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English abstract 
 
The industrial project. Studies of the work situation of project members. 
 
The aim of the thesis was to investigate and analyze how project members at operative level 
experience industrial project work. The project goal, alongside the time limits, methods applied, 
and cooperation, were envisaged to set the prerequisites for the work situation. Four empirical 
studies, based on both qualitative and quantitative methods, are encompassed by this thesis. In 
total, 31 companies and 298 respondents were involved in the studies. The studies were 
performed in product-development and construction settings within the mechanical engineering 
industry. The analysis shows that project work is characterized by: 1) Goal-focused cooperation 
in flexible and changeable work groups. Demands competence for cooperation; interaction and 
communication constantly adjusted to problem-solving processes; and joint activities for goal 
definition. 2) Treating time as a resource. A fast pace of work demands shared responsibilities in 
a team; unconstrained interaction and communication; and social support. Scarce time resources 
give rise to the risk of neglecting needs for long-term knowledge development. 3) Development 
and insecurity. Development makes contingency-based supervision and planning needed, 
together with team-based planning and goal formulation. High levels of development stimulate 
knowledge and improvements to routines and practices. Technological development also entails 
insecurity, which requires the ability mentally to cope with flexibility and continuous 
adjustments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Project organization, Project work, Project management, Project team, Product 
development, Construction projects, Psychosocial work environment. 



  



  

Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande avhandling var att undersöka och analysera hur industriellt projektarbete 
upplevs av medlemmarna på operativ nivå. Målet för ett projekt tillsammans med tidsgränser och 
tillämpad metoder, antogs utgöra en viktig grund för arbetssituationen. Psykologiska, sociala och 
yrkesmässiga aspekter av projektarbete undersöktes i fyra studier av produktutvecklings- och 
anläggningsprojekt i verkstadsindustri. Studierna genomfördes med kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Totalt involverades 31 företag och 298 personer. Analysen av delstudierna visar att 
projektarbete karaktäriseras av: 1) Uppgiftsinriktat samarbete i flexibla och föränderliga grupper. 
Arbetet ställer krav på samarbetskompetens; interaktions- och kommunikationsmöjligheter 
avpassade för problemlösning; gemensamma aktiviteter kring målformulering. 2) Att tiden är en 
resurs. Arbetet är tidsfokuserat. Högt tempo i arbetet kräver delat ansvar i gruppen; oreglerad 
interaktion och kommunikation samt socialt stöd. Bristande tidsresurser medför en risk att förbise 
behovet av långsiktig kunskapsutveckling. 3) Utvecklingskrav och osäkerhet. Utvecklingskraven 
hos produkten medför krav på situationsanpassad styrning och gruppbaserade aktiviteter kring 
planering och målformulering. De tekniska utvecklingskraven stimulerar kunskap samt 
förbättringar av rutiner och arbetssätt. Utvecklingskrav medför även osäkerhet och mental 
beredskap för flexibilitet och ständiga anpassningar är nödvändig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Projektorganisation, Projektarbete, Projektledning, Projektgrupper, 
Produktutveckling, Anläggningsprojekt, Psykosocial arbetsmiljö.  



    

 



  

Förord  
 
Många gånger under den senaste perioden har jag tänkt på hur det kan kännas att vara färdig med 
avhandlingsarbetet och skrivandet. Hur kommer det att kännas att ha uppfyllt ett av målen för detta långa, 
omfattande, mödosamma, stimulerande, utvecklande och roliga projekt? Jag har tänkt att man blir kolossalt glad – 
vilket stämmer! Att man därför vill tacka hela världen – vilket också stämmer. Men det tänker jag inte göra. Istället 
tänker jag använda det här förordet för att rikta ett stort tack till de som bidragit till det här arbetet och som stöttat 
mig på vägen.  
 
Först vill jag tacka mina handledare Margareta Norell (Institutionen för Maskinkonstruktion, 
KTH) och Svante Hovmark (Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet). Tack Svante, 
för ditt tålamod och din värdefulla handledning i forskandet och skrivandet. Jag har satt stort 
värde på dina råd och synpunkter, liksom på det stöd du givit mig. Tack Margareta, för det 
tålmodiga stöd jag fått i mitt arbete och för att du är en engagerad förebild på många sätt. Jag har 
lärt mig mycket av er båda! Jag vill också tacka er för den chans ni givit mig att arbeta med 
forskning.  
 
Därefter vill jag tacka Rådet för arbetslivsforskning (RALF), Verket för näringslivsutveckling 
(NUTEK) och Verket för innovationssystem (VINNOVA) som finansierat delstudierna.  
 
Nästa tack går till de företag som medverkat i studierna och alla de projektmedarbetare, 
projektledare och andra som delat med sig av sin initierade kunskap, sina upplevelser och åsikter 
om arbete i projekt. Utan era bidrag hade det inte blivit några studier. 
 
Matti Kaulio (INDEK, KTH) och Jonas Söderlund (EKI, Linköpings universitet) vill jag tacka 
för värdefulla synpunkter i slutfasen av mitt skrivande och för en uppskattad insats på mitt 
slutseminarium. Ni har varit till stor hjälp för att föra arbetet framåt. 
 
Ett särskilt tack också till Mats Engwall (IMIT, Handelshögskolan i Stockholm) för goda råd och 
synpunkter på mitt skrivande, för alla givande diskussioner och för att du delar med dig av ditt 
stora kunnande. 
 
Nästa tack går till medförfattarna i avhandlingens delstudier, Anders Ingelgård, Stefan Nordqvist, 
Jörgen Pilemalm och Sofia Ritzén, för roligt och givande samarbete och för alla viktiga 
kunskapsbidrag. Ett särskilt tack till Stefan för ditt värdefulla stöd under mina första år som 
doktorand och till Sofia för all den stimulans, vänskap och hjälp du alltid bistår mig med. 
 
Till mina övriga kamrater på Avdelningen för integrerad produktutveckling vill jag säga att det är 
en förmån att ha er som kollegor! Tack till Eva Colling, Pia Eneström, Lars-Arne Hagman, Jenny 
Janhager, Joachim Johansson, Per Sundström och Gunilla Öhlund. Särskilt tack till Per, Jenny 
och Eva för all hjälp i slutet av det här projektet. Tack även till Gunnela Westlander för det stöd 
du givit mig och till min mycket uppskattade fd kollega Cecilia Beskow för stimulerande 
samarbete. 
 
Jag vill även rikta ett tack till alla kollegorna på Institutionen för maskinkonstruktion. Särskilt 
Jan Wikander, Sören Andersson, Ulf Olofsson, Stefan Björklund, Ulf Cellgren och Karin 



  

Blombergsson för att ni stöttat mig och mitt arbete under min tid på KTH. Tack också till Peter 
Reuterås för alla snabba utryckningar och datorhjälp. 
 
Till kollegorna på Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi (Psykologiska 
Institutionen, Stockholm Universitet), Ylva Elwin-Novak, Johnny Hellgren, Gunn Johansson, 
Magnus Sverke, Helene Thomsson och Ingemar Torbjörn, vill jag rikta ett varmt tack för en 
mycket givande tid på AO-avdelningen och alla stimulerande möten därefter.  
 
Det finns också många utanför forskarvärlden och industrin som varit viktiga för mitt 
avhandlingsprojekt. Alla ni vänner som på olika sätt hjälpt mig och stöttat mig och livat upp min 
tillvaro vill jag tacka å det varmaste. Speciellt tack till Maria Andersson, Tove Bylund-Grenklo, 
Claus Enegren och Anette Jansson för terapi, distraktion, teater, goda råd och barnpassning. Jag 
vill även tacka Birgit Pingel som delat med sig av sina erfarenheter som forskare och som varit 
en uppskattad samtalspartner under den här tiden. 
 
Slutligen till min familj: min mamma Ingrid och min pappa Kurt, Ninna, Britta, Åse, Bength-Olof 
och Tilde – ett innerligt tack för att ni alltid finns vid min sida och ställer upp i alla lägen. 
 
Ett särskilt stort och kärleksfullt tack går till Ola och Fred för att ni alltid stöttar mig och tror på 
mig. Utan er hade den här resan varit alltför svår, alltför trist och förmodligen hade jag inte ens 
hittat fram. 
 
 
Annika Zika-Viktorsson, Stockholm i september 2002. 
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1 Inledning  
Projektarbete har under de senaste åren blivit ett både vanligare och mer påtagligt inslag i 
organisationer och arbetsliv. Projekt är dock i sig inget nytt och i alla tider har människor genom-
fört målinriktade och temporära aktiviteter. Att projekt blivit en allt vanligare organisationsform 
är en följd av företagens och organisationernas ökade behov av flexibilitet och kontinuerlig 
anpassning till förändringar och kundkrav. Detta har medfört en utbredning eller ökning av 
projekt och att allt fler människor involveras på olika sätt. Dessutom har det medfört ett ökat 
behov av metoder för att styra och planera sådana uppgifter och av att använda den begrepps-
apparat som är en del av projektledningsläran.  
 
Det sker alltså en förändring beroende på en ökning av antalet projekt men även genom att 
tänkandet kring tillfälliga uppgifter och utveckling förändras. Projekt som organisationsform och 
metod samt som kunskapsområde inom praktik och akademi har blivit en angelägenhet för allt 
fler. 
 
Projekt förekommer i dag i snart sagt alla typer av organisationer. För vissa företag eller 
verksamheter är projektformen självklar. Bland dessa kan nämnas organisationer som sysslar 
med film och teater eller liknande samt vissa konsultfirmor och reklambyråer. Andra exempel på 
verksamheter där projekt kan ses som en naturlig organisationsform är forskning och 
byggverksamhet. Inom verkstadsindustrin har projektformen länge varit given när det gäller att 
organisera arbete med utveckling och leveranser av tekniska produkter.  
 
Den här avhandlingens empiriska material är hämtat från konstruktions- och utvecklingsmiljöer 
där projektorganisering sedan länge varit etablerad och på många sätt självklar. Men även om 
projektorganisering är relativt etablerad inom sådan verksamhet sker här en utveckling. Viktiga 
förändringar kommer av kravet på kundanpassning och korta ledtider samt att projektuppgifterna 
tenderar att öka i komplexitet. På många företag har också projektverksamheten och projekt-
hanteringen lyfts fram. Projektkontor införs, liksom standardiserade modeller för hur projekt skall 
eller bör genomföras. Man kan även se ett ökat intresse för kompetensfrågor och kunskaps-
hantering relaterat till projektledning och projektarbete. Detta speglas av intresset för certifiering 
och professionalisering av projektledarrollen samt för kompetensutveckling. Även ett ökat 
intresse för kunskapsöverföring mellan projekt kan urskiljas. Annat som pekar på projekt-
verksamhetens ökade betydelse är intresset för hanteringen av projektportföljer och den multi-
projektmiljö som uppkommer i projektintensiva verksamheter.  
 
Även produktutvecklingen i verkstadsindustrin förändras på ett sådant sätt att projektlednings-
frågornas relevans ökar. Arbete och ledning i produktutveckling påverkas av korta produktlivs-
cykler, krav på en mångfald av varianter och kundanpassning. Hög komplexitet i produkter och 
system samt krav på ständiga innovationer och korta ledtider har också förändrat förutsätt-
ningarna för produktutveckling. Bland annat har idéerna om integrerad produktutveckling och 
parallellt genomförda aktiviteter haft ett starkt genomslag. Produktutvecklingen har förändrats 
från att bedrivas som funktionsbaserade projekt där aktiviteterna genomförs sekventiellt till att 
bedrivas av tvärfunktionella grupper i en matrisorganisation eller rena projektorganisationer och 
med parallella aktiviteter. Dessutom har arbetsgrupperna hamnat i fokus. Genom att kraven på 
kompetens ökar behöver grupper bestående av en mångfald kompetenser sättas samman för att 
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genomföra en uppgift. Ledningen och samordningen av dessa grupper liksom kommunikation 
och samverkan blir en viktig fråga. I många fall delas även ledarskapet mellan projektledare och 
linjechefer och det personliga ledarskapet som utövas i produktutveckling blir mer komplicerat. 
 
Ur ett övergripande perspektiv kan projekt ses som ett verktyg eller en metod för att utveckla 
produkter och på operativ nivå är det ett sätt att organisera produktutvecklarnas arbete. Den logik 
som föreskrivna projektprocesser vanligen bygger på är densamma som för enskilda produkt-
utvecklingsuppgifter: identifiera behov, definiera och specificera objektet, planera, genomföra 
och slutligen överlämna till produktion eller beställaren.  
 
Mycket av den utveckling som sker när det gäller formerna för projektarbete och projektledning 
är har direkt relevans för produktutveckling. Sådant kunnande kan bidra till förbättrad 
organisering och ledning av arbetet med att utveckla tekniska produkter. Kunskap om projekt-
arbete är av stor betydelse i dagens produktutveckling där skarpa krav ställs på en effektiv 
hantering av såväl enskilda projekt som av hela projektportföljer.  

1.1 Forskningsområdets utveckling 
Samtidigt med de förändringar som sker i företag och organisationer blir behovet av 
kunskapsbildning tydligt. Det finns ett påtagligt behov av att med ett vetenskapligt angreppssätt 
utveckla projektledningsmetodik och effektivisera arbetets organisation. Samtidigt är det högst 
angeläget att – ur ett medarbetarperspektiv – förstå den arbetssituation och psykosociala arbets-
miljö som projektarbete och projektintensiv verksamhet medför.  
 
Kunskap om projektarbete, ur ett psykologiskt och socialt perspektiv, kan bidra till att 
förutsättningar för medlemmarna att genomföra sitt arbete på ett optimalt sätt förbättras. Såväl 
teknisk utveckling och kreativ problemlösning som situationsanpassning och samarbete måste 
fungera väl, samtidigt som hälsa, välbefinnande och personlig utveckling befrämjas.  
 
Trots att de sk. ”mjuka sidorna” av projektarbete uppmärksammas alltmer är empiriska studier 
som belyser projektarbete ur ett medarbetarperspektiv fortfarande relativt få. Det som framförallt 
saknas är forskning som belyser hur projektarbetsformen i sin helhet påverkar medarbetarna och 
deras beteenden. Sådan forskning som beskriver och förklarar hur målen, planerna, samarbete 
över funktionsgränserna och tidsbegränsningar formar arbetssituationen genom sin samtidiga 
existens.  
 
Den forskningsinriktning som historiskt sett dominerat har haft sin utgångspunkt i tekniska och 
rationalistiska ideal och syftet har varit att optimera metoder eller identifiera framgångsfaktorer. 
Sådana studier har som sitt mål att utreda och föreslå hur metoder kan tillämpas och hinder kan 
reduceras för effektivare planering, styrning och kontroll. Projektledning behandlas framförallt 
som en fråga om riktig tillämpning av metoder. 
 
Vid sidan av denna inriktning finns även forskning och litteratur som anlägger ett perspektiv där 
projekt analyseras och beskrivs som organisationer (se t ex Engwall, 1995; Lundin & Söderholm, 
1995; Midler, 1995; Packendorff, 1995; Christensen & Kreiner, 1997; Blomberg, 1998; Lundin, 
1998; Söderlund, 2000; Berggren & Lindkvist, 2001). Med utgångspunkt i organisationsteori 
analyseras projekt som organisationer där aspekter som komplexitet, relationer till omvärlden, 
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kunskapsutveckling, kommunikation och samordning tydliggörs. Projektledning behandlas som 
något mer än riktig tillämpning av rationalistiska metoder och planmässigt genomförande. 
Forskningen innefattar kritik till den ovan nämnda inriktningen mot metodutveckling. Denna 
inriktning anses vara alltför snäv och bortse från ett flertal förhållanden som inverkar på ett 
projekts utveckling.  
 
Merparten av forskningen om projekt utgår från lednings- och styrningsproblem. Även i de 
studier där de sk mjuka sidorna behandlas så tenderar ledarnas perspektiv på projektarbete och 
projektrelaterade faktorer att dominera. Det finns dock flera goda exempel på forskning om 
projekt som utgår från medarbetarnas arbetssituation och som är baserad på psykologiska eller 
andra beteendevetenskapliga teorier. 
 
Inom denna gren, av det som förenklat kan benämnas projektforskning, finns studier som 
behandlar effektivitet i projektgrupper (se t ex Kernaghan & Cooke, 1990; Ancona & Caldwell, 
1992b; Levi, Slem & Young, 1994; Pinto, Pinto & Prescott, 1993; Trygg, 1993; Olson, Walker & 
Ruekert, 1995; Ricciardi, 2001), tvärfunktionell samverkan (se t ex Smith & Reinertsen, 1991; 
Norell, 1992; Donellon, 1993; Pinto & Pinto, 1990; Hovmark, Nordqvist, Beskow, Zika-
Viktorsson & Eneström, 1997), orsaker till och hantering av konflikter (se t ex Thamain & 
Wilemon, 1975; Gobeli, Koening & Bechinger, 1998; Pelled, Eisenhardt & Xin, 1999) samt hur 
tidsbegränsningar, tempo och tidsmål påverkar projektgrupper (se t ex Gersick, 1988; Gersick, 
1989; Rissler, 1994; Eisenhardt & Tabrizi, 1995; Hovmark & Nordqvist, 1996).  
 
