tid behövs 
också mellan projektarbeten för att få möjlighet att reflektera. Mening skapas 
ju ofta i efterhand enligt Weick (2001). Utöver detta framkom att människor 
behöver relationer för att skaffa ny kunskap. Vi behöver med andra ord också 
andra individers kunskap för att kunna utveckla vår egen, varför enmans-
projekt inte kan anses vara bra varken ur social synpunkt eller ur lärandesyn-
punkt. 
 
Den andra sidan av meningsskapande innefattar betydelsen av den individuella 
referensramen för de meningar som uppstår. För att kunna skapa mening krävs 
det enligt Weick (refererad i Ericson 1998) att en fråga isoleras, och att denna 
fråga kopplas samman med individens referensram. En referensram kan bekri-
vas som ett händelseschemata, d v s en sorts schema som innehåller underlag 
för förståelse av händelseförlopp. Detta schemata bildar den referensram uti-
från vilken frågor kan tilldelas mening, och varierar från person till person. De 
begrepp jag har valt att använda för att beskriva referensramens innehåll är 
erfarenhet, personlighet och till viss del kultur (det sistnämnda under rubriken 
Tillhörafasen). 
 
Med ökad erfarenhet blir det lättare att hantera tillvaron, vi utvecklar så kalla-
de händelseschemata för fler situationer. Men också personligheten påverkar 
de upplevelser vi har. Exempelvis skapar människor olika projektsituationer, 
vilka kan kategoriseras enligt Briner et als (2000) indelning i fasta, tillfälliga 
och öppna projekt. Beroende på vilken erfarenhet och personlighet individen 
har upplevs dessa projektstrukturer olika. En människa som enligt Moxnes 
(refererad i Svedberg 2003) lider av driftsångest, mår förmodligen dåligt av att 
arbeta i projekt av den öppna typen. För en människa med systemångest blir 
det tvärtom, denne mår dåligt av att arbeta i projekt av den fasta typen. 
 
Jag fann också att de intervjuade genom att komma till insikt om vad som 
känns bra relativt dåligt i fråga om projektdeltagande och hur de skulle hantera 
det, förändrade sitt handlingsmönster. Mening skapar alltså en grund för vårt 
fortsatta agerande (jmf Bruner, refererad i Kuhlthau 1996). Vid negativa pro-
jektupplevelser, som t ex stress, fann jag två olika sätt agerandet kunde förän-
dras på, förutom att tvingas hoppa av p g a sjukdom vilket jag beskrev som ett 
möjligt utfall i problemdiskussionen. För det första kan individen välja att inte 
utsätta sig för den negativa påverkan, det vill säga att av egen fri vilja låta bli 
att delta i projektet eller t o m lämna organisationen om det behövs (eller kan-
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ske försöka påverka projektstrukturen?). För det andra kan individen lära sig 
att hantera stressen genom att finna en, för den enskilde, rimlig nivå på enga-
gemanget. De handlingar som utförs kan därefter anses ingå i individens hän-
delseschemata. Som individen agerat förut, agerar den också fortsättningsvis. 
Endast när ny mening uppstått förändras beteendet. De som drabbas av 
utbrändhet kan kanske därför beskrivas som att de inte funnit en grund att 
agera utifrån för att må bra, det vill säga de har inte funnit en hållbar mening. 
Mening är något som förändras allteftersom vi lägger nya erfarenheter till de 
vi tidigare hade. 
 
10. REFLEKTIONER ÖVER PROJEKTET ”ATT SKRIVA 
EN UPPSATS” 
 
Avslutningsvis vill jag med några ord beskriva hur projektet ”att skriva en 
uppsats” kan upplevas. Att, som jag gjort, ge sig på att skriva om ett ämne 
(mening) som inte på ett utvecklat sätt ingår i referensramen, får väl i det 
närmaste betecknas som dumt (eller som ett utslag av min vilja till självut-
veckling enligt Maslows (refererad i Bakka et al 1999) behovsteorier?). 
Särskilt gäller detta om tidsfaktorn är av avgörande betydelse vilken den är i 
mitt fall då jag planerar att gå vidare till högre studier. Att sedan också, mot 
alla rekommendationer vid skrivande av kandidatuppsats, välja att göra det till 
ett enmansprojekt kan få vem som helst med förnuftet i behåll att bli knäsvag. 
 
Uppsatsskrivandet har varit en resa kantad av en mängd känsloreaktioner, först 
och främst förvirring och ångest liknande dem Bruner, refererad i Kuhlthau 
(1996) menade var vanliga vid lärsituationer. Förvirring därför att jag inte 
visste vad jag egentligen sökte och ångest över att inte kunna sortera intrycken 
jag fick. Jag fann så att säga ingen mening.  
 
