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Ledarskap, Commitment to Change, Motivation, 

Stresshantering och Subjektivt Tidsperspektiv – Fem 

faktorer kopplade till projektledarskapet. 
En naturalistisk studie av projektledare i ett svenskt företag 

 

Mats Reinhold 

 
Syftet med studien är att ge en fördjupad bild av projektledarskapet med fokus 

på ledarskap, commitment to change, motivation, stresshantering och 

subjektivt tidsperspektiv. Data om de sju projektledarna samlades in med 

hjälp av en intervju och två självskattningstest, S-ZTPI och CRI. Resultatet 

visar att projektledarrollen innebär ett stort och brett ansvar för såväl 

ekonomi, personal och slutligt resultat av produkt. I den varierande roll som 

projektledaren har spelar flera olika motivationsvariabler in, inre, yttre och 

prosocial, de påverkar i varierande grad beroende på arbetsuppgift. God 

kommunikation är en viktig förutsättning till att förtroende ska finnas för 

närmsta chef som i sin tur verkar kopplat till ökad affective commitment to 

change. Det behövs mer forskning på området för att följa upp de resultat som 

framkommit i studien. 

 

En organisation står dagligen för olika utmaningar. Det sker en ständig förändring 

och utveckling i en organisation, det är nödvändigt för att kunna konkurera med en 

ständigt lika föränderlig omgivning. Förändringstakten har hela tiden ökat och leder 

till att människor uppmärksammar den påverkan det har på deras arbeten, dem själva 

och sina kollegor (Elias, 2009; Neves & Caetano, 2009). Förändringen bidrar till att 

det ofta uppstår en osäkerhet inför framtiden (Aronson, Reilly & Lynn, 2006). 

Kombinationen av ständig utveckling och en ofta osäker, otydlig framtid ställer höga 

krav på individerna i en projektgrupp, inte minst på projektledaren som har ett stort 

ansvar. Det finns många variabler som påverkar projektledaren och den här studien 

kommer fokusera på följande fem variabler: ledarskap, commitment to change, 

motivation, stresshantering och subjektivt tidsperspektiv, som enligt tidigare 

forskning ligger till grund för prestationen (Albertsen, Rugulies, Garde & Burr, 2010; 

Neves & Caetano, 2009; Piccolo & Colquitt, 2006; James jr, 2004; Meyer, Becker & 

Vandenberghe, 2004; Callahan, Brownlee, Brtek & Tosi, 2003; Stamper & Johlke, 

2003; Zimbardo & Boyd, 1999; Shepperd, 1993). De variabler som valts ut för att 

studeras nedan beror dels på beställningens utformning där beställaren i första hand 

var intresserad av motivation, commitment to change och beslutsfattande. 

Ledarskapet är en viktig del och influerar de fyra övriga variablerna. Den något 

speciella arbetsform som projektledarskapet innebär gör också att en viss tidspress är 

närvarande vilket går att koppla samman med stresshantering. De fem variablerna 

hänger samman och skapar en helhet. Nedan följer en forskningsteoretisk bakgrund 

av de fem variabler som studien behandlar. 
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Ledarskap 
För att människor ska kunna samarbeta effektivt i grupp behövs det i nästan alla fall 

en ledare. Ledarens agerande är ofta avgörande för hur resultatet blir. Det är viktigt 

att se ledarskapet utifrån kontexten eftersom ledarskapet skiljer sig åt och påverkas av 

omgivningen (Rowland & Parry, 2009). 

Relationen på arbetsplatsen mellan medarbetare har under lång tid studerats för att 

se hur det bland annat påverkar prestationen. Det har i flera fall handlat om relationer 

mellan personer inom samma grupp eller nivå, inte lika mycket hur relationen mellan 

till exempel chefer och medarbetare kan påverka prestationen. Det verkar emellertid 

som om relationen mellan chef och medarbetare står i direkt koppling till 

projektgruppens prestation (Miranda Mota, Teixeira de Almeida & Hazin Alencar, 

2008). En nära relation mellan chef och medarbetare kan vara till fördel för 

organisationen eftersom andra belöningar än monetära kan användas. Det kan också 

leda till ökad kommunikation som i sin tur kan bidrar till ökad prestation. Det kan 

också vara till nackdel för organisationen genom till exempel favorisering vilket kan 

påverka organisationens prestation (Bandiera, Barankay & Rasul, 2009). 