Dessa studier behandlar olika dimensioner av projekt och projektorganisering. Men trots detta 
finns ett underskott av studier som beskriver hur projektorganiserat arbete upplevs på operativ 
nivå, d v s studier som belyser vilka konsekvenser själva projektformen får för medarbetarna.  

1.2 Människan i centrum av projektet  
Den här avhandlingen har skrivits för att bidra till kunskaperna om medarbetarnas perspektiv på 
projekt. Arbetet har genomförts med fokus på de operativa projektmedlemmarna och deras 
arbetssituation. Målet med sådan kunskap är dels effektivare genomförande och dels stimul-
erande arbetsformer som kan bidra till trivsel och lärande.  
 
Att delta i projekt kan innebära många fördelar sett både ur en psykologisk och en social 
synvinkel. Positiva sidor som brukar framhållas är arbete i grupp mot gemensamma mål, gräns-
överskridande samarbete, utvecklande relationer och lärande. Andra positiva sidor av att delta i 
projekt kan vara utmaningar, omväxling och stimulans. Dessutom blir medarbetarna delaktiga i 
företagets framgångar genom att ta del av ansvaret för utvecklingen av produkter, tjänster, 
organisationer eller affärer. Projekt kan vara förenligt med nytänkande och moderna metoder.  
 
Den analys av projektarbete som görs i den här avhandlingen utgår från de karaktäristiska särdrag 
och faktorer som bl a görs tydliga genom de definitioner av projekt som presenteras i litteraturen 
på området (se t ex Frame, 1987; Kerzner, 1995 ). Med utgångspunkt i dessa kan man säga att 
generellt är projekt målinriktade, tidsbegränsade, av engångskaraktär och innefattande ett antal 
aktiviteter som behöver koordineras. För att förstå projektarbete och hur det skiljer sig från annat 
arbete, behövs analyser av hur samvariansen och balansen mellan dessa särdrag påverkar det 
dagliga livet för medarbetarna.  
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1.3 Syfte  
Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka hur industriellt projektarbete 
upplevs av medlemmarna på operativ nivå. Därmed skulle en beskrivning ges av vad projekt-
arbete innebär psykologiskt, socialt och yrkesmässigt. Avhandlingens fokus ligger på med-
arbetarnas upplevelse av sin arbetssituation och på projektorganisationens karaktäristiska särdrag 
relaterade till mål, tid och samarbete.  
 
Målet med avhandlingen är att bidra till rådande teorier om projekt och projektledning samt till 
kunnandet inom forskning och praktik. En målsättning är att resultatet av avhandlingsarbetet skall 
kunna bidra till effektivare måluppfyllelse och bättre former för projekthantering, liksom till 
projektmedlemmarnas välbefinnande och utveckling. 

1.4 Avgränsning 
Arbetssituationen för projektmedarbetare analyseras här med utgångspunkt i några särdrag 
karaktäristiska för projekt. Dessa är målinriktning och tidsbegränsning, att aktiviteterna genom-
förs av en grupp och kräver samordning mellan varandra och att ett projekt alltid genomförs för 
första gången. Påpekas bör dock att ett projekt är en mycket komplex organisation som innefattar 
ett stort antal parametrar som ur olika hänseenden kan betraktas som typiska eller centrala. För en 
mer fullständig bild behöver exempelvis den organisatoriska omgivningens påverkan föras in 
liksom ekonomiska förutsättningar och beställarrelationen. 
 
När det gäller delstudierna är dessa avgränsade till att omfatta arbetssituationen i industriella 
projekt. Med industriella projekt avses projekt som genomförs i industriföretag och där 
uppgifterna innefattar teknisk konstruktion och ställer krav på ingenjörskunnande. Vidare avses 
projekt som genomförs i projektintensiv miljö och att etablerade principer och metoder för 
styrning och ledning används. Projekten är tidsavgränsade och vanligen kundanpassade och har 
konkreta, specificerade mål vilket exempelvis kan vara att utveckla en flygplansmotor eller 
leverera en fabriksanläggning. 
 
Att just sådana projekt valts beror på att i denna typ av verksamhet blir de intressanta karaktärs-
dragen tydliga. Processaspekterna blir centrala och i vissa avseenden tydliga samtidigt som 
gränser och krav ofta är skarpa. Andra viktiga särdrag är att i dessa verksamheter tillhör projekt 
vardagen och är en väl etablerad arbets- och organisationsform.  

1.5 Begrepp 
Avhandlingen innehåller en rad begrepp som i litteratur, forskning och praktik används i olika 
betydelser. För att vägleda läsaren ges här förklaringar till några av begreppen.  
 
Begreppet projekt används i vid mening och i betydelsen organisation, uppdrag eller en metod att 
organisera arbete. Med industriella projekt avses projekt som genomförs i industriföretag och 
syftar till utveckling och leverans av tekniska produkter. Anläggningsprojekt används som 
benämning på projekt som innefattar konstruktion, produktion och leverans av en anläggning 
eller utrustning. Kan även innefatta installation och igångsättning. Produktutvecklingsprojekt 
används för projekt som syftar till att utveckla en specificerad produkt. Innefattar konstruktion 
och många gånger även forskning. 
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Med projektintensiv verksamhet avses verksamhet där många projekt bedrivs samtidigt och där 
projekt är ett gängse sätt att organisera arbete. 
 
Projektmål används i vid mening såväl för slutmål som för delmål och innefattar objektet, samt 
målen för tid, kostnad och kvalitet. Objekt syftar däremot enbart på den produkt, tjänst, fabrik, 
kunskap eller lösning på ett problem som är föremålet för arbetet och det som projektet skall 
leverera.  
 
Med projektmedarbetare avses den operativa personal som inte har projektledaransvar. 
Projektledare är en person som leder och kontrollerar arbetet och har ansvar för genomförandet. 
Projektmedarbetare och projektledare kallas tillsammans för projektmedlemmar. Dessa utgör 
tillsammans en projektgrupp vilket är benämningen på den samling kompetenser som 
tillsammans genomför ett projekt.  
 
Planerbarhet är ett begrepp som refererar till med vilken säkerhet ett projekt kan planeras på 
förhand. Är beroende av hur väl objektet kan specificeras men även av känsligheten för 
störningar. Specificerbarhet indikerar hur väl eller noggrant ett objekt kan specificeras.  
 
Projektledningsmetodik är här en benämningen på etablerade metoder som används för att på ett 
strukturerat och planerat sätt styra, kontrollera och utvärdera arbetet. Innefattar metoder och 
verktyg för att specificera, planera och samordna samt för att beräkna avvikelser och risker.  
 
Process används i betydelsen förlopp eller skeende. En förutsägbar process kan förutses genom 
att det på förhand är känt vilka aktiviteter som ingår samt hur dessa är relaterade till varandra. En 
oförutsägbar process kan ta en oväntad riktning och det går inte att känna till stegens ordning 
eller innehåll på förhand. En process kan även vara föreskrivande, d v s den på förhand beskrivna 
processen anger hur förloppet skall styras. Praktiserad process refererar till hur processen 
förlöper eller hanteras i praktiken. 
 
En problemlösningsprocess är en process som drivs av kreativitet, kunskapsutveckling och 
interaktion mellan medarbetare. Den är inriktad mot aktuella problem i projektet och i hög grad 
oförutsägbar. 
 
Med manualstyrning avses här att styrning och organisering sker i enlighet med en manual som 
anger hur arbetet skall bedrivas, t ex vilka procedurer, rutiner och arbetssätt som skall användas. 
Situationsanpassad styrning avser ledning och styrning som kontinuerligt anpassas till uppkomna 
situationer och till kunskapsutvecklingen i projektet.  
 
Samordning används i betydelsen koordinering av olika arbetsinsatser i förhållande till varandra 
och i förhållande till planen, målet och helheten. För enskilda medarbetare innebär samordningen 
att anpassa sitt arbete till andras. Sker på en övergripande nivå genom planer och uppföljning 
samt korrigeringar och direktiv.  
 
Tidsresurs avser hur mycket tid som finns för ett projekts genomförande. Är en funktion av 
tidsmål och leveransdatum samt antalet mantimmar som allokerats till ett enskilt projekt.  
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Utvecklingskrav refererar till hur mycket ny kunskap som måste utvecklas för att projektmålet 
skall nås. 
 
Psykosocial arbetsmiljö är arbetsmiljö som inverkar på individens upplevelse av arbets-
situationen, på individens psykiska välbefinnande samt på relationerna mellan medarbetarna. 
 
Interaktion har betydelsen ömsesidig påverkan genom handlande. 
 
Begreppet komplex indikerar att produkten eller projektet är sammansatt av många delar som är 
beroende av varandra. 
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2 Teoretisk referensram 
I det följande kapitlet görs en genomgång av litteratur och forskning som varit viktig för 
avhandlingsarbetet. Litteraturen utgör en teoretisk referensram för de studier och analyser som 
genomförts. Sist i kapitlet sammanfattas referensramen i en teoretisk modell.  

2.1 Projekt för samarbete mot industriella mål  
Projekt beskrivs vanligen som en målinriktad och tidsbegränsad verksamhet av engångskaraktär 
vilken innefattar samordning av aktiviteter som är beroende av varandra. De definitioner som 
finns i projektlitteraturen kan variera något men tar i huvudsak fasta på dessa eller liknande 
aspekter. Den definition som formulerats av Frame (1987, 2-3) lyder: ”[Projects] are goal-
oriented. They involve the coordinated undertaking of interrelated activities. They are of finite 
duration, with beginnings and ends. They are each, to a degree, unique.”  
 
Definitionen indikerar att ett projekt har en tydlig målinriktning. Därmed blir målets centrala 
funktion tydlig när det gäller att avgränsa och inrikta samarbetet i den grupp som skall genomföra 
projektet. Målet är också grundläggande för valet av metoder och kollektiva strategier för 
genomförandet. Det avgör även vilka kompetenser som behövs i projektgruppen.  
 
Tidsbegränsningen innebär att organisationen är temporär. Förutom att organisationen under 
genomförandet behöver anpassas till olika tidsmål, innebär tidsbegränsningen att organisationens 
existens är tillfällig. Projektorganisationer har den speciella egenskapen att de byggs upp med 
avsikten att sedan upplösas (Packendorff, 1993; Engwall, 1995; Lundin & Söderholm, 1995; 
Söderlund, 2000). Av tidigare studier har det framkommit att slutfasen kan medföra spänningar 
(Thamain & Wilemon, 1975) liksom oro över vad som kommer att hända efter projektet (se 
Packendorff, 1993). I den typ av projektintensiv verksamhet som behandlas här har flertalet 
medarbetare vanligen en permanent tillhörighet till moderorganisationen. En sådan situation, 
tillsammans med att medarbetarna många gånger redan är involverade i nya projekt, kan innebära 
att oro över framtiden blir ett mindre framträdande problem.  
 
Att projekt är tidsavgränsade kan bidra till stärkt motivation hos projektledarna (Meredith & 
Mantel, 1995; Zika-Viktorsson, Nordqvist & Hovmark, 1998). Det är möjligt att ständigt gå 
vidare mot nya mål och möjligheter. Även när det gäller upplevelse av stress kan detta ha en 
avgörande betydelse genom att ett nytt projekt ger möjlighet att ta nya tag och glömma 
problemen i det föregående (Zika-Viktorsson et al, 1998). Möjligheten att gå vidare kan vara en 
fördel men samtidigt kan det innebära en risk att förbise behovet av att mer långsiktigt förbättra 
arbetssituationen. Projektens tidsbegränsning och avgränsning från annan verksamhet kan vara 
negativt för en långsiktig utveckling och förbättrade arbetssätt (Kreiner, 1995; Blomberg, 1998; 
Svensson & von Otter, 2000).  
 
Enligt definitionen ovan är det karaktäristiskt för projekt att olika aktiviteter genomförs samtidigt 
(Frame, 1987). Även om definitionen inte direkt anger att en grupp ingår så blir det en praktisk 
konsekvens av att aktiviteter läggs parallellt. Detta tillsammans med att olika kompetenser 
behövs gör att en grupp krävs för genomförandet. Således måste projekt även förstås som sociala 
system där samarbete och sociala processer är en vital del. Formerna för och kvaliteten i 
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deltagarnas samarbete är viktiga när det gäller att framgångsrikt bedriva projekt (se t ex Allen, 
1977; Katz & Tushman, 1979; Ancona & Caldwell, 1992a,b; Donellon, 1993; Henke, 
Krachenberg & Lyons, 1993; Trygg, 1993). Det bör dock påpekas att även mindre projekt som 
genomförs av endast en person kan ha alla andra särdrag som karaktäriserar projekt.  
 
Den bild som definitionen ger kan kompletteras med andra karaktäristiska särdrag som blir 
tydliga genom projektlitteraturen. Projekt förknippas exempelvis i hög grad med speciella 
metoder som går ut på att specificera, planera, samordna och kontrollera (se t ex Engwall, 1995). 
Tänkandet kring projekt och projektarbete har formats av idéer om en god planering, effektivitet 
och frihet från störningar genom tillämpningen av etablerad projektledningsmetodik (Engwall, 
1995). Dessa metoder fungerar många gånger som en förebild för hur projektarbete kan bedrivas 
på ett rationellt sätt. Synsättet på projekt som en teknisk och rationalistisk metod att organisera 
arbete och temporära uppgifter reflekteras i en stor del av den projektledningslitteratur som 
föreskriver hur projekt bäst skall genomföras (se t ex Cleland & King, 1968; Burke, 1994; 
Kerzner, 1995).  

2.1.1 Planeringens centrala funktion  
Planering och samordning är centrala delar av projektorganisering och projektarbete. 
Målinriktningen tillsammans med uppdelningen av arbetet i olika enheter och att varje projekt 
genomförs för första gången gör att planering och samordning får en betydande funktion. 
Industriella projekt är många gånger komplexa förehavanden (Christensen & Kreiner, 1997) och 
behovet av administration ökar med projektets omfattning (Shenhar & Dvir, 1996). Inom ramen 
för ett projekt produceras ett antal planer och scheman. Planerna består av satta delmål, 
specificerade arbetsuppgifter och operationell arbetsplan. Dessa anger vad som skall göras och 
när men många gånger även hur och av vem. De skall vara stöttande verktyg som visar vägen till 
målet och hjälpa projektledaren att hålla projektet inom de givna ramarna för tid, kostnad och 
kvalitet. Planens funktion är även att utgöra en grund för kontroll och utvärderingar samt för 
bedömning av prestationer.  
 
Förutom att ha praktiska fördelar fyller planen en psykologisk funktion genom att ge överblick 
och göra projektet hanterbart på en kognitiv nivå (Berggren, 2001). Planerna kan även användas 
för att skapa och upprätthålla motivationen hos medarbetarna. Att en plan åskådliggörs på så sätt 
att den förankras väl kan vara grundläggande och avgörande för ett framgångsrikt genomförande 
(se t ex Kernaghan & Cooke, 1990; Sundstrom, De Meuse & Futrell, 1990).  

2.1.2 Osäkerhet och planerbarhet, aktivering och styrning 
Att projekt är engångsföreteelser har betydelse för planeringen. Beroende på att ett projekt helt 
enkelt aldrig genomförts tidigare måste det sättas upp en ny plan, anpassad till nya förutsättningar 
och nya kundönskemål. Ett projekt genomförs alltid för första gången (jmf Christensen & 
Kreiner, 1997) även om det inte alltid behöver vara genuint unika eller extraordinära (Engwall, 
1995). Sådan verksamhet kan vara rutinartad men för varje projekt behövs en större eller mindre 
planeringsinsats anpassad till aktuella förhållanden och specifikationer. Hur väl en verksamhet 
eller uppgift kan planeras och i vilken utsträckning satta planer kan följas är beroende av 
operationell osäkerhet och kontextuell osäkerhet (Christensen och Kreiner, 1997). Med 
operationell osäkerhet avses andelen okända faktorer i själva uppgiften vid tillfället för 
planeringen och med kontextuell osäkerhet avses påverkan av omvärldsförändringar.  
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Tänkandet kring den etablerade formen för projektplanering har sin utgångspunkt i ett synsätt 
som baseras på två antaganden. Dels att allt går att förutsäga bara de enskilda delarna är kända. 
Dels att genom att helheten bryts ner blir det möjligt att isolera de delar som kan orsaka 
störningar. Detta tekniska och mekanistiska synsätt gör att matematiska och statistiska metoder 
antas vara väl lämpade för att beskriva skeenden i projekt. Det finns dock vissa risker med ett 
alltför tekniskt eller mekaniskt synsätt eftersom tillämpningen kräver en tydlig uppgift, stabil 
omgivning, precisa metoder samt lydiga anställda.  
 
Grundläggande för ett sådant tillvägagångssätt är en noggrann kartläggning av förutsättningarna 
och att samtliga alternativ är synliga. Dessutom krävs att målen är tydliga och att de val som görs 
mellan olika strategier och administrativa tekniker är rationella. Svensson och von Otter (2000) 
beskriver hur tänkandet bakom projektplanering många gånger speglar ett tänkande som är 
analogt med ett maskinellt, funktionellt tänkande (jmf Morgan, 1986). Som motvikt till denna typ 
av strategi ställer Svensson och von Otter (2000) en aktiveringsstrategi där engagemang är en 
bärande drivkraft för genomförandet och där vägvalen görs efterhand.  
 