Givetvis kan jag i efterhand känna mig stolt och tillfreds över att ha producerat 
uppsatsen utan medförfattare, den är min egen produkt. Att ha klarat av en 
svår uppgift, kanske under tidspress, kan skapa starka känslor av tillfredsstäl-
lelse menade som vi kanske kommer ihåg Hackman, refererad i Bakka et al 
(1999). Men jag rekommenderar, i enlighet med riktlinjerna för kandidatar-
bete, ingen att skriva själv om de inte redan tidigare har stor kännedom om 
ämnet de väljer. Vi behöver, som jag tidigare beskrev utifrån Senges (refere-
rad i Bakka et al 1999) och Engquists (1992) teorier, kontakt med andra för att 
lära, annars får vi hålla tillgodo med vad som redan finns i referensramen. Just 
att ha någon att ventilera funderingar med, någon som säger till en att ”nu är 
du på fel väg” eller ”det där var bra”, är guld värt. Inre tillfredsställelse hänger 
ju ofta samman med bekräftelse från omgivningen menade Rissler (1989). 
 
Jag har under processens gång ”tvingat” nära och kära, med risk för att de är 
ganska trötta på mig vid det här laget, att lyssna, läsa och vara bollplank trots 
att deras intresse varit ganska lågt. Den lärdom jag drar av mitt uppsatsarbete, 
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förutom då det innehållsliga, är att det är otroligt viktigt med mänskliga 
relationer och feedback. 
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BILAGA: 
 

Frågor C-uppsats intervju: 

Övergripande frågor 

• Berätta hur projektet startade. 
• Hur upplever du att det är att arbeta i projekt? 
• Arbetar du i projekt mesta tiden eller har du ett ordinarie arbete i 

grunden? Fördelar, nackdelar? 

Gruppen 

• Arbetade du med andra människor än i ditt ordinare arbete/andra 
projekt? Hur är det att byta arbetskamrater? 

• Hur många arbetade i detta projektet? 
• Arbetade ni ihop/enskilt? 
• Hur ser du på att byta chefer och medarbetare? 
• Kände du någonsin att du satt ”mellan två stolar” (två grupper, två 

chefer etc)? 
• Föredrar du att arbeta med vissa personer (medarbetare, chefer etc)? 

Varför? 
• Berätta om de andra projektdeltagarna. Vem gjorde vad (bestämde, 

drev på etc)? 
• Hur kom ni överens? Vad tror du det berodde på? 
• Har du knutit nya kontakter genom projektarbetet? 

Arbetsuppgifter 

• Vad hade du för uppgift i projektet? 
• Hade du samma uppgift i början som i slutet? Vid ändring, varför? 
• Kände du att du fick göra det du var bra på? 
• Skiljer sig dina arbetsuppgifter åt från projekt till projekt, eller från 

ordinarie arbete till projekt? Vad tycker du om det? 
• Skulle du vilja byta arbetsuppgifter, helt eller delvis, i ett eventuellt 

nytt projekt? 
• Har något i ditt ordinare arbete förändrats efter projektet? 

Att kunna/hinna lösa uppgifterna 

• Hur upplevde du mängden information ifråga om vad som skulle göras 
i projektarbetet? Bra, dålig? 

• Kände du dig någon gång otillräcklig? (Tidsmässigt, kunskapsmässigt 
etc?) Hur hanterade du det? 

• Har du upplevt någon form av stress eller olust under projektarbetets 
gång? Vad gjorde du då? 

• Har det funnits tillfällen då det känts extra bra under projektets gång? 
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Medbestämmande 

• Kände du dig motiverad att delta i projektarbetet? Varför? Blev det 
som du trodde? 

• Vem bestämde hur arbetet skulle utföras i projektarbetet? Du själv, 
alla gemensamt, någon annan? Vad tycker du om det? 

• Kände du dig delaktig i hur projektet skulle genomföras? På vilket 
sätt? 

• Hade du velat vara mer delaktig? 

Ny kunskap 

• Vad har du lärt dig av projektet? Om grupparbete, arbetsfördelning, 
medbestämmande etc? 

• Vet du mer om företaget/dina ordinarie arbetsuppgifter efter 
projektarbetet? 

Bekräftelse 

• Känns ditt arbete meningsfullt? På vilket sätt? 
• Känner du att du får bekräftelse/erkännande för dina insatser, både 

från arbetskamrater och ”uppifrån”? 
• Vilka förväntningar hade du på projektarbetet? Blev de uppfyllda? 
• Är du nöjd med vad du får ut av ditt arbete? Vet du vad du vill ha ut av 

det? 
 