Projektledaren måste hela tiden förhålla sig till flera olika faktorer när beslut ska 

fattas. För att kunna fatta ett beslut som leder till att leverera en lyckad produkt är inte 

alltid enkelt, vilket gör förmågan att fatta de beslut som leder till bäst resultat i 

slutändan eftertraktad. Den information som finns tillgänglig och på vilket sätt 

beslutsprocessen framställs påverkar synen på de som tar besluten (Miranda Mota et 

al. 2008). Svåra beslut som måste tas uppfattas inte alltid som positivt av de som 

drabbas av dem. Hur man framstår hos andra grundar sig i vad man gör, de flesta vill 

framstå som goda och agera prosocialt (Ariely, Bracha & Meier, 2009). Locus of 

control hör samman med self-regulation, vilket innebär den upplevda känslan av 

kontroll i olika situationer. En hög känsla av kontroll, internal locus, ger känslan av 

att kunna påverka sin egen situation medan en låg känsla av kontroll, external locus, 

innebär känslan av att omgivningen styr vad som händer. En hög känsla av kontroll 

ger en mer positiv syn på organisationen medan motsatt känsla ger en negativ syn och 

kan kopplas till nivån på affective organisational commitment, vilket har att göra med 

inställning och engagemang till organisationen som helhet. Affective organisational 

commitment korrelerar med affective commitment to change vilket gör att 

uppfattningen av kontrollnivå påverkar inställningen till organisationsförändring 

(Elias, 2009). 

Commitment to change 
Det är viktigt att förstå vilken inverkan en förändring har på de anställda, hur de 

hanterar den och vilken påverkan den har på deras arbetsresultat. Det viktigaste är att 

ha rätt fokus inför ett förändringsarbete, genom att skapa en förståelse för vilka 

fördelar en förändring kommer kunna ge medarbetarna skapas en grund för att 

affectivte commitment ska utvecklas. Det är bättre än att påvisa vilka konsekvenserna 

blir om förändringen inte genomförs på ett bra sätt, som då leder till normative 

commitment och som inte alls har samma effekt. 
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Arbetsgivaren vill att de anställda ska vara engagerade, göra ett bra jobb och ha en 

positiv inställning till organisationen (Meyer, Becker, & Vandenberghe, 2004). 

Engagemang och inställning är något positivt och något att sträva efter samtidigt som 

motsatsen finns, en känsla av tvång eller att vara tvungen att engagera sig för att 

slippa kostsamma påföljder (Bergman, 2006). Intresset för det här området har ökat 

hos både företag och forskare för att kunna förutse de anställdas grad av commitment 

to change (Herscovitch & Meyer, 2002). 

En organisation som genomgår en förändring påverkar de anställda. När en 

förändringsplan utvecklas är det viktigt att personerna i organisationen och den 

psykologiska processen hos de inblandade tas med i beräkningarna, annars är risken 

stor att förändringsarbetet misslyckas. Vilket kan ge upphov till lägre motivation, 

mindre trivsel på jobbet, en minskad känsla av samhörighet till organisationen och 

försämrat förtroende för ledningen. Attityden till förändring är en viktig faktor, den 

har en viktig roll för om förändringsarbetet lyckas eller inte. Det fungerar sällan att 

endast genomföra förändringen, det behövs en förändring på individnivå innan det 

går att genomföra en hållbar förändring på organisationsnivå (Elias, 2009). 

Förtroende för projektledaren har i tidigare studier visat sig viktigt, framför allt vid 

interaktion, förväntningar och hur man beter sig i organisationen men också vid 

förändringsarbete (Costa & Bijlsma-Frankema, 2007). De som sitter i ledande 

ställning representerar organisationen vilket gör deras förmåga att upprätthålla 

förtroende gentemot sina medarbetare vital. Kopplingen mellan förtroende till 

överordnad och commitment to change är ett outforskat område och skulle kunna vara 

en viktig länk vid genomförandet av en organisationsförändring (Neves & Caetano, 

2009). Förhållandet mellan förtroende och commitment to change verkar förändras i 

förhållande till de förändringar som sker på arbetsplatsen. Förtroende är en färskvara 

som hela tiden behöver underhållas. En öppen kommunikation mellan så väl chefer, 

projektledare och medarbetare är en viktig del i en fungerande organisation. Ett 

kontinuerligt utbyte av information kan leda till ökat förtroende mellan två parter då 

förståelsen för den andres mål och intentioner ökar. Förtroendet är oerhört viktigt i 

kritiska situationer, så som stora förändringar, mellan medarbetare och ledare. 