I industriella projekt av den typ som är aktuell för avhandlingen är behovet av samordning inom 
och mellan projekt stort. Även behovet av styrning mot tidsmålen är många gånger framträdande 
tillsammans med beställarens krav på metoder och insyn i processen. Men samtidigt finns ett stort 
behov av aktivering och engagemang i problemlösning och samarbete. Även om olika typer av 
projekt, enligt Svensson och von Otter (2000), i huvudsak utgår från endera en aktiveringsstrategi 
eller en planeringsstrategi har båda strategierna relevans för ledningen av ett industriellt projekt.  

2.2 Projektledarens roll och uppgifter 
I avhandlingen används begreppet projektledare för den kvinna eller man som har ett formellt 
ansvar att på operativ nivå samordna och driva ett projekt eller delar av det. Detta är en uppgift 
som innebär såväl administration som ledarskap i en grupp. Projektledaren behöver motivera 
medlemmar och intressenter att följa med på vägen mot målet.  
 
Enligt Meredith och Mantel (1995) kan projektledning grovt delas upp i tre huvuduppgifter. Den 
första uppgiften är att planera projektet, fastställa budget, schemalägga arbetet och planera 
resurser. Den andra uppgiften är implementering vilket innefattar rapportering till ledning och 
styrgrupp om projektets progress. I ansvaret ingår även att kontrollera arbetet, sköta admini-
stration och samordning samt information till medarbetare och andra intressenter. Den tredje upp-
giften är att under projektets avslutande fas ansvara för att avsluta alla delar. Att leda ett projekt 
är att leda samverkan mot ett mål och att vara projektledare är att vara i hög grad uppgifts-
orienterad (Bryman, Bresnen, Ford, Breadsworth & Keil, 1987; Packendorff, 1993) även om 
andra sidor av ledarskapet också är viktiga. 
 
Att inneha en projektledarroll kan innebära att under delat ansvar med linjecheferna främst 
administrera en avgränsad uppgift. Medan i ett annat projekt kan det vara att högst självständigt 
leda ett komplext och dynamiskt större arbete. Vilka krav på kompetens projektledarrollen ställer 
varierar således, men trots detta så innebär projektledarskapet nästan alltid att hantera en komplex 
ledningsprocess och inte bara en uppsättning planerings- och kontrolltekniker (Söderlund, 2000).  
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2.2.1 Projektledarens kompetens  
Vilken kompetens en projektledare behöver är delvis avhängigt syftet med projektet. Ledarens 
roll i ett planeringsstyrt projekt handlar om att få deltagarna att göra det som redan är bestämt 
(Svensson & von Otter, 2000). Även om behovet av uppgiftsinriktat ledarskap (jmf Ekvall & 
Arvonen, 1994) blir tydligt genom en beskrivning av innehållet i rollen (Bryman et al, 1987; 
Packendorff, 1993) så går det inte att bortse från behovet av relationsinriktat och aktiverande 
ledarskap. Projektledning handlar om att i relationer med övriga deltagare och intressenter 
genomföra projektet. 
 
Att projektledarens värld är sammansatt och variationsrik i förhållande till den bild som vanligen 
ges i projektledningsläran har naturligtvis länge varit känt för den praktiserande projektledaren. I 
praktiken behövs en bred handlingskompetens som är kopplad till en faktisk situation, inte bara 
till en generell teori. Det handlar om att kunna urskilja vad som är relevant i ett visst läge, en 
förmåga att improvisera, att vara uppmärksam och, inte minst, att ha en känslomässig fantasi 
(Svensson & von Otter, 2000). Projektledarens arbete präglas av att lösa problem på plats, 
hantera människor i och utanför projektet och samtidigt hålla tidsplanen. Skicklighet i projekt-
ledning baseras på förtrogenhetskunskap och erfarenhet, d v s yrkeskunnande (Engwall, 1995).  
 
Projektledare behöver arbeta utifrån ett systemsynsätt vilket innebär att de måste ha god känsla 
för helheten och för hur systemet ser ut och sedan överlämna detaljerna till andra (Meredith och 
Mantel, 1995). Att ha självgående medarbetare i projektet har visat sig kunna leda till bättre 
kundanpassning, flexibilitet, snabbhet och att nätverk kan uppkomna spontant (Peiperl, 1997). 
Projektledaren är en person vars insatser och handlingsfrihet är av betydelse för om projektet kan 
uppfylla sina mål (Clark & Fujimoto, 1991; Wheelwright & Clark, 1992; Brown & Eisenhardt, 
1995; Meredith & Mantel, 1995; Hovmark et al, 1997). Projektledarens handlingsfrihet är även 
av vikt för dennes motivation (Zika-Viktorsson et al, 1998). 
 
Vid sidan av att enskilda projektledare skall utöva ledarskap, så handlar projektledarskap också 
om att få gruppmedlemmarna att leda sig själva. Med detta avses inte ledarlösa grupper utan 
handlar om att alla i en grupp görs delaktiga i ledarskapet (Hansson, 1997). Detta kan benämnas 
medarbetarskap och ställer krav på att alla tar ansvar för ledning, samt för sin egen och de övrigas 
utveckling (jmf Stevens & Campion, 1994). Gruppmedlemmarnas förmåga att vara självgående 
och proaktiva får betydelse liksom faktorer som delaktighet, medarbetarskap och lärande. 
Gruppen och medlemmarna ses som att de innehar en aktiv roll när det gäller att leda och styra 
projektet och inte bara genom att arbeta i projektet.  

2.2.2 Anpassning av projektledarskapet 
Innehållet i en projektledares uppgift varierar med karaktären på målet och såväl metoder som 
filosofi behöver anpassas till de utvecklingskrav som ställs i projektet. Det finns bl a grund-
läggande skillnader mellan produktutvecklingsprojekt och anläggningsprojekt som medför att 
kraven på projektledarskapet ser olika ut. Ett produktutvecklingsprojekt karaktäriseras av att 
aktiviteterna p g a teknisk osäkerhet måste planeras efterhand (Turner & Cochrane, 1993; Turner, 
1999), medan anläggningsprojekt ofta är mer förutsägbara, mindre innovativa och mer rutin-
mässiga (Pinto & Covin, 1989; Meredith & Mantel, 1995). Pinto och Covin (1989) menar att 
dessa två typer av projekt utgör två distinkta klasser och ger skilda utgångspunkter för 
exempelvis tidsplanering, utvärdering och riskhantering.  
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Den tekniska utvecklingsnivån påverkar, tillsammans med komplexitet och givna tidsresurser, 
kraven på kommunikationen i projektet (Shenhar, 1999). Högteknologisk utveckling medför ett 
omfattande arbete med att följa upp ändringar (Shenhar, 1993; Turner & Cochrane, 1993). I 
sådana projekt behövs mer testning och fler iterationer i konstruktionscyklerna vilket inverkar på 
villkoren för planeringen. Den tekniska utvecklingen påverkar även vilken typ av överväganden 
mellan lösningar som behöver göras. Teknisk osäkerhet påverkar alltså kommunikationen och 
antalet beslut som måste fattas. Det påverkar även komplexiteten i besluten samt svårigheten i de 
överväganden mellan olika lösningar som måste göras. Omfattningen påverkar dessutom hur 
mycket administration som krävs, hur formellt ett projekt måste bedrivas och närvaron av 
politiska och sociala spörsmål (Shenhar & Dvir, 1996). Ju mer osäkerhet och ju högre 
komplexitet och tempo desto sämre fungerar projektledning som baseras på administration, 
formaliserad styrning och stabilitet (Shenhar & Dvir, 1996).  

2.2.3 Ansvar för projektet  
Även ansvar och handlingsfrihet i ledarskapet varierar mellan olika projektledaruppgifter. Studier 
av produktutveckling ger exempel på hur projektledarskapet kan variera beroende på fördel-
ningen av det formella ansvaret mellan projektledare och linjechefer. För sk tungvikts-
projektledare innebär rollen att projektledaren har hela ansvaret för projektet och har hand om 
resurserna, medan sk lättviktsprojektledare framförallt samordnar projektet och linjecheferna har 
hand om resurserna (se Hayes & Wheelwright, 1984).  
 
Hur och om ansvaret delas med linjechefer påverkar projektledarskapet. I de fall där ett projekt 
organiseras som ett rent projekt är det separerat från moderorganisationen och projektledaren har 
hela ansvaret. I matrisorganiserade projekt delas ansvaret mellan projektledare och linjechef. 
Vilken makt projektledaren har i praktiken, under det delade ansvaret, beror på i vilken utsträck-
ning projektledaren har tilldelats formella befogenheter och ansvar för resurserna. Detta sätter 
gränserna för projektledarens handlingsfrihet (se Hayes & Wheelwright, 1984; Clark & Fujimoto, 
1991; Meredith & Mantel, 1995; Ulrich & Eppinger, 1995) och påverkar vilken kontroll projekt-
ledaren har (Hovmark et al, 1997).  
 
Det delade ansvaret med linjecheferna innebär en risk att ledningen i projektet inte blir enhetlig 
(Meredith & Mantel, 1995; Hovmark et al, 1997) vilket kan skapa lojalitetskonflikter hos projekt-
medarbetarna (Hayes & Wheelwright, 1984). Andra problem som kan uppstå är konflikter i 
specifika ansvarsfrågor. Även om det rent teoretiskt kan vara lätt att skilja ansvarsområdena åt så 
är det vanligen svårt i praktiken (Ricciardi, 2001).  

2.3 Projektmedlemmarnas arbetssituation  
Intresset för arbetsgrupper och gruppbaserade aktiviteter är i allmänhet stort, framförallt då arbete 
i grupp kan medföra kunskapsmässiga synergieffekter och kreativa lösningar. Grupper har blivit 
ett sätt för företagen att hantera komplexitet, flexibilitet och kompetenskrav (Mohrman, Cohen & 
Mohrman, 1995). Det finns även ett behov att förkorta genomförandetiderna och en grupp gör det 
möjligt att genomföra olika delar av projektuppgiften parallellt. I produktutvecklingsverksamhet 
sätts tvärfunktionella grupper samman för att ledtiderna skall kortas och för att höja produktens 
kvalitet (Smith & Reinertsen, 1991; Trygg, 1993; Brown & Eisenhardt, 1995). När det gäller 
industriella projekt är grunderna för gruppbaserat arbete effektivitet och samordning snarare än 
demokratisering och förnyelse (Ricciardi, 2001).  
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När det gäller projektgrupper är dessa av en speciell karaktär bl a då de är temporära och 
sammansatta för att lösa ett specifikt problem (McKenna, 2000). Att gruppen är formerad runt 
den aktuella uppgiften och skall upplösas efter projektets slut innebär att medlemmarna många 
gånger har en annan hemmahörighet än projektet (Lundin & Söderholm, 1995). Att projekt-
grupper är temporära medför även att de på vägen mot det gemensamma målet kontinuerligt 
måste hantera tidsmässiga problem (Gersick, 1989; Eisenhardt & Tabrizi, 1995; McGrath & 
O’Connor, 1996). Projektgruppen måste agera med hänsyn till allokering av tidsresurser, sam-
ordning av handlingar och planering av aktiviteterna. Projektgrupper sträcker sig många gånger 
över gränserna mellan olika kunskapsområden, avdelningar och organisationer. Komplexiteten 
gör att olika funktioner och metoder för att integrera de olika delarna blir centrala (McKenna, 
2000).  
 
I tvärfunktionella grupper samarbetar människor från skilda expertområden och därmed blir 
frågor som berör kommunikation och samverkan över gränser centrala. Att arbeta över gränser 
kan vara förenat med svårigheter. Hinder för samarbete i tvärfunktionella grupper kan uppstå ur 
organisatoriska brister men även p g a bristande helhetssyn hos medarbetarna, kulturskillnader 
mellan avdelningarna samt alltför starka revirgränser (Hovmark et al, 1997). Att företräda det 
egna expertområdets intressen samtidigt med intresset för helheten kan vara förenat med 
svårigheter.  
 
En flexibel struktur eller föränderlig sammansättning är karaktäristiskt för många projektgrupper 
(McKenna, 2000) beroende på att organisationen och bemanningen anpassas till olika faser och 
aktiviteter. Sett över en hel livscykel kan grupperingar och samarbetskonstellationer variera stort. 
Ett industriellt projekt genomförs många gånger snarare av ett antal olika subgrupper än av en 
enhetlig grupp även om det ofta finns en kärngrupp som är beständig genom hela eller nästan 
hela projektets livscykel.  

2.3.1 Gemensamma angelägenheter 
Projektgrupper är ett slags instrumentella grupper vars operationella och specificerade mål är 
satta i centrum. Men eftersom samarbete, interaktion och kommunikation är grundläggande i allt 
projektarbete blir naturligtvis även sociala aspekter framträdande. Medarbetare i en organisation 
interagerar utifrån två syften, att genomföra sin uppgift och att upprätthålla det sociala nätverket 
(Svedberg, 1997). Interaktionen i ett projekt måste fungera med avseende såväl på den 
målinriktade problemlösningen som relationerna. 
 
Att arbeta i grupp kräver viss kompetens när det gäller att interagera och att samordna sitt eget 
arbete med andras. Det krävs med andra ord ”teamkompetens” vilket enligt Stevens & Campion 
(1994) innebär att på ett bra sätt kunna interagera och kommunicera med kollegor men även att ta 
ansvar för kollegornas arbete och utveckling. Vikten av ”teamkompetens” och social kompetens 
uppmärksammas allt mer i projektsammanhang (se t ex Hartman & Skulmoski, 1999). 
 
Det kollektiva ansvarstagandet fyller en grundläggande funktion för projektarbete och kan 
betraktas som en del av förmågan att samarbeta. Detta innebär att var och en behöver ta ansvar 
för de gemensamma målen (Katzenbach & Smith, 1997) och för den gemensamma processen. På 
ett socialt plan innebär det att projektmedlemmar måste engagera sig i att lösa upp friktioner, 
engagera sig i varandras göranden och ta ansvar för att förmedla sina erfarenheter i gruppen 
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(Hart, 1995). Viktigt för en väl fungerande process är att känna varandras styrkor och svagheter 
samt att stödja och hjälpa varandra (Hart, 1995). Att lyssna aktivt på andra och att stödja kolleg-
ornas åsikter är andra betydande förmågor (Kernaghan & Cooke, 1990). För att en projektgrupp 
skall kunna samarbeta behövs även ett öppet debattklimat där alla åsikter respekteras. Ett sådant 
klimat är särskilt värdefullt i grupper som skall lösa problem tillsammans, d v s när gruppens 
samlade kompetens skall bidra till goda lösningar. Att vara en kompetent lagspelare i ett projekt 
ställer krav på sociala förmågor liksom på vilja att samarbeta.  
 
En projektgrupps arbete går alltså ut på att tillsammans lösa problem. Samarbetet innebär att 
reflektera över de problem som rör objektet och att fatta mer eller mindre komplicerade beslut. 
En projektgrupp behöver dessutom hantera situationer som präglas av osäkerhet och instabilitet 
samt olikhet i värderingar. Därmed utvecklar projektgrupper en speciell förmåga när det gäller att 
reflektera, finna lösningar och initiera dessa (West, 1996). Denna förmåga att reflektera och lösa 
problem och initiera utveckling kan även vara en god grund för att arbeta med att förbättra och 
utveckla arbetsformerna och de egna rutinerna.  

2.3.2 Målets motiverande funktion  
Projektmålet påverkar i sig självt gruppmedlemmarnas agerande, dels genom dess motiverande 
funktion och dels genom att lägga grunden för problemlösningsprocesserna. Projektmålet avgör 
vilken typ av samverkan kring målformulering och beslut som är önskvärd och möjlig. 
 
I en projektgrupp kan prestationerna förstärkas av att målet är utmanande. Tidigare forskning har 
visat att en arbetsgrupps prestationer påverkas av målets svårighetsgrad och i vilken grad det kan 
definieras (Locke, Saari, Show & Latham, 1981; Moorhead & Griffin, 1998). Väl definierade mål 
medverkar till goda prestationer men eget tolkningsutrymme av målet kan samtidigt ge motiv-
ation i positiv riktning. Målbilden skall generera frågor och inte ge alla svaren (Christensen & 
Kreiner, 1997). 
 
Ett mål som har hög svårighetsgrad upplevs gärna som utmanande vilket kan medföra att med-
arbetarna lägger ner extra energi för att nå målet (Mento, Lock & Klein, 1992). Ambitiöst satta 
mål kan skapa engagemang och ge utmaningar. Men om dessa ständigt missas kan de bidra till att 
självförtroendet minskar och entusiasmen avtar (Forsyth, 1999). Enligt en studie av Riccardi 
(2001) orsakade för högt satta mål cynism och brist på respekt för deadlines eftersom det 
bedömdes som om det inte gick att nå målen.  

2.3.3 Samarbete kring planering och beslut 
Projektmedlemmarnas delaktighet i målformulering, planering och beslut kan bidra till arbetets 
kvalitet. Gruppbaserade aktiviteter kring planering och schemaläggning har visat sig leda till 
positiva resultat som stärkta relationer och engagemang (Pinto, Pinto & Prescott, 1993; 
McDonough, 2000). Forskning har visat att deltagandet i målformulering och beslutsprocesser 
stödjer prestationer (Locke et al, 1981; Ancona & Caldwell, 1992b). Litteratur som behandlar 
projektledning och projektarbete understryker ibland vikten av gruppbaserade målformulerings-
processer för att skapa delaktighet, förankra mål och stärka engagemang (se t ex Latham & 
Locke, 1979; Kernaghan & Cooke, 1986; Pinto, Pinto & Prescott, 1993). Projektmålet är den 
fokala punkten och ett väl formulerat och förankrat mål blir därmed nyckeln till effektivitet och 
goda prestationer i projektgrupper (Shea & Guzzo, 1987; Sundstrom et al, 1990).  
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Planering fyller inte endast funktionen att få arbetet att fungera utan bidrar också till trygghet, 
gemensamma visioner, feedback och lärande (Meredith & Mantel, 1995; Christensen & Kreiner, 
1997). Att planera tillsammans kan även göra att förändringar blir mer begripliga och därmed 
mindre störande (Ricciardi, 2001). Syftet med att fatta beslut gemensamt i en grupp är att öka 
kvaliteten i besluten men även att skapa förhållanden som stödjer feedback och interaktion 
(Forsyth, 1999).  

2.3.4 Sammanhållning, interaktion och stöd  
Kohesion är den sammanhållande kraften i en grupp och genereras av medlemmarnas vilja att 
tillhöra gruppen samt av att värderingar och målsättningar delas. Styrkan i sammanhållningen 
ökar med interaktionen och med gruppmedlemmarnas likheter när det gäller attityder och individ-
uella mål, gruppens tid tillsammans, avgränsning från omvärlden och gruppbaserade belöningar. 
Även yttre hot och gruppens exklusivitet kan stärka sammanhållningen (Svedberg, 1997). 
Gruppens storlek är en av de omständigheter som inverkar på sammanhållningen. En liten grupp 
ger bättre möjligheter till interaktion medan stora grupper ofta kräver byråkrati och regler vilket 
kan hindra interaktionen (Svedberg, 1997).  
 
Stark sammanhållning kan även fungera som en negativ kraft då den till viss del är beroende av 
konformitet och lojalitet. Alltför stark vi-känsla i en grupp kan medföra att sökandet efter 
konsensus blir den dominerande kraften och gruppen tenderar att stöta bort ifrågasättande (se 
Janis, 1982). Detta kan försämra diskussionsklimatet i en projektgrupp och motverka öppenhet 
och nytänkande, vilket är nödvändigt för att problem skall kunna lösas på ett effektivt sätt. Var 
och en i en projektgrupp bör se till att allas lösningsförslag får en chans. Det finns en risk att en 
alltför pressad arbetssituation leder till defensiva rutiner i en grupp (Kylén, 1999) med negativa 
följder för idégenerering och effektiv problemlösning.  
 
Att placera medlemmarna i en projektgrupp tillsammans kan ha många fördelar. Fysisk närhet 
underlättar interaktion och bidrar till utvecklingen av sympatier mellan människor och känslor av 
samhörighet (Forsyth, 1999). Kommunikationen blir effektiv (Smith & Reinertsen, 1991; 
Forsyth, 1999) och närheten ger även goda möjligheter för projektmedlemmarna att ge och få 
feedback. Återkoppling behövs för att arbetet skall genomföras enligt planen men feedback från 
kollegor bidrar också till känslan av att uträtta något och att vara synlig (Latham & Locke, 1979). 
 
Samarbete i en grupp ger möjligheter till socialt stöd. Stöd från kollegor har visat sig ha en 
modererande effekt på negativa stressupplevelser (se t ex Aronsson, 1987). Samarbete i en grupp 
kan dock under vissa omständigheter bidra till överansträngning. Att kommunicera sina avsikter 
till andra förstärker viljan att nå målet (McKenna, 2000) och laganda kan påverka människor att 
arbeta hårt under lång tid (Hovmark, 1993). Arbete med intressanta arbetsuppgifter i en grupp 
kan innebära en risk att förbise att man arbetar för hårt. Kets de Vries (1995) har beskrivit ”the 
boiled frog syndrome” vilket innebär att vissa kan bli så fångade av sitt arbete att de inte ger akt 
på varningssignalerna utan arbetar till de kollapsar. 
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2.4 Summering av den teoretiska referensramen 
Avhandlingens teoretiska referensram sammanfattas av den modell som presenteras i figur 1. 
Modellen visar centrala aspekter av ett projekt och hur dessa står i relation till varandra. 
Utgångspunkten är att karaktären hos målet (produkten, anläggningen etc) tillsammans med 
tidsgränser samt rutiner och metoder ger viktiga förutsättningar för arbetssituationen. Denna 
inverkar i sin tur på projektets resultat liksom på utvecklingen av projektmedlemmarnas kunskap 
och de gruppbaserade aktiviteterna för reflektion och problemlösning.  
 

Utveckling av 
kunskap 

Gruppbaserade 
reflektioner 

Arbetssituationen för 
projektmedarbetare 

och projektledare 

Rutiner och metoder för 
styrning och ledning Projektets objektTidsgränser och 

tidsresurser 

Figur 1. Avhandlingens modell av ett projekts viktiga aspekter samt relationerna mellan dessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industriellt projektarbete präglas i hög grad av målinriktning. Organiseringen av arbetet, ledning 
och administration, liksom de medverkandes beteenden, syftar mot projektets mål. Detta medför 
bl a att planering blir centralt. Det är vanligen av stor vikt att på förhand planlägga projektets 
aktiviteter, att följa upp och samordna arbetsinsatserna samt att uppdatera planerna i förhållande 
till utvecklingen. Projekt är ofta komplexa förehavanden där utvecklingen är dynamisk.  
 
Figur 1 visar att målen och rutinerna inverkar på arbetssituationen för projektmedlemmarna. 
Projektarbete innebär problemlösning och att anpassa det egna arbetet till de övriga i projektet, 
till mål och planer och till uppkomna situationer. Medarbetare i projekt behöver vara tids-
fokuserade och kunna samarbeta på ett målinriktat sätt. Målets karaktär liksom de rutiner och 
metoder som tillämpas inverkar även på de psykosociala förhållandena i projektet, t ex på motiv-
ation, interaktion och kommunikation samt möjligheter för projektmedlemmar att stötta varandra. 
 
Modellen i figur 1 visar också att arbetssituationen i ett projekt är en grund för hur kunskap 
utvecklas och för hur gruppen arbetar med problemlösning. Projekt kan ha en god potential att 
fungera som lärande organisationer. Projektgrupper är grupper som måste reflektera och lösa 
problem kontinuerligt och anpassa sitt arbetssätt till uppkomna situationer.  
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3 Metod och vetenskapsteoretisk bakgrund  
I den första delen av kapitlet nedan beskrivs hur delstudierna genomförts och analyserats. I 
kapitlets andra del diskuteras kvalitativ och kvantitativ forskning, vetenskapsteoretisk bakgrund 
samt frågor som rör kvalitet i forskning.  

3.1 Delstudiernas genomförande och applicerade metoder 
Fyra delstudier har genomförts under arbetet med avhandlingen och dessa har haft fokus på 
projektmedarbetare och projektledare samt deras arbetssituation. Delstudierna presenteras 
närmare i kapitel 4 och finns i sin helhet i artiklarna i avhandlingens sista del.  
 
De fyra delstudierna ger tillsammans ett bred beskrivning av projektarbete. Bredden är en följd av 
hela avhandlingsarbetets öppna ansats och föresatsen att erhålla en rik och nyanserad bild. Att 
studierna finansierats externt har också bidragit till bredden1, liksom att frågeställningarna i vissa 
avseenden anpassats till de medverkande företagens kunskapsbehov.  
 
I tabell 1 summeras delstudierna och deras genomförande. I den första delstudien undersöktes 
skillnader mellan anläggningsprojekt och produktutvecklingsprojekt beträffande arbetssituationen 
för projektmedarbetarna. I den andra delstudien studerades hur arbetssituationen påverkats av ett 
förhöjt tidsfokus samt införandet av nya strukturer och rutiner för genomförandet av projekt. I 
den tredje delstudien ställdes frågor om hur operativa projektgrupper arbetade med att förbättra 
de egna arbetsrutinerna. I den fjärde delstudien undersöktes kraven på speciell kompetens för 
projektarbete samt hinder och förutsättningar för erfarenhetsöverföring mellan projekt-
medarbetare.  

                                                 
1 Delstudierna har finansierats av Rådet för arbetslivsforskning, NUTEK och VINNOVA.  
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Tabell 1. Summering av genomförande och metod för avhandlingens delstudier.  
 
 

 
Delstudie I 

 
Delstudie II 

 
Delstudie III 

 
Delstudie IV 
 

Faktorer för 
undersökning 
 

Projektmålets 
utvecklingskrav och 
personalens 
arbetssituation 
 

Nya rutiner och högt 
tempo i 
projektarbete  

Gruppbaserade 
aktiviteter för 
utveckling av 
projektrutiner  
 

Projektarbetets krav 
på kompetens. 
Erfarenhets-
överföring mellan 
projektmedarbetare 
 

Företag  Stora företag i 
verkstadsindustri 
(n=4) 
 

Stora företag i 
verkstadsindustri 
(n=2)  

Små och stora 
företag i 
verkstadsindustri 
(n=20) 
 

Stora företag i 
verkstadsindustri 
(n=5) 

Projektverksamhet Leveranser av 
anläggningar och 
produktutveckling 
 

Produktutveckling Produktutveckling  Produktutveckling  

Medverkande Projektmedarbetare 
(n=98) 

Projektledare och 
projektmedarbetare 
(n=16) 

Projektledare och 
projektmedarbetare 
(n=144) 

Projektledare, 
projektmedarbetare 
och linjechefer i 
FoU (n=40) 
 

Design Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

Kvalitativ 
intervjustudie 
baserad på två fall2 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

Kvalitativ 
tvärsnittstudie 

Datainsamling 
 

Enkät Intervjuer Enkät Intervjuer 

Analysenhet 
 

Grupper Grupper/individer Grupper/individer Individer  

Analyser Statistiska analyser, 
jämförelse av 
medelvärden 

Kvalitativ analys 
utgående från 
principerna för 
grundad teori 
 

Statistiska analyser, 
korrelations- och 
regressionsanalyser  
 

Kvalitativ analys 
med 
fenomenografisk 
ansats  

Huvudresultat  Arbetssituationen i 
projekt med höga 
utvecklingskrav 
karaktäriseras av: 1) 
samarbete och 
gruppbaserade 
aktiviteter; 2) 
personlig utveckling 
och utveckling av 
arbetssätt; 3) 
kommunikation och 
feedback 
 

Högt tempo i 
projektarbetet 
kräver: 1) intensiv 
interaktion och rikt 
idéflöde; 2) fokus på 
problemlösning; 3) 
fokus på hälsa; 3) 
ökat behov av stöd 
 

Reflektioner över 
arbetssätt och rutiner 
stöds av: 1) ett 
klimat som stödjer 
ifrågasättande; 2) 
komplexa 
projektmål; 3) 
erfarenhet hos 
projekt-
medlemmarna 

Projektkompetens är 
erfarenhetsbaserad 
och innefattar 
förmåga att hantera: 
1) osäkerhet; 2) 
frågor och problem 
gällande tidsresurser 
och tidsbedömning; 
3) planer och 
uppdateringar 
 
 

 

                                                 
2 Delstudien var en del av en större studie designad som en multipel fallstudie (se kapitel 4). 
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Studierna har genomförts på företag i verkstadsindustri. Flertalet av de medverkande företagen 
kategoriserades som stora (600-1400 anställda) förutom tio av företagen i den tredje delstudien 
vilka kategoriserades som små (20-220 anställda). 
 
De projektverksamheter som studierna omfattar syftade till att leverera anläggningar eller 
utveckla tekniska produkter. Anläggningsprojekt ingår dock endast i en av delstudierna, vilket 
innebär att den övervägande delen av materialet i avhandlingens empiriska del kommer från 
produktutvecklingsmiljö. Avsikten med att studera dessa typer av verksamhet var att de innefattar 
utveckling samtidigt som målen är relativt konkreta. Det finns vanligen etablerad projekt-
ledningsmetodik och former för styrning och planering. Dessutom är projekt ett vanligt sätt att 
organisera arbetet i sådana verksamheter.  
 
De projektmedlemmar som deltagit i studierna arbetade operativt och representerar tre roller: 
projektmedarbetare, projektledare och linjechefer (d v s resursägare). I tabellen visas att projekt-
medarbetare deltog i samtliga delstudier. Tre av delstudierna involverade även projektledare och i 
den sista studien deltog dessutom linjechefer knutna till produktutvecklingen.  
 
För att största möjliga informationsvärde skulle erhållas har urvalet styrts så att studierna 
innefattat projekt som varit informationsrika för frågeställningarna. Urvalskriterierna för de 
projekt och verksamheter som skulle väljas ställdes upp med tanke på relevans för fråge-
ställningarna. 
 
Även informanterna i studierna valdes enligt sådana principer. I praktiken har detta inneburit, för 
delstudie I, att forskargruppen tillsammans med en kontaktperson på varje företag valt lämpliga 
projektgrupper och sedan distribuerat enkäten till samtliga medlemmar i projektens kärngrupper. 
I delstudie III distribuerades enkäten till samtliga medarbetare i företagens produktutvecklings-
projekt. För delstudie II och IV valdes informanter i samråd med en kontaktperson på varje 
företag så att initierad information liksom variation kunde erhållas.  
 
Delstudie I och III genomfördes som tvärsnittsstudier och data insamlades med enkäter. I de två 
delstudierna användes olika enkäter. Dessa bestod till viss del av frågor från tidigare enkätstudier, 
men nykonstruerade frågor utgjorde huvuddelen. Frågeformulären distribuerades i båda fallen 
med hjälp av projektledare eller avdelningschefer. För att säkra anonymiteten gavs varje enskild 
informant möjlighet att återsända det ifyllda formuläret med post. Med frågorna undersöktes 
attityder till arbetssituationen och svaren gavs huvudsakligen på femgradiga svarsskalor.  
 
Båda enkäterna utvärderades med faktoranalys. De nykonstruerade frågorna analyserades för att 
skapa faktorer medan de tidigare prövade frågorna analyserades för att kontrollera i vilken grad 
de var separerade från varandra. Vidare genomfördes ett antal statistiska analyser. De huvud-
sakliga analyserna genomfördes i delstudie I med t-test av medelvärdesskillnader mellan de båda 
grupperna. I delstudie III gjordes analyserna med korrelationsberäkningar och regressions-
analyser för att finna samband mellan de ingående variablerna.  
 
I båda enkätstudierna ställdes frågor om aktiviteter i speciella projektgrupper. Eftersom 
informanterna arbetade i projektintensiva verksamheter och därmed sannolikt deltog i mer än ett 
projekt åtföljdes frågorna av instruktioner om att referera till situationen i det projekt där de 
arbetade mest. 
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De kvalitativa studierna genomfördes med halvstrukturerade intervjuer3. Som stöd i intervjuerna 
användes intervjuguider. Intervjuerna gjordes enskilt, av en intervjuare och tog i genomsnitt ca 1 
timme. De spelades in på band och skrevs ut i sin helhet4.  
 
Analyserna av intervjuerna i delstudie II utgick från principerna för grundad teori (se Glaser & 
Strauss, 1967). Intervjuerna berörde arbetssituationen efter att de företagsövergripande formerna 
för hur projekt skulle bedrivas förändrats och strukturerats hårdare. En öppen kodning gjordes av 
hela materialet vilket resulterade i ett antal kategorier. Dessa analyserades sedan med avseende 
på deras inbördes relation till varandra och nyanserades därefter. Kategorierna sattes sedan 
samman till övergripande kategorier. Arbetet med kodning och kategorisering fyllde även en 
funktion för samsyn och begreppsbildning i den multidisciplinärt sammansatta forskargruppen.  
 
I delstudie IV gjordes analyserna med en fenomenografisk ansats (se Alexandersson, 1994). 
Genom intervjuerna identifierades informanternas uppfattningar om det på förhand givna ämnet 
samt hur dessa uppfattningar varierade. För att säkra varierande uppfattningar om innebörden i 
projektkompetens gjordes intervjuer med representanter från tre kategorier: projektmedarbetare, 
projektledare och linjechefer. Deras olika uppfattningar och utsagor abstraherades till 
beskrivningskategorier vilka sedan fördes samman under det teoretiska huvudbegreppet 
projektkompetens.  
 
De enskilda delstudiernas design och datainsamlingsmetoder har valts med utgångspunkt i de 
frågeställningar som skulle undersökas och den kunskap som söktes. I delstudie I och III var 
avsikten att undersöka stora grupper liksom samband och skillnader mellan på förhand 
operationaliserade kvantifierbara variabler och projektkaraktäristiska faktorer. I delstudie II och 
IV var syftet att ta del av informanternas egna definitioner och den mening de tillskrev fenom-
enen i fokus och därigenom undersöka projektarbete. Halvstrukturerade intervjuer användes för 
att fånga kvaliteter, nyanser och motsättningar i de fenomen eller fall som skulle studeras. 

3.2 Forskningsansatser, vetenskapsideal och kvalitet  
Avhandlingens delstudier har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Syftet 
med att använda ett kvalitativt angreppssätt var att upptäcka nya företeelser, innebörder och 
egenskaper. Medan det kvantitativa angreppssättet skulle bidra till kunskap om samband mellan 
på förhand givna faktorer eller fördelningen av dessa bland respondenterna (jmf Starrin, 1994). 
En väsentlig skillnad är att i de kvalitativa studierna står respondenternas subjektiva perspektiv i 
centrum medan de kvantitativa studierna satt forskarnas idéer om vad som är viktiga kategorier i 
centrum. Generellt kan sägas att kvalitativa ansatser syftar till att utveckla förståelse och 
upptäcka nytt, medan kvantitativa ansatser används för att pröva idéer om förhållanden mellan 
variabler eller för att undersöka större grupper (jmf Merriam, 1994).  
 
Det finns i många sammanhang en tendens att behandla kvalitativ och kvantitativ forskning som 
om de vore antagonistiska idealtyper för hur forskning skall bedrivas (se Bryman, 1997). 
                                                 
3  Intervjuer där intervjupersonerna specificerar vad och hur mycket som de vill ta upp inom ramen för ett givet ämne 
(Westlander, 2000).  
4 De inledande intervjuerna som redovisas i delstudie IV är undantagna från beskrivningen, beroende på att dessa 
intervjuer endast fungerade som kartläggning och behandlades inte systematiskt.  
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Tendensen speglar konkurrerande eller motstridiga uppfattningar om hur den sociala verkligheten 
bör studeras. Dessa uppfattningar utgår ifrån olikartade kunskapsteoretiska antaganden om vad 
som är acceptabel och riktig kunskap.  
 
Centrala frågor för den debatt som ser kvalitativa och kvantitativa ansatser som konkurrerande 
handlar i grunden om vad som anses vara mät- eller bedömningsbart, samt vad det är möjligt att 
dra slutsatser om och förmedla till andra. Det kvantitativa angreppssättet är i grunden baserat på 
ett positivistiskt synsätt där naturvetenskapen utgör en standard. Enligt ett positivistiskt synsätt är 
variabler eller konstanter som tillhör en objektiv och påtaglig verklighet det som går att under-
söka vetenskapligt. Resultaten skall gå att generalisera till större populationer och det skall vara 
möjligt att objektivt bedöma hur väl de stämmer med verkligheten. Här finns ett nomotetiskt 
synsätt som syftar till att etablera generella och lagliknande resultat som kan sägas gälla 
oberoende av tid och rum. 
 
En kvalitativ ansats utgår från ett synsätt där verkligheten är subjektiv eller tolkad och där 
objektivitet i bedömningarna inte är en norm. Essentiellt för den kvalitativa forskningen är 
ansträngningen att se saker och ting genom aktörernas ögon (Bryman, 1997). Resultatens 
generaliserbarhet och överensstämmelse med verkligheten är relevant men bedöms genom ett 
mer omfattande resonemang om giltigheten. Här finns ett ideografiskt synsätt där resultaten 
placeras in i specifika miljöer vid speciella tidpunkter.  
 
Kvalitativa forskningsansatser behöver inte nödvändigtvis ses som konkurrerande eller mot-
stridiga till kvantitativa ansatser. I den här avhandlingen används båda ansatserna då de komplet-
terar varandra när det gäller kunskapen om projektarbete. I enlighet med Bryman (1997) ses 
ansatserna helt enkelt som olika angreppssätt för att samla information. Därmed blir valet av 
ansats mer en teknisk fråga än en fråga om grundläggande filosofier vad gäller epistemologi och 
ontologi.  
 
Benägenheten att se de två angreppssätten som utgående från två skilda paradigm (se även Kuhn, 
1970) eller som en följd av två olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter har enligt Bryman 
(1997) inneburit att skillnaderna överdrivits. Det finns många gånger ett överlapp mellan de två 
angreppssätten. Det som traditionellt sett är en del av en kvalitativ ansats kan vara en del i en 
kvantitativ studie och tvärtom. Exempelvis har avhandlingens kvantitativa delstudier ställt krav 
på tolkningar av samband och skillnader. Dessutom innebär attitydmätningar att respondentens 
upplevelse av sin situation är i fokus. På samma sätt har antaganden som kan sägas vara typiska 
för kvantitativ forskning präglat de kvalitativa studierna. Resultaten från de kvalitativa studierna 
bygger på ett antagande om att det finns en objektiv eller intersubjektiv verklighet som är 
gemensam för respondenterna och som utgör ett kontext inom vilket speciella och observerbara 
beteenden utvecklas.  

3.2.1 Kvalitet och validitet 
Även om språkbruket varierar mellan de kvalitativt och de kvantitativt inriktade forskarna kan 
man påstå att grundläggande för all vetenskaplig forskning är intern och extern validitet. 
Begreppen är starkt relaterade till varandra och har en mycket komplex innebörd som berör 
studiernas kvalitet samt värdet av den kunskap som forskningen resulterar i. På en generell nivå 
har dessa begrepp samma betydelse vare sig det handlar om kvalitativa eller kvantitativa 
forskningsansatser men i mer specifika avseenden så skiljer sig dessa åt. Enligt den positivistiska 
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traditionen handlar diskussionen om trovärdighet, noggrannhet och giltighet främst om korrekta 
mätningar. När det gäller kvalitativa studier får samma frågor en annan innebörd och handlar om 
rimligheten i tolkningar och analyser.  
 
Begreppet validitet refererar i kvalitativa intervjustudier framförallt till om den kunskap som 
studien resulterat i kan betraktas som giltig, hållbar och välgrundad. Validering av kvalitativa 
intervjustudier ställer krav på forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 
resultatet (Kvale, 1997) och giltigheten bedöms enligt i vilken mån resultatet speglar källan och 
om resultaten på ett mer allmänt plan ökar förståelsen av det som undersökts (Lantz, 1993). 
 
Ett mål när det gäller kvantitativa studier är extern validitet eller möjligheten att generalisera 
resultaten till en annan population än den studerade. Enligt ett positivistiskt synsätt säkras detta bl 
a genom en slumpmässigt sammansatt och tillräckligt stor undersökningsgrupp. När det gäller 
kvalitativa studier handlar det om i vilken utsträckning resultaten kan tillämpas på andra 
områden. Kravet på generaliserbarhet kommer enligt Thomsson (2002) från en positivistisk 
kunskapssyn. Även om den externa validiteten hos kvalitativa resultat behöver bedömas enligt 
andra kriterier än de som gäller i positivistisk mening, så är det viktigt för vetenskapligheten att 
det finns en strävan mot att söka erhålla generaliserbara resultat (se Lundh, 1999), något som 
även har med nyttoaspekter på forskning att göra. 
 
Ett annat men relaterat kvalitetskriterium berör hur väl resultatet överensstämmer med informant-
ernas verklighet. När det gäller kvalitativa studier bedöms detta genom granskning av tolkning-
arna och deras uppbyggnad (Thomsson, 2002). Vad det handlar om är huruvida forskaren kan 
sägas ha gjort en riktig tolkning av det som förmedlades i intervjun, om kategorierna reflekterar 
informanternas uppfattningar eller om de enbart är en konstruktion av forskaren (jmf Silverman, 
1985).  
 
En tolkning är både ett resultat och en process. Hur informanternas verklighet återges beror på 
hur resultatet gestaltas (Starrin, 1994) men även på hur en sats omformuleras till en annan. Det 
behövs analytisk kontroll, vilket innebär att kontrollera om det finns risk att innebörden i inform-
anternas utsagor går förlorad när ordmängden minskas och data reduceras (Birgerstam, 1999). 
Hur intervjumaterial kan tolkas är även en fråga om språklig förståelse samt hur intervjuerna 
registrerats (se Thomsson, 2002). 

3.2.2 Avslutande kommentar 
Avhandlingens delstudier har alltså genomförts utifrån både kvalitativ och kvantitativ ansats. Var 
för sig skall dessa delstudier spegla skilda sidor av projektarbete och tillsammans skall de ge en 
mer hel och nyansrik bild av projektarbete. Den öppna och mångsidiga ansats som avhandlings-
arbetet haft är tänkt att göra det möjligt att förklara och gestalta projektarbete på ett sätt som inte 
gjorts tidigare. 
 
Denna ambition kan jämföras med åsikterna om att en viktig forskningsuppgift är att utveckla 
nya begrepp och söka alternativa meningar till etablerade sanningar och synsätt (Engwall, 1995). 
En forskare bör sträva efter att upptäcka vad det är som egentligen styr genom att söka efter 
bakomliggande mönster och strukturer (Asplund, 1970). Forskning skall alltså inte endast leda till 
förädling av etablerad kunskap, utan bör även utmana rådande synsätt (Czarniawska & 
Sköldberg, 1998).  
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När det gäller avhandlingen och arbetet med denna kan det påpekas att även om den uttalade 
ambitionen inte varit att utmana så har nya gestalter sökts. Avhandlingsarbetet har genomförts 
mer med ett hermeneutiskt kunskapsintresse (Habermas, 1972) och ambitionen har varit att 
belysa fenomen på ett mer nyanserat sätt. Frågor och metoder valdes för att bidra till en djupare 
förståelse av medarbetares och projektledares perspektiv på sitt arbete och för att nyansera bilden 
av projekt genom att göra människorna och strukturerna synliga.  
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4 Sammanfattning av delstudier  
I det följande kapitlet presenteras de fyra delstudierna kortfattat. Dessa finns mer utförligt 
presenterade i artiklarna i avhandlingens sista del.  

4.1 Delstudie I. Psykosociala aspekter av projektarbete: En 
jämförelse mellan produktutvecklings- och 
anläggningsprojekt 
Författare: Annika Zika-Viktorsson, Svante Hovmark och Stefan Nordqvist5 
 
Delstudien genomfördes för att undersöka skillnader mellan produktutvecklingsprojekt och 
anläggningsprojekt, med avseende på sociala processer och individuell arbetsmiljö. För att 
studera dessa skillnader genomfördes en enkätstudie (n=98) bland projektmedarbetare. Den 
undersökningsgrupp som representerade produktutveckling bestod av 47 personer fördelade på 
två företag och 5 projekt. Undersökningsgruppen som representerade anläggningsprojekt bestod 
av 51 personer fördelade på två företag och 6 projekt.  
 
Projekten som involverades i studien var tvärfunktionellt sammansatta och av en viss komplexitet 
när det gällde organisation, samordning och aktiviteter. Projekten skulle ha en planerad genom-
förandetid på minst ett år, de skulle vara pågående och ha nått minst halvtid vid tiden för under-
sökningen. Informanterna ingick i projektens kärngrupper, de skulle vara engagerade i projektet 
minst 80% av heltid och varit delaktiga sedan start. 
 
Enkäten bestod delvis av frågor ur tidigare utvärderade frågeformulär men också frågor som 
konstruerats speciellt för denna studie och för arbete i projektform. De nykonstruerade frågorna 
faktoranalyserades och utifrån detta konstruerades skalor. Skillnaderna mellan de två typerna av 
projektverksamhet beräknades med t-test.  
 
Jämförelsen mellan de två projekttyperna resulterade i två svarsprofiler. Profilerna visar att de två 
verksamheterna skiljer sig åt när det gäller flertalet av de mätta faktorerna och att det i flera avse-
enden kan sägas vara en bättre arbetsmiljö i den projektverksamhet som syftar till produkt-
utveckling. Denna tolkning baseras på det resultat som visar att arbetet i produktutvecklings-
projekten i högre grad innefattar gruppgemensamma aktiviteter för att formulera mål och fatta 
beslut. I produktutvecklingsprojekten var medarbetarna mer nöjda med informationsspridningen, 
det var ett större idéutbyte, färre konflikter och medarbetarna erhöll mer feedback. I produkt-
utvecklingsprojekten utvecklades även arbetssätt och yrkeskunskaper i högre grad. Målen för 
produktutvecklingsprojekten upplevdes som mer utmanande och komplexa i jämförelse med 
anläggningsprojekten. Bland medarbetarna i produktutvecklingsprojekten var även de psyko-
logiska stressreaktionerna färre. Resultaten av delstudien visar även att medarbetarna i produkt-
utvecklingsprojekten skattat att målen bättre uppfyllts.  
 

                                                 
5 Delstudien är en del av en större studie som presenteras i Zika-Viktorsson, Nordqvist och Hovmark (1998). 
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Även om arbetssituationen i produktutvecklingsprojekten i flera avseenden kan tolkas mer 
positivt bör det noteras att när det gäller målförankring, laganda, engagemang och samarbete 
visar resultatet inga signifikanta skillnader mellan de två projekttyperna.  

4.2 Delstudie II. Nya arbetssätt och rutiner för kortare 
ledtider och mer rationella processer: Effekter på 
projektmedarbetarnas arbetssituation 
Författare: Annika Zika-Viktorsson och Jörgen Pilemalm6  
 
Delstudien är gjord i två företag i mekanisk verkstadsindustri. Dessa hade implementerat nya 
arbetssätt för projektarbete och projektorganisering med syfte att uppnå snabbare utveckling och 
kortare genomförandetider samt för att erhålla ett mer strukturerat och för företaget standardiserat 
sätt att genomföra projekt.  
 
Syftet med delstudien var att undersöka positiva och negativa konsekvenser för projektmed-
arbetare och projektledare av de nya formerna för att organisera och leda projekt. Studien genom-
fördes med halvstrukturerade intervjuer och involverade 16 medarbetare i produktutvecklings-
projekt, varav 8 var projektledare. Produktutveckling var en central verksamhet för båda 
företagen och projektverksamheten var intensiv, d v s många projekt pågick samtidigt. De 
informanter som ingick i studien arbetade i projekt som syftade till nyutveckling eller variant-
utveckling. Dessa projekt varierade när det gällde planerad genomförandetid mellan ungefär två 
och sju år och hade kärngrupper med som minst sju och som mest 20 medlemmar.  
 
Intervjufrågorna riktades mot samarbete, samordning, arbetsbelastning, tidspress och besluts-
fattande. Intervjuerna spelades in på band, skrevs ut i sin helhet och analyserades med en ansats 
utgående från principerna för grundad teori.  
 
Studiens resultat ger exempel på hur standardiserade modeller för projektarbete och 
projektledning kan vara svåra att tillämpa i projekt där tempot är högt, liksom komplexiteten och 
kraven på flexibilitet. Arbete i sådana projekt kräver att genvägar kan tas och att problem-
lösningsprocessen kan utvecklas i enlighet med den rådande situationen. Stark tidspress 
tillsammans med osäkerhet och störningar gör att projekt inte endast kan hållas samman av 
planen. Här krävs att medlemmarna är högt motiverade att nå målet samt att interaktionen kan 
vara intensiv och flexibel. I denna typ av projekt riskerar manualstyrning att fungera dåligt och 
det kan vara mer effektivt med situationsanpassad styrning.  
 
Studiens resultat visar även att snäva scheman och tidspress resulterade i merarbete och 
upplevelser av dåliga beslut. Att planer ständigt ändrades medförde merarbete med att sprida 
information, kommunicera, uppdatera och fatta nya beslut. Ledningen av projekt med högt tempo 
underlättas om ledarskapet genomförs av två projektledare, vilket ger stöd i såväl arbetsdelning 
som beslut. En förutsättning för att kunna arbeta i ett högt projekttempo är att en stor del av 
ansvaret delegeras till projektmedlemmarna. Högt tempo kräver också en god laganda vilket kan 
understödjas av att arbetet organiseras som rena projekt och av att medarbetarna är sam-

                                                 
6 Delstudien är en del av en större studie som presenteras i Zika-Viktorsson, Pilemalm och Hjelm (2000).  
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lokaliserade. Enligt studien finns en risk att såväl utveckling av arbetssätt som personalens 
kompetensutveckling förbises p g a tidsbrist. Arbete i högt tempo kräver dock en hög kunskaps-
nivå i projektet, d v s den operativa personalen behöver under arbetets gång och i samverkan med 
varandra utveckla rik och initierad kunskap om projektets och produkten.  

4.3 Delstudie III. Utveckling av rutiner och arbetssätt i 
projektgrupper: Hinder och förutsättningar 
Författare: Annika Zika-Viktorsson och Anders Ingelgård.7 
 
Syftet med delstudien var att undersöka hur projektmedarbetare arbetar med att utveckla de egna 
rutinerna och arbetssätten. Därför genomfördes en enkätundersökning bland 144 projektaktiva 
produktutvecklare i 20 svenska tillverkningsindustriföretag. Ett kriterium för att involvera 
företaget i studien var att inga organisatoriska förändringar gällande produktutvecklings-
verksamheten skulle ha genomförts under de 6 månaderna närmast före undersökningen.  
 
Enkäten innehöll frågor om projektmedarbetarnas psykosociala arbetssituation och aktiviteter för 
att utveckla projektrutinerna samt om förbättringar av företagens övergripande processer för att 
styra och leda projekt och produktutveckling. Enkäten bestod av frågor från tidigare utvärderade 
frågeformulär tillsammans med nykonstruerade frågor. Faktoranalyser gjordes för att konstruera 
nya skalor samt för att kontrollera att nya och gamla faktorer var separerade från varandra. 
Därefter genomfördes korrelationsberäkningar och multipel regressionsanalys för att undersöka 
samband.  
 
Resultaten visar att reflektioner över förbättringar av rutiner och arbetssätt i ett projekt stöds av 
ett klimat som tillåter ifrågasättande samt av hög teknisk komplexitet i projektmålet. Dessutom 
visar resultaten att erfarenhet av projektarbete är av betydelse för deltagandet i förbättringar av 
projektprocessen. I motsats till vad som förväntades var inte tidspress någon kritisk faktor när det 
gällde detta. 
 
För att projektgruppers arbete med att ifrågasätta och syna de egna rutinerna och arbetssätten 
skall vara något mer än en tillfällig anpassning, eller kunskap för enskilda, behöver lokala 
förändringar resultera i förbättringar av företagets övergripande modell för styrning och ledning. 
Resultatet från delstudien antyder ett samband mellan, å ena sidan, reflektioner och 
förbättringssträvanden på projektgruppsnivå, och å andra sidan, förbättrade projektprocesser på 
en övergripande företagsnivå. Av korrelationsberäkningarna framkommer även att tidspress har 
positivt samband med engagemang. Resultaten visar också att hög grad av autonomi i arbetet har 
ett samband med låg grad av arbetsbelastning.  

4.4 Delstudie IV: Projektkompetens för produktutveckling  
Författare: Annika Zika-Viktorsson och Sofia Ritzén 
 
I delstudien undersöktes projektkompetens. Det huvudsakliga syftet var att undersöka vilka krav 
på kompetens som ställs på medarbetare i industriella projekt. Ett delsyfte var att undersöka 

                                                 
7 I vissa delar av enkätkonstruktionen samt i distributionen av enkäten har även Jörgen Pilemalm deltagit.  
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aktiviteter i arbetet som stödjer utveckling av projektkompetens och erfarenhetsöverföring mellan 
projektmedarbetare. 
 
Studien genomfördes i produktutvecklingsmiljö och involverade medarbetare i fem företag inom 
tillverkningsindustri. Dessa företag hade formaliserade processer och manualer för projektledning 
och på företagen fanns etablerade procedurer och rutiner för projektarbete. Projekten genom-
fördes i matrisorganisation och de flesta medarbetarna var placerade funktionsvis. Projektarbete 
tillhörde vardagen för de intervjuade. Verksamheten i produktutvecklingsprojekten syftade till 
utveckling av produkter som tekniskt sett var relativt komplexa.  
 
Studien genomfördes i två steg. I det första steget gjordes intervjuer med representanter från 
företagsledningen om strategier för utveckling av projektkompetens. Dessa intervjuer var öppna 
och analyserades inte systematiskt då de genomfördes för att få generell bakgrundsinformation. I 
nästa steg genomfördes intervjuer (n=40) med projektmedarbetare, projektledare och avdelnings-
chefer där frågor ställdes om kompetenskrav för operativa projektmedarbetare samt om 
aktiviteter som syftar till kompetensutveckling och erfarenhetsöverföring. Intervjuerna i steg två 
var halvstrukturerade och analyserades med en fenomenografisk ansats.  
 
Informanterna har i intervjuerna själva definierat kompetens, kunskap och förmågor för 
projektarbete. Sammantaget tolkas resultaten från delstudien som att projektmedarbetare behöver 
kompetens att samtidigt hantera förutsägbara och oförutsägbara processer. Sådan hantering är 
beroende av såväl praktisk, teknisk kunskap om administration och produkt, som av förståelse för 
och erfarenhet av hur oförutsägbara skeenden kan påverka genomförandet. Resultaten visar att 
den kompetens som krävs i ett produktutvecklingsprojekt i hög grad innefattar att på ett 
personligt och affektivt plan hantera tid, planer och samordning. 
 
Arbetssituationen präglas av höga krav på planering och samordning samtidigt som utveckling 
och störningar försämrar möjligheterna för detta. Resultaten från den här delstudien visar att 
projektkompetens kan beskrivas utifrån följande fem förmågor: 1) förmåga till realistiska tids-
bedömningar; 2) förmåga att hantera negativa konsekvenser av ändrade planer och störningar; 3) 
förmåga att kontrollera; 4) förmåga att hantera konflikter; samt 5) förmåga att agera med 
självförtroende.  
 
I delstudien ställdes även frågor för att belysa aktiviteter som kan bidra till utveckling av 
projektkompetens och överföring av erfarenheter mellan projektmedarbetarna. Intervjuerna visar 
att projektkompetens framförallt utvecklas genom praktisk erfarenhet. När det gäller organiserade 
aktiviteter för utveckling av projektkompetens fanns olika former av utbildning, möten (bl a i 
nätverk) och seminarier. Aktiviteterna var dock svåra att ta del av bl a beroende på den generella 
tidsbristen och att dylik utbildning eller annan förkovran därmed inte kunde ges någon hög 
prioritet. Detsamma gällde aktiviteter för erfarenhetsöverföring.  
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5 Diskussioner och slutsatser  
I kapitlet nedan beskrivs projektmedarbetares arbetssituation som innefattande tre teman. Denna 
beskrivning är en produkt av analyser av delstudiernas resultat och andra relevanta källor. 
Begreppet tema används för att indikera att det handlar om ett huvudsakligt innehåll i projekt-
arbete samt karaktäristiska särdrag och centrala aspekter.  
 
Dessa teman diskuteras var för sig i kapitlet nedan och berör: uppgiftsinriktat samarbete i flexibla 
grupper (se stycke 5.1); tiden som resurs (se stycke 5.2); utvecklingskrav och osäkerhet (se 
stycke 5.3).  
 
I slutet av kapitlet följer ett stycke med övergripande slutsatser (stycke 5.4) samt förslag på 
fortsatt forskning och råd till praktiken (stycke 5.5 och 5.6). 

5.1 Uppgiftsinriktat samarbete i flexibla grupper 
Det första temat berör uppgiftsinriktat samarbete kring en given uppgift i en temporär och 
flexibel grupp. Uppgiftsinriktat samarbete är samarbete som är i hög grad målinriktat och karak-
täriseras av samordning, koordination, anpassning och planering. Det individuella arbetet måste 
utföras på ett sådant sätt att det passar ihop med övriga delar och med planen. På en övergripande 
nivå ökar samordningskraven med projektets omfattning och dess komplexitet, samt med projekt-
gruppens föränderlighet.  
 
Karaktäristiskt för industriellt projektarbete är att det genomförs av vad som här kallas för 
flexibla grupper, d v s temporära grupper med flexibel sammansättning över tid. Detta innebär att 
den grupp som utför arbetet består av medlemmar som går in och ut under projektets livstid. 
Därmed varierar samarbetskonstellationerna med olika aktiviteter och faser i projektets livscykel.  

5.1.1 Interaktion kring uppgiften 
Att industriella projekt är uppgiftsinriktade påverkar hur samarbetet organiseras och hur inter-
aktion och kommunikation praktiseras. Uppgiften påverkar vilka arbetssätt som appliceras, men 
även vilka sociala förmågor som behövs samt hur samarbete värderas.  

5.1.1.1 Samarbetskompetens 
Projektarbete ställer krav på speciell förmåga att samarbeta (Hovmark, 1993). Viljan att 
samarbeta måste finnas liksom förståelse för vikten av samordning och att dela med sig av 
information (Zika-Viktorsson et al, 1998). Arbetet i projekt fordrar samarbetskompetens, en 
kompetens som innefattar individens förmåga att anpassa de egna insatserna till helheten. Sådan 
kompetens innefattar även förmåga att ta ansvar för utvecklingen det övriga projektet och att 
agera så att de sociala relationerna stärks och utvecklas åt rätt håll. Samarbetskompetens inne-
fattar en social kompetens inriktad mot projektmål och problemlösning. Delstudie IV visar att 
projektarbete ställer krav på förmåga att samarbeta kring planer, mål och konflikter. Projekt-
medarbetarna behöver i olika avseenden ta ansvar även för de övriga medlemmarnas insatser. Av 
tidigare studier har framkommit att eftersom varje enskild del i ett projekt fyller en kritisk 
funktion för att målet skall nås som planerat kan toleransen för samarbetssvårigheter bli mycket 
låg (Zika-Viktorsson et al, 1998).  
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Stevens och Campions (1994) har beskrivit individuella förmågor som är nödvändiga för att 
arbeta i grupp. Sådant kunnande omfattar hanteringen av mellanmänskliga relationer, att hantera 
konflikter, att delta i gruppbaserade problemlösningsprocesser och att kommunicera. Andra vitala 
förmågor är att kunna styra gruppen, att sätta upp mål och att utvärdera det gemensamma arbetet. 
För arbete i grupp ställs också krav på att kunna delta i koordinering och planering liksom att 
medverka till att arbetsbelastningen balanseras i gruppen. I projektsammanhang blir individens 
förmåga att vara ett slags professionell lagspelare viktig. Medarbetarna behöver kunna gå in och 
ut ur olika samarbetskonstellationer och hantera projektsamarbetets varierande krav.  

5.1.1.2 Dynamik 
I projekt är samarbetets uppgiftsfunktion vanligen överordnat andra funktioner p g a målinrikt-
ningen och behovet att planera. McGrath och O’Connor (1996) menar att i grupper där uppgiften 
är det konstituerande elementet blir aspekter som rör medlemmar och arbetssätt mer en fråga om 
anpassning. Formerna för samarbete utgår från de specificerade målen och samarbetet regleras till 
stor del av planerna samt av de tekniska eller administrativa problem som måste lösas. 
 
Hur samarbetet i ett projekt praktiseras beror på de faktiska kraven som uppgiften ställer på 
interaktion, liksom på möjligheterna att interagera inom de givna ramarna. Med uppgiften 
varierar kraven på intensitet i samarbetet. Avhandlingens delstudier ger exempel på hur projekt-
uppgifters krav på utveckling och arbetstempo inverkat på förutsättningarna för samarbete. 
Resultaten från delstudie I visar att produktutveckling skapar goda förutsättningar för interaktion 
kring beslut och målformulering, men även kring förbättringar av de egna rutinerna. I delstudie II 
visas att dynamiska uppgifter ställer krav på att kommunikation och interaktion kan ske på ett 
intensivt och flexibelt sätt, i ett mer integrerat samarbete. Även tidigare studier visar att intensi-
teten i interaktion och kommunikation ökar med höjden på projektets tekniska utvecklingsnivå 
(Eisenhardt & Tabrizi, 1995; Shenhar & Dvir, 1996).  
 
Industriella projekt som planeras för ett rolldifferentierat samarbete (jmf Lindh och Skärvad, 
1998) bygger på principen att var och en enskilt genomför en avgränsad del av arbetet som sedan 
levereras till helheten. Genom noggranna specifikationer skall detta göras möjligt och direkt 
samarbete med de övriga i projektet behövs egentligen inte. Men eftersom utvecklingen många 
gånger är dynamisk och oförutsedda förändringar oundvikliga lämpar sig rolldifferentierat sam-
arbete mindre väl. Christensen och Kreiner (1995) menar att det knappast går att avgränsa ett 
projekt på ett sådant sätt att störningar kan undvikas. En föränderlig omvärld tillsammans med 
nödvändiga förändringar av specifikationer och planer gör att arbetsorganisationen måste stödja 
flexibilitet och interaktion. Detta för att grundlägga en positiv, utvecklande och inte alltför 
slitsam arbetsmiljö, men även för att säkerställa kvalitet i slutprodukten. 
 
Att medlemmarna i en projektgrupp är engagerade på heltid och att de dessutom är lokaliserade 
tillsammans är en grund för ett fungerande samarbete där problemlösning behöver ske snabbt och 
i direkt interaktion, vilket visas i delstudie II. Studien pekar på att höga krav på snabba beslut 
ökar kraven på direkt kommunikation, ett resultat som stöds av tidigare forskning (Eisenhardt & 
Tabrizi, 1995; Shenhar & Dvir, 1996).  
 
För att samarbetet i ett projekt skall vara funktionellt måste arbetet organiseras så att samverkan 
stöttas. Tillgängliga verktyg, arenor och utrymmen för möten och kommunikation behöver 
anpassas till komplexiteten och svårighetsgraden i de problem som skall lösas. Kraven på 
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interaktionsmöjligheter formas av de mängder och den typ av information som skall överföras, 
hur många som samarbetar samt vilka gränser som skall överbryggas (se McKenna, 2000).  

5.1.1.3 Målbild 
En gemensam målbild som är väl förankrad och accepterad i gruppen är grundläggande för det 
uppgiftsinriktade samarbetet. Ett sätt att erhålla samsyn och acceptans av planer och mål är att 
göra projektgruppen delaktig i målformulering, planering och uppföljning. Detta bidrar till att 
medarbetarna involveras i helheten och att initierad kunskap om det aktuella projektet blir allmän 
(Argyris, 1973; Gastil, 1994).  
 
I projekt där målen formuleras efterhand och vägvalen sker kontinuerligt ges förhållanden som 
kan stödja samarbete kring mål och planer. I projekt där man på förhand noggrant kan specificera 
uppgiften finns däremot en risk att underskatta fördelarna med detta. Exempel ges i delstudie I 
som visar att i utvecklingsprojekt används gruppbaserade aktiviteter i högre grad än i projekt där 
framförallt kända delar skall sättas samman. Intressant är dock att notera att det inte fanns 
skillnad mellan de båda typerna av projekt när det gäller laganda.  
 
Delstudie I visar även att det inte fanns skillnad mellan de två typerna av projektverksamhet när 
det gällde målets förankring. Detta trots att medarbetarna i produktutvecklingen i större utsträck-
ning arbetade med att i grupp formulera målen. Detta är intressant mot bakgrund av att 
gruppgemensamma aktiviteter och delaktighet i målformuleringsprocessen anses vara viktigt för 
att förankra målet väl. De resultat som framkommer av delstudie II kan dock tolkas som att i 
dynamiskt och snabbt projektarbete stärks viljan att nå målet av delegerat ansvar samt av med-
arbetarnas delaktighet i beslut och ansvar för helheten.  
 
Att planera tillsammans kan bidra till stärkta sociala relationer och engagemang. Detta behöver 
dock göras på ett sådant sätt att projektet inte blir för tungarbetat. Gruppens medlemmar bör inte 
hamna i beslutsprocesser där samsyn kring olika frågor väger tyngre än ifrågasättande, skarpa 
beslut och effektiva lösningar. Projekt är en uppgiftsinriktad verksamhet och att lösningarna på 
problemen är funktionella är många gånger viktigare än hur de genererats.  

5.1.2 Föränderliga och flexibla grupper 
Allmänt betyder projektgrupp helt enkelt en grupp av människor som genomför ett projekt. Dessa 
grupper är vanligen temporära och upplöses efterhand som deltagarna utfört sina uppgifter. Det 
finns dock undantag där grupperna existerar över flera uppdrag. Typiskt för industriella projekt-
grupper är att de är flexibla i och med att samarbetskonstellationer och interaktionsmönster 
varierar mellan olika aktiviteter och tidpunkter. Ingen av avhandlingens fyra delstudier har under-
sökt hur projektgrupper varierar beträffande sammansättning, interaktionsmönster eller gränser. 
Genom arbetet med studierna har det dock blivit tydligt att föränderlighet och flexibilitet är sär-
drag hos industriella projektgrupper.  
 
En projektgrupp kan vara en liten, väl avgränsad grupp med heltidsengagerade medlemmar som 
samarbetar integrerat och under intensiv interaktion under projektets hela livscykel. En 
projektgrupp kan även vara en större grupp där medlemmarna är deltidsengagerade i projektet, 
där samarbetet är rolldifferentierat och där gruppens sammansättning och interaktionsmönster 
varierar stort under projekttiden. En projektgrupp kan bestå av medlemmar som samarbetar för 
första gången kring en uppgift som upplevs som unik. Lika väl kan en projektgrupp samarbeta 

 31



  

kring en rutinuppgift och befolkas av medlemmar med lång erfarenhet av samarbete med 
varandra.  
 
Resonemanget ovan illustreras i figur 2 som visar projektgruppers olikhet och föränderlighet. De 
mindre ringarna symboliserar projektmedlemmar och strecken mellan dessa symboliserar inter-
aktionen. Streckens tjocklek anger intensiteten. Den streckade gränsen visar avgränsningen mot 
andra uppgifter, d v s om medlemmarna delar sitt engagemang mellan flera projekt. Bokstäverna 
i ringarna anger hur enskilda medlemmars aktiva medlemskap stäcker sig över tre tidpunkter.  
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Figur 2. Två projektgruppers utseende och interaktionsmönster vid tre tidpunkter.  

Industriella projektgrupper är alltså föränderliga, i hög grad uppgiftsinriktade och ett slags 
grupper där samarbetet till väsentlig del administreras och planeras fram. Detta medför att de 
grupputvecklingsmodeller som beskriver hur olika utvecklingsstadier uppnås efterhand som roller 
etableras, relationer utvecklas och konflikter löses (se Lenéer-Axelsson & Thylefors, 1991; 
Tuckman & Jensen, 1977) kan behöva kompletteras för att förklara utvecklingen i projekt-
grupper. Mål och planer är på ett direkt sätt starkt styrande för hur medlemmarna beter sig. Med 
utgångspunkt i detta ifrågasätter McGrath och O’Connor (1996) huruvida flexibla projektgrupper 
kan förstås i termer av kollektiv mognad. Det kan vara av större intresse att studera projekt-
grupper som ”utförandeenheter” som är inbegripna i specifika uppgifter och där faserna i 
problemlösningsprocessen blir referenten för grupputvecklingen. De cykliska skeendena i en 
projektgrupp är dessutom en ständig process snarare än en fas som genomgås en gång (Arrow, 
1997).  
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I projekt påverkar tidsmål och leveranstidpunkter samt delmål och faser gruppens beteende. 
Forskning har visat att tidsgränser och leveransdatum är viktiga faktorer som styr hur grupper 
samordnar sina ansträngningar och strategier (Gersick, 1988; Gersick, 1989; Eisenhardt & 
Tabrizi,1995). Annan forskning har visat att orsaken till konflikter i en projektgrupp varierar 
mellan olika faser p g a de aktiviteter som utförs där (Thamain & Wilemon, 1975). När det gäller 
projektgrupper är det många gånger faserna i projektet som tvingar fram olika beteenden snarare 
än att dessa ges möjlighet att etableras i en mer naturlig utvecklingsprocess. För den flexibla och 
komplexa projektgruppen får uppgiften och planen en central funktion som sammanhållande kraft 
och som regulator för gruppens beteende.  
 
Samtidigt som industriella projektgrupper karaktäriseras av flexibilitet som beror på att 
aktiviteterna skiftar, ingår gruppens medlemmar många gånger i två eller flera projekt. Detta 
inverkar på gruppens gränser och därmed på en av grunderna för sammanhållningen. Tidigare 
forskning har visat att om gränserna blir för oklara riskeras såväl gruppens identitet som 
effektivitet (Sundstrom et al, 1990). Vid sidan av försämrad sammanhållning och att enskilda 
medlemmars identifiering med gruppen avtar, blir det svårare att samsas kring normer och 
gruppens påverkan på enskilda minskar. Genom detta uppstår också en risk att medlemmarna 
underlåter att söka stöd eller information hos varandra (Guzzo, 1996).  

5.2 Tid som en resurs i arbetet 
Det andra temat i industriellt projektarbete berör hanteringen av tid som en resurs. Tidsstyrning är 
en viktig metod i industriella projekt och såväl det faktiska som det upplevda handlingsutrymmet 
inom de satta tidsgränserna påverkar medarbetare och resultat.  
 
Nedan används olika begrepp som är relaterade till tid. Ett av dessa är tidsresurser vilket avser 
den kalendertid som projektmedarbetarna har till sitt förfogande för att nå målet. Begreppet 
tidsbrist speglar bristande tidsresurser, d v s tidsplanen för projektet stämmer inte med det 
verkliga behovet. Begreppet tidspress innebär en upplevelse av tidsbrist. I industriellt projekt-
arbete är tidspress en del av arbetsbelastningen och varierar med tidpunkter, aktiviteter och 
projektroller. Med tempo avses den arbetstakt som projektmedarbetarna genomför arbetet i vilket 
är en konsekvens av tidsresurser och tidspress.  

5.2.1 Tidsmål, tidspress och tidsbrist 
I industriella projekt har tidsmålen stor betydelse och avgränsningen i tid får konsekvenser för 
arbetets organisation och för enskilda medarbetares arbetssituation. Tidsmålen påverkar med-
arbetarna både genom de tidsresurser som blir tillgängliga men även genom den vikt som tids-
målen tillskrivs. Detta kan variera allt ifrån att ett missat tidsmål får stora ekonomiska konsek-
venser för hela företaget, exempelvis i termer av ekonomiska straff eller förlorat konkurrensläge, 
till begränsade förseningar och kantstött prestige för någon enskild.  
 
I projektsammanhang är korta ledtider många gånger av stor vikt. Att ett projekt genomförs 
snabbt kan vara bra för kunden eller för konkurrensen, men även för att snabbt frigöra resurser till 
andra projekt. Att tidsresurserna är ytterst snävt tilltagna kan vara givet på förhand och ibland är 
ett högt tempo inplanerat p g a att det är av kritisk betydelse att varje uppgift genomförs på 
extremt kort tid. Tiden kan alltså vara en högst begränsad resurs redan från början och ett högt 
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tempo vara det som möjliggör arbetet. Ett högt tempo ställer speciella krav på ett väl fungerande 
ledarskap och samarbete. I avhandlingens andra delstudie visas att ett högt arbetstempo gör det 
nödvändigt att organisationen understödjer att medlemmarna kan ge varandra socialt stöd och att 
problemlösningsprocessen kan flyta utan hinder.  

5.2.1.1 Hantering av tidsbrist  
Besvärande stor tidsbrist som uppkommit genom t ex störningar eller brister i planering kan på 
projektnivå grovt sett planeras eller organiseras bort på tre sätt. Ett sätt är att slutdatum överskrids 
eller omförhandlas vilket medför att tidsramarna vidgas. Ett annat sätt är att minska de olika 
arbetsuppgifternas omfattning, ta bort aktiviteter eller ändra ordningen på genomförandet. Ett 
tredje sätt är att se till att få mer arbete gjort inom samma tidsram genom att involvera fler med-
arbetare. Detta kan dock medföra att komplexiteten i organisationen ökar och att det blir fler 
personer att samordna.  
 
Ytterligare ett sätt att hantera tidsbrist är att öka arbetstempot. Ett ökat tempo är dock beroende 
av medarbetarnas individuella förutsättningar och kan ha negativa effekter på såväl arbetsresultat 
som välbefinnande. Delstudie II visar att ett högt tempo kan ställa stora krav på enskilda med-
arbetares kapacitet och på deras förmåga att hantera kommunikation och samordning. Delstudien 
visar även att medarbetare behöver vara beredda att agera på preliminära underlag och kunna 
fatta snabba beslut.  
 
Hur tidsresurserna hanteras, liksom vilka konsekvenser tidsbrist får för såväl medarbetare som 
projektet i stort, avgörs av målets karaktär. I vissa projekt är tidsresurserna begränsade genom att 
tidsgränser och leveransdatum inte kan omförhandlas eller överskridas utan avgörande konsek-
venser. I andra projekt kan dock tidsresurserna fyllas på utan större problem, varför tidsbrist inte 
behöver få någon avgörande effekt. 
 
Möjligheterna att hantera tidsbrist genom att skjuta till personella resurser avgörs delvis av i 
vilken grad den essentiella kunskapen för att genomföra uppgiften utvecklats inom ramen för det 
aktuella projektet och hur den i så fall kan kommuniceras till nya medarbetare. I ett projekt som 
kräver initierad kunskap erhållen genom arbetet kan det vara förenat med svårigheter att under 
tidsbrist och högt tempo involvera ytterligare medarbetare.  
 
Även projektets relation till beställaren kan inverka på hur bristande tidsresurser hanteras. 
Tidsbrist i projekt med extern beställare och en leverans av en massafabrik som mål, kan kräva 
andra åtgärder än tidsbrist i projekt med intern beställare som har som mål att på lång sikt ta fram 
en ny teknologi för att effektivisera de egna produkterna. Vilka åtgärder som vidtas vid tidsbrist 
beror även på vilka konsekvenser förseningar och tillskott av personella resurser får på 
angränsande verksamhet i företaget. 

5.2.1.2 Stress och arbetsbelastning i de undersökta projekten  
Bakom några av de frågor som ställts inom ramen för avhandlingsarbetet har legat ett antagande 
om att tidspress och höga nivåer av arbetsbelastning är en del av projektmedarbetarens vardag. 
Detta antagande är framförallt byggt på erfarenheter från industriella sammanhang och på artiklar 
i dagspress. Tidigare forskning på området är relativt begränsad men indikerar att intensivt 
projektarbete kan vara belastande (se t ex Rissler, 1994; Hovmark & Nordqvist, 1996). 
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Av arbetet med avhandlingen framkommer dock en annan bild av stress i projektarbete än den 
förväntade. I studie II och IV, som har en kvalitativ ansats, är tidspress och arbetsbelastning ett 
påtagligt problem – men endast för vissa medarbetare. Studierna visar att i synnerhet projekt-
ledarna var belastade. Projektledarnas arbetsbelastning var bl a en konsekvens av den simultana 
hanteringen av hög komplexitet och tidspress. Även bristen på utrymme för återhämtning mellan 
de olika projekten var en viktig faktor. Att projektledare många gånger har en komplicerad och 
pressad ledningsuppgift framhålls ofta (se t ex Gaddis, 1959; Briner, Geddes & Hastings, 1991; 
Meredith & Mantel, 1995) och ju mer komplext ett projekt är desto mer kritiskt blir arbetet med 
att hålla samman projektet. Tidigare studier har visat att allt för stor tidspress ger upplevelser av 
att planering, kontroll, information och dokumentation försämras liksom möjligheterna att vara 
en synlig ledare i gruppen (Zika-Viktorsson et al, 1998).  
 
Däremot blev inte tidspress eller arbetsbelastning synligt genom de kvantitativa mätningarna i 
studie I och III. I dessa studier ligger såväl tidspress som arbetsbelastning på relativt moderata 
nivåer. Detta pekar på att stress och arbetsbelastning inte varit ett generellt problem för de med-
verkande projektmedarbetarna. De relativt låga nivåerna av negativ stress kan naturligtvis ha 
många orsaker. En förklaring kan vara den relativt gedigna erfarenhet av projektarbete och 
projektorganisering som fanns hos företagen och i projektgrupperna. En annan förklaring kan 
vara de relativt konkreta och okontroversiella målen. Det är rimligt att anta att en stressig arbets-
miljö inte blir en allmän konsekvens av tidspress och intensivt projektarbete p g a detta.  

5.2.2 Högt tempo, arbetsbelastning och engagemang  
Enligt resonemanget ovan är tempot i ett projekt till stora delar en konsekvens av tillgängliga 
tidsresurser, upplevda såväl som reella. Tidsresursernas storlek kan vara en del i en medveten 
strategi såväl som en konsekvens av oförutsedda händelser. Även om negativa stressreaktioner 
inte var något omfattande problem bland deltagarna i avhandlingens delstudier är det viktigt att i 
en diskussion om tidsstyrt projektarbete lyfta fram problematiken kring arbetsbelastning och högt 
tempo. Att det finns samband mellan tidspress och negativa stressreaktioner har visats i annan 
arbetsmiljöforskning (se t ex Frankenhaeuser & Johansson, 1981; Aronsson, 1987; Karasek & 
Theorell, 1990). En studie av Ricciardi (2001) visar att tidspress och för höga nivåer av arbets-
belastning i projekt kan leda till cynism bland medarbetarna samt till stagnation och subopti-
mering hos olika enheter. 
 
Tidigare forskning av stress och arbetsbelastning har visat att upplevelsen av bristande kontroll 
har samband med arbetsrelaterad stress (Frankenhauser, 1981; Aronsson, 1987). En riskfaktor när 
det gäller negativ stress i projektarbete är kombinationen högt tempo, höga krav och upplevelse 
av bristande kontroll. Detta påstående kan jämföras med delstudie II som visar hur arbete i 
projekt, där aktiviteterna i hög grad ligger parallellt och där de tekniska utvecklingskraven är 
höga, kan medföra att upplevelsen av att ha kontroll drastiskt minskar när tempot ökar. Vid sidan 
av risken för skadliga hälsoeffekter finns en risk att ett alltför högt tempo leder till bristande 
kvalitet i beslut och genomförande. Detta kan i sin tur medföra sänkt motivation och låg arbets-
tillfredsställelse.  
 
Delstudie II och III visar även att ett högt tempo kan bidra till ökat engagemang hos 
projektmedarbetarna. Det är dock högst sannolikt att anta att detta är en mer kortsiktig effekt och 
dessutom beroende av att tempot ligger på en rimlig och hanterbar nivå. Att tillsammans med en 
grupp arbeta under press för att uppnå ett mål kan vara mycket stimulerande och bidra till en 
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positiv anda och en hög beredskap att arbeta intensivt. Det är tänkbart att sådana positiva effekter 
lättare uppstår i projekt där det höga tempot är en del av strategin, vilket medför att tidspressen 
delvis kan förutses. Det har visat sig att en arbetssituation som präglas av högt engagemang och 
intensivt tempo även kan leda till att medarbetarna inte ger akt på de egna signalerna på över-
ansträngning (se Kets de Vries, 1995; Zika-Viktorsson, 1998). 
 
Projektarbete i högt tempo ställer krav på att nödvändigt samarbete och problemlösning inte 
hindras av kommunikationssvårigheter och dåligt anpassade rutiner. När det gäller samarbete i 
högt tempo är det dessutom viktigt att medlemmarna kan ge varandra stöd och att gruppen delar 
på ansvaret. Att socialt stöd kan motverka negativa följder av stress är känt från tidigare forsk-
ning (Katz & Kahn, 1978; Aronsson, 1987; Johnson & Hall, 1988). Sådant stöd kan vara emotio-
nellt, men även instrumentellt. När det gäller projektgrupper är det sannolikt att det sociala stödet 
även fungerar genom att ansvaret delas. Det kan finnas en trygghet i att man delar på uppgiften. 
För att det höga tempot skall kunna hanteras bör även kunskapsnivån i projektgruppen vara hög. 
Detta för att problem skall kunna lösas snabbt men även för att medlemmarna skall kunna ta ett 
mer utbrett ansvar. Att ett högt tempo behöver förenas med ett arbetssätt som stöttar samarbete 
kring problemlösning och ett delat ansvarstagande visades i delstudie II.  
 
Bristande tidsresurser kan leda till att den mer långsiktiga och övergripande utvecklingen av 
kunskaper och kompetens ges mindre utrymme. Delstudierna II och IV visar att tiden och motiva-
tionen för utbildning och erfarenhetsöverföring riskerar att minska när tiden är en knapp resurs. 
Ett högt tempo kräver ett starkt fokus på det som är aktuellt för tillfället.  
 
Även om projektarbete oftast innebär att ingå i en grupp så kan interaktionen mellan medlem-
marna vara av en sådan karaktär att det ges dåliga möjligheter till socialt stöd. I en arbetsmiljö 
som präglas av att ”leveranser av arbetsinsatser” är viktigare än de psykosociala aspekterna av 
arbetet finns en risk att brister när det gäller socialt stöd förbises av ledningen. Även om ansvaret 
till viss del ligger på individen när det gäller att söka stöd kan detta vara förenat med svårigheter i 
organisationer där tidspress är vanligt och där kontakter eller samarbete måste planeras på 
förhand.  

5.3 Utvecklingskrav och osäkerhet 
Det tredje temat i projektarbete berör utveckling och osäkerhet. Ett grundläggande syfte med att 
organisera arbete som projekt är att erhålla utveckling samtidigt med kontroll. De krav på utveck-
ling som ställs för att projektmålet skall nås, liksom den osäkerhet som rör genomförandet med-
verkar till vilka problem som måste lösas under arbetets gång.  
 
Begreppet utvecklingskrav syftar på de krav som ställs på att ny kunskap måste utvecklas 
kontinuerligt under genomförandet för att målet skall nås. I projekt där utvecklingskraven är höga 
är specificerbarheten låg, vilket i sin tur medför försämrad planerbarhet och ökad osäkerhet i 
genomförandet.  
 
Höga utvecklingskrav i ett projekt innebär att stegen för färdigställandet av objektet inte kan 
förutses utan blir synliga vartefter processen fortskrider (Christensen och Kreiner, 1997; Shenhar 
och Dvir, 1996; Engwall, 2002). I projekt där utvecklingskraven är låga finns kunskapen om 
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stegen i färdigställandet på förhand vilket ger bättre förutsättningar för att planera hela genom-
förandet samt för mer rutinbaserat arbete (Pinto & Covin, 1989; Meredith & Mantel, 1995). 
 
Diskussionen här bygger delvis på den tankemodell som är en del av delstudie I. Studien visar 
hur två nivåer av utvecklingskrav inverkar på medarbetarnas situation. I modellen representeras 
höga utvecklingskrav av produktutvecklingsprojekt och låga utvecklingskrav av anläggnings-
projekt. Denna sortering av projekt är i vissa avseenden tentativ och det bör påpekas att det inte 
alltid är självklart att leveranser av anläggningar innebär lägre utvecklingskrav än produkt-
utveckling. Ett anläggningsprojekt kan innefatta stora delar utveckling, medan arbetet i ett 
produktutvecklingsprojekt kan innebära att applicera känd kunskap och sätta samman färdig-
utvecklade delar till en ny variant. De två typerna av projektverksamhet utgör i studien två ideal-
typer, representerande höga respektive låga utvecklingskrav. 
 
I delstudie I jämfördes alltså produktutvecklingsprojekt med anläggningsprojekt. Jämförelsen 
resulterade i två profiler som bl a visar att projektverksamhet som syftar till utveckling ger andra 
förutsättningar för arbete och ledning än projektverksamhet där syftet är att sätta samman redan 
utvecklade delar. I anläggningsprojekten var det gruppbaserade samarbetet kring målformulering 
och beslut mindre omfattande. Studien visar även att möjligheten att få feedback från kollegorna 
var sämre i anläggningsprojekten, vilket delvis tolkas som en följd av den lägre förekomsten av 
gemensamma aktiviteter.  
 
Hög teknologisk utveckling behöver, som tidigare påpekats, matchas av en problemlösnings-
process baserad på iterativa cykler, riklig kommunikation och flexibla former för styrning. 
Delstudie II visar att låg specificerbarhet och planerbarhet kan medföra att ledningsprinciper som 
i hög grad bygger på formaliserade rutiner och standardiserade procedurer fungerar mindre bra. 
Manualstyrning kan vara svårt att applicera på sådana projekt. Höga utvecklingskrav, låg 
specificerbarhet och planerbarhet ställer krav på situationsanpassad projektledning. Höga 
utvecklingskrav behöver matchas av ledningsfilosofier och metoder som framhåller flexibilitet 
framför administration (se Eisenhardt & Tabrizi, 1995; Shenhar & Dvir, 1996). 

5.3.3 Kunskap och förbättrade rutiner som biprodukter av genomförandet 
Utvecklingskraven i ett projekt kan bidra till att yrkeskunskaper och arbetsrutiner förbättras. Av 
delstudie I och III framkommer att de utvecklingskrav som uppgiften innebär medför att med-
arbetarna kontinuerligt måste reflektera över sina vägval, ge varandra feedback och generera ny 
kunskap för att anpassa sig till nya situationer och problem. Avhandlingens delstudie I visar att 
utvecklingsprojekt kan ge bättre förutsättningar än anläggningsprojekt för att yrkeskunskaper 
skall utvecklas.  
 
Att projektarbete kan ses som särskilt gynnsamt för individuell och kollektiv kunskapsutveckling 
kan förklaras av att projektgrupper, enligt West (1996), är “complex decision-making groups”. 
Sådana grupper skall inte endast tillämpa specifika vetenskapligt grundade tekniker i rationell 
mening. De behöver även agera utifrån en ansats av “reflection-in-action” (Schön, 1983) för att 
hantera unika situationer, osäkerhet, variationer, föränderlighet och konflikter. Projektgrupper 
behöver vara reflekterande, ett förhållningssätt som innebär ifrågasättande, analyserande och 
sökande efter alternativ. Ett reflekterande förhållningssätt ger möjlighet att lära på metanivå och 
att granska och ständigt ompröva det egna agerandet (West, 1996).  
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Arbetssituationen i produktutvecklingsprojekt har god potential att stödja förbättringar av arbets-
rutiner i och med att metodutveckling och diskussioner om lämpliga arbetssätt ingår som en 
given del i arbetet. Resultatet från delstudie III visar att medlemmar i produktutvecklingsprojekt 
arbetar med att utveckla sina projektrutiner och att detta stöttades av erfarenhet, komplexa mål 
och ett projektklimat där ifrågasättande och kritik var tillåtet.  
 
Det finns dock en risk att projektorganisering motverkar ifrågasättande. Rationaliseringar, form-
aliseringar, manualstyrning och fragmentisering av problemlösningsprocessen riskerar att för-
sämra projektens potential som lärande organisationer. Maskintänkande och rationalistiska ideal 
kan undergräva utveckling av ny kunskap på lång sikt (jmf Blomberg, 1998, Svensson och von 
Otter, 2000). 
 
Kunskap är en av de biprodukter som vid sidan av specificerade produkter och anläggningar kan 
betraktas som viktiga resultat (jmf Söderlund, 2000). Oavsett de specificerade kraven genererar 
projektarbete i någon mån alltid (givet att projektet inte läggs ner i förtid): ett objekt, tekniska 
lösningar, nya eller modifierade rutiner och arbetssätt, samt utveckling av kompetens. Resultatet 
av projektarbete kan även vara en grupps förbättrade förmåga att fungera tillsammans (Hackman, 
1990), att nätverk och relationer mellan olika aktörer upprättas samt att projektarbetet stärker 
medlemmarnas utvecklingskompetens (jmf Ellström, 1997). Sådana resultat riskerar många 
gånger att förbises men behöver medvetet tas om hand. 

5.3.4 Hantering av osäkerhet 
Att projektarbete innebär utveckling medför att man alltid måste räkna med ett visst mått av 
osäkerhet. Höga utvecklingskrav, låg specificerbarhet och planerbarhet är förhållanden som ökar 
förekomsten av osäkerhet och sannolikheten att planerna måste förändras. För att ha kontroll 
behövs bl a god överblick över helheten och de olika beroenden som finns i systemet, vilket 
många gånger försvåras av hög komplexitet och dynamisk utveckling. 
 
Därmed utgörs en väsentlig del av projektarbetet av att hantera osäkerhet och förändringar. Detta 
sker på en praktisk nivå genom tillämpning av olika metoder för uppföljning och kontroll, för 
beräkningar och riskanalyser. Resultaten från delstudie IV pekar på att förekomsten av osäkerhet 
och förändringar också kräver en mental beredskap för den flexibilitet och ständiga anpassningar 
som är typiska i projektarbete. Detta kan tyckas självklart men är förenat med speciella svårig-
heter i projekt. I projektarbete ställs höga krav på samordning och arbetet präglas av en metodik 
och ett tänkande som har sin utgångspunkt i idéer om rationalitet och kontroll, specificering och 
förutsägbarhet.  
 
Den osäkerhet som kan upplevas är delvis en oundviklig konsekvens av tillvarons oförutsäg-
barhet och föränderlighet (Christensen & Kreiner, 1997). Men också av att kraven på planering 
och samordning gör att förändringar, störningar och osäkerhet blir kritiska och tydliga faktorer. 
Projektmedlemmar behöver ha en attityd som gör att osäkerhet och föränderlighet inte blir ett allt 
för stort problem som leder till stress eller låg arbetstillfredsställelse. Delstudie IV visar på vikten 
av förmågor att hantera osäkerhet och flexibilitet, vilket kan upplevas som högst motsägelsefullt 
då kraven på struktur och ordning är höga liksom behovet av förutsägelser. Delstudien visade 
också på ett behov att på en mer praktisk nivå hantera de svårigheter som uppstår i och med att 
planer ständigt förändras och att detta tar dyrbar projekttid i anspråk. Ständiga förändringar risk-
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erar även att leda till att planens effektiva funktion som styrmedel avtar i och med att ständiga 
ändringar leder till att motivationen att följa planen sjunker (se även Ricciardi, 2001).  

5.4 Sammanfattning och avslutande kommentarer 
Att arbeta i industriella projekt innebär att vara delaktig i en temporär organisation. Där tillämpas 
vanligen metoder och arbetssätt som bygger på uppdelning och specificering. Planering, sam-
ordning och kontroll präglar arbetssituationen. Arbetssituationen präglas också av att samarbetet 
med kollegorna har ett tydligt instrumentellt syfte, att grupperna är föränderliga och att tiden 
måste hanteras som en begränsad resurs. Projektarbetet formas av utvecklingskrav och en 
ständigt närvarande osäkerhet. Projektledning är i högsta grad en fråga om balans mellan hårda 
och mjuka processer och simultan tillämpning av strategier för såväl planering som aktivering. 
Avvägningar behöver göras mellan olika projektledningsfilosofiers lämplighet beroende på situa-
tionen och utvecklingskraven. Att planering och planmässighet är centrala delar medför samtidigt 
att hantering av störningar och avvikelser blir viktigt.  
 
Projektgruppernas flexibla och föränderliga natur medför att uppgiften har funktionen att indikera 
gruppens gränser och hålla medlemmarna samman. Uppgiften lägger även grunden för hur 
samarbetet och problemlösningsprocesserna praktiseras. Problemlösningsprocesserna är essenti-
ella för projektarbetet och kvaliteten i dessa är delvis beroende av hur interaktionen mellan 
projektmedlemmarna fungerar. Att en grupp kan anpassa arbetet till uppkomna situationer och 
interagera i enlighet med de aktuella problemen är av stor vikt för prestationerna.  
 
Ett högt arbetstempo i ett projekt kan leda till såväl för- som nackdelar för den enskilda med-
arbetaren. Förutom att det finns risker med för hög arbetsbelastning och minskad kontroll kan 
högt tempo bidra till engagemanget i arbetet. För såväl engagemang som för en fungerande 
arbetssituation i stort behövs utrymme att parera för de svårigheter och problem som uppkommer. 
Det måste bl a vara möjligt att behålla kontrollen över sin arbetssituation. Att projektarbete skall 
utföras inom satta ramar för kostnad, tid och kvalitet kan innebära svårigheter att hantera oförut-
sedda situationer.  
 
Utveckling är en annan framträdande komponent. Inte endast i praktisk och konkret mening 
relaterat till objektet, utan även då arbetet ställer mer eller mindre höga krav på kunskaps-
utveckling. Kunskap för att lösa såväl tekniska som mer administrativa problem och för att 
situationsanpassa arbetet. Ett arbete som innebär situationsanpassning och problemlösning i sam-
verkan med kollegor (och med andra kompetenser) kan innebära förhållanden som stöttar 
lärande. Det är dock viktigt att de styrnings- och organiseringsprinciper som tillämpas kan stötta 
de pågående problemlösningsprocesserna och ett långsiktigt lärande. Fragmentisering av projekt-
processen, isolering av olika arbetsenheter samt hämmande manualstyrning medför en risk att 
projektarbetets potential för kunskapsutveckling sänks.  

5.4.1 Avslutande kommentar  
Den analys av projektarbete som genomförts har utgått från att vissa för projekt karaktäristiska 
särdrag i samvarians med varandra påverkar arbetssituationen för enskilda medarbetare. Dessa 
särdrag (d v s målinriktning, tidsbegränsning, engångsuppgift, gruppbaserat arbete) behandlas 
alltså här som ett slags oberoende variabler som tillsammans skapar de förutsättningar som ger 
projektarbete dess speciella karaktär. 
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Analysen baseras till stor del på kunskaper om projekt i verkstadsindustri. En typ av projekt som 
har relativt konkreta mål och som genomförs i en projektintensiv miljö. Även om avhandlings-
arbetet har inriktats mot just denna typ av projekt är det möjligt att delar av analysens resultat kan 
generaliseras till andra typer av projektarbete. 
 
Det är högst rimligt att anta att de tre teman som presenterats ovan är signifikanta för 
arbetssituationen i andra projekt, givet att projektledningslärans principer tillämpas och att 
projektet genomförs av en grupp. Målinriktat samarbete i föränderliga grupper, tidsfokusering 
samt utveckling och osäkerhet sätter sin prägel på arbetssituationen i alla typer av projekt. Det 
bör dock påpekas att de svårigheter att specificera objekten som kan vara vanligt i exempelvis 
forskningsprojekt kan sätta speciell prägel på vissa projekt. Detta kan även gälla om målen är 
kontroversiella eller om slutdatum är av en kritisk karaktär, som t ex i organisationsutvecklings-
projekt respektive evenemangsprojekt.  
 
Under de senaste åren har kunskaperna om projektarbete och projektorganisering blivit både 
bredare och djupare och området har belysts av forskare från olika ämnesområden och disci-
pliner. Ännu återstår naturligtvis många obesvarade frågor. Många av dessa ligger på samhällelig 
nivå och handlar om modernt arbetsliv, medan andra ligger på företags- och medarbetarnivå. 
Även diskussionen om hur projekt och projektarbete bör beforskas behöver föras framåt. Det 
finns ett stort behov av forskning och kunskapsbildning med målet att klargöra hur projektarbete 
skall genomföras så att kvalitet i arbetsprocesser och problemlösning säkras, samtidigt med 
ekonomisk lönsamhet och enskilda medarbetares arbetstillfredsställelse.  

5.5 Förslag till framtida forskning 
Avhandlingsarbetet har lett fram till följande förslag på framtida forskning, vilket kan bidra till 
fördjupade kunskaper om projektmedarbetares och projektledares arbetssituation.  
 
Den framtida beteendevetenskapliga forskningen behöver inriktas mot djupare studier av de 
förhållanden som är karaktäristiska för projektarbete. Den beskrivning av projektarbetets tre 
teman som ges i den här avhandlingen pekar på några viktigs aspekter som behöver utforskas 
ytterligare. För detta behövs dels kvalitativa ansatser men även studier av statistiska samband och 
kopplingen till prestationer och effektivitet.  
 
Tidspress och belastning behöver undersökas ytterligare. Det finns anledning att tro att 
omständigheter som splittring mellan olika samtidiga projekt påverkar upplevelsen av stress och 
arbetsbelastning. Även begreppen krav och kontroll behöver analyseras i projektkontext. Detta 
med avseende på innebörd men även för att förstå hur obalans mellan dessa uppstår som en följd 
av att arbete projektorganiseras. 
 
Hur flexibla och föränderliga projektgrupper utvecklar sammanhållning och normer behöver 
studeras. Vilket även gäller de gruppdynamiska processerna. Projektgruppers kollektiva utveck-
ling, liksom drivkrafterna för denna, behöver diskuteras och belysas med olika exempel.  
 
I framtida forskning behöver även problemlösningsprocesserna undersökas med avseende på hur 
de påverkas av tidspress, tempo och manualstyrning. Interaktionen mellan projektmedlemmar 
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behöver analyseras i förhållande till styrning och till möjligheterna att lösa problemen effektivt, 
med innovativa lösningar och kreativt tänkande.  
 
Projektarbetssituationen i produktutvecklingsverksamhet, eller annan verksamhet i verkstads-
industri, behöver jämföras med andra typer av projekt för att t ex visa vad som stöttar respektive 
hindrar arbetsprocesser, problemlösning, effektiv ledning etc. Sådana jämförelser behöver göras 
med avseende på 

��projektmålens planerbarhet och specificerbarhet 
��projektens organisatoriska komplexitet 
��gruppernas struktur 
��karaktären på slutdatum och tidsmål (absoluta eller förhandlingsbara) 
��avgränsning till andra projekt (multiprojektmiljö) 
��rutinprojekt eller genuint unika projekt  
��ledningsstrategier (aktivering eller planering; manualstyrning eller situationsanpassning). 

5.6 Förslag till praktiker 
I detta kapitel ges råd och förslag när det gäller praktiserandet av projektarbete. Dessa förslag 
bygger på den analys av projektarbete och projektledning som presenterats i de tidigare delarna 
av avhandlingen.   
 

�� Undvik att tillämpa manualstyrning alltför strikt eller rutinartat. De styrformer som 
tillämpas bör inte endast bedömas efter precision och effektivitet. De bör även bedömas 
efter hur de påverkar medarbetarnas och arbetsformernas utveckling samt hur problem-
lösningen stimuleras. Det är viktigt att medvetet och på genomarbetade grunder bedöma 
hur specifika uppgifter skall organiseras för att balansen mellan aktivering och planering 
skall vara optimal.  

�� Applicera styrformer som kan stödja kreativitet i problemlösningsprocessen, som är 
stimulerande och som bidrar till lärandet. Projektstrukturerna och ledningsprinciperna 
behöver vara ett stöd för interaktion och kreativ problemlösning. Även om ordning och 
reda är honnörsord i projektsammanhang måste det finnas såväl utrymme som tolerans för 
de oförutsägbara processerna. Den ”taylorisering” och fragmentisering som karaktäriserar 
allt för mycket projektverksamhet behöver ifrågasättas. Det gäller även tendenserna att i 
allt för hög grad detaljstyra arbetet och fragmentisera projektprocessen bl a genom att 
lyfta ut de kreativa faserna. 

�� Tempot i projektarbete behöver anpassas inte bara till tidsresurserna utan även till 
människornas välbefinnande samt till deras möjligheter att upprätthålla kvaliteten i det 
egna arbetet. Bedömningar behöver göras av hur projektmedarbetare och projektledare 
skall kunna fungera och prestera väl i problemlösning och samarbete – även långsiktigt. 
Tempot måste vara sådant att det ges utrymme att tänka och reflektera över olika beslut 
och vägval.  

�� Om högt tempo är ett måste behöver goda förutsättningar finnas för projektmedarbetare 
och projektledare att stödja varandra. Uppmuntra medarbetarna att stödja varandra och låt 
projektledare gå i par. Se även till att alla projektmedlemmar förstår vad som är tecken på 
överansträngning och utmattning. Se till att perioder för återhämtning läggs in mellan 
projekt och att tempot inom ett projekt varierar. Det kan vara olönsamt i längden att 
pressa så hårt att alla marginaler, glapp och svackor försvinner. 
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�� Stötta erfarenhetsöverföring mellan medarbetarna utan att införa alltför betungande 
former. Samtidigt behövs det en tydlig satsning där resurser satsas och vettiga rutiner 
utvecklas i samverkan mellan ledning och projektverksamma på den operativa nivån. 
Utbytet av erfarenhetsöverföring måste upplevas som stort eller tydligt för att projekt-
medarbetarna skall vara motiverade att ta del av processen. Erfarenhetsöverföring kan 
behöva stöttas särskilt i de fall där uppgiftsinriktade projektmedlemmar upplever att de 
har ont om tid.  

�� Låt projektledare utbilda andra projektledare eller projektverksamma. Detta kan, förutom 
att ge stimulans och omväxling, även medverka till reflektioner och analyser av det egna 
arbetet.  

�� Alla i ett företag med projektintensiv verksamhet behöver förstå projektprocessen och 
långt fler än projektledarna behöver besitta praktisk projektkompetens. I projektintensiva 
företag behöver innehållet i projektkompetens definieras och beskrivas. Även lämpliga 
former och forum för att stötta utvecklingen av sådan kompetens behöver etableras inom 
företaget.  
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