Förtroendet hos ledaren påverkas inte enbart av hur förändringen i slutändan påverkar 

medarbetarna, även intentionerna till varför förändringen genomförs och hur 

argumenten läggs fram påverkar hur medarbetarna upplever situationen, vilket 

påverkar de sociala relationerna på arbetsplatsen och i synnerhet vilket förtroende 

chefen erhåller (Neves & Caetano, 2009). 

Meyer & Allens (1991) trekomponentsmodellen har fått stort empiriskt stöd (Elias, 

2009) och delar in commitment to change i tre kategorier: 

Affective commitment to change, personen känner en stark samhörighet, identifierar 

sig med och känner glädje att få tillhöra organisationen, en känsla av samhörighet och 

vilja att stödja och genomföra en förändring är stor. Det är en stark tro som baseras på 

att förändringen kommer bidra till fördelar för den enskilde såväl som för hela 

organisationen. Forskning visar att affective commitment to change bygger på 

individuella egenskaper, arbetsuppgifternas utformning, organisationsstruktur och 

arbetserfarenhet. Affective commitment to change hos medarbetarna ökar också 
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förtroendet för ledningen när förändringar i en organisation ska genomföras, det 

samma gäller en indirekt effekt på prestationen (Neves & Caenato, 2009). 

Continuance commitment to change, det finns en medvetenhet kopplat till att 

förändringen behöver göras och att det kommer påverka organisationen om 

genomförandet inte lyckas. En medvetenhet om att förändringen behöver göras även 

om det inte är till personens fördel, ett eventuellt motstånd kommer medföra 

kostnader för organisationen (Turner Parish, Cadwallader & Busch, 2007). Det är en 

viktig aspekt, eftersom en medvetenhet hos individen om vad det kommer att kosta 

att inte stödja förändringen, utvecklingen eller effektiviseringen leder 

förhoppningsvis till eftertanke om hur ens beteende kommer att påverka ens 

prestation i slutändan (Neves & Caenato, 2009). 

Normative commitment to change, personen känner sig tvingad att förhålla sig till 

den förändring som sker, en känsla av skyldighet och plikt att stötta förändringen 

(Turner Parish et al, 2007). Det råder en viss oenighet om hur den upplevda känslan 

av tvång skapas. Valet att stanna i en organisation trots vantrivsel på grund av de 

förändringar som sker kan förklaras, dels av en livslång socialisering och kulturellt 

arv, men det kan också bero på att ömsesidiga normer växt fram som till exempel 

tillgång till vidareutbildning så länge man är kvar i organisationen eller andra 

psykologiska kontrakt (Bergman, 2006). Normative commitment to change har 

tidigare kopplats ihop med lojalitet men det har förändrats och förklaras nu av enbart 

ett upplevt tvång att vara kvar utan någon koppling till lojalitet. 

En person upplever alla tre former av commitment beroende på situation och de 

kan skilja sig åt från gång till annan beroende på sammanhang (Bergman, 2006; 

Herscovitch & Meyer, 2002). Både Neves (2009) och Herscovitch & Meyer (2002) 

slår fast att commitment är en avgörande faktor för att lyckas genomföra förändringar 

i en organisation. Affective commitment är den formen av engagemang som har 

studerats mest och verkar vara en nyckelfaktor när det kommer till att förstå 

betydelsen av hur de anställda påverkas och hanterar en förändring (Bergman, 2006; 

Neves & Caenato, 2009; Turner Parish et al., 2007). 

Tidigare forskning har studerar engagemang för hela organisationen, men intresset 

har rört att dela upp det till mindre områden är för att kunna göra en mer ingående 

analys. En studie bland lärare visade att de som var mer motiverade att utföra 

extraarbete för att underlätta för sina kollegor hade en starkare koppling och 

samhörighet med sin arbetsgrupp medan extraarbete som gynnade hela skolan hade 

fokus på hela organisationen. Studier visar också på att personer som känner starkare 

koppling till sin arbetsgrupp än till organisationen gör ett bättre jobb, liknande 

mönster gäller för personer som är mer aktiva, vidareutbildar sig och höjer sin 

kompetens, de är mer fokuserade på sin egen karriär än känner samhörighet med 

organisationen (Van Steenbergen & Ellemers, 2009). 

Relationen mellan chef och medarbetare är viktig, anställda med en god relation till 

sin chef utvecklar oftast affective eller continuance commitment to change. . 

Förtroendet för chefen är starkt kopplat till nivån av affective commitment hos 

medarbetaren, hög andel affective commitment to change visar på högt förtroende för 

chefen (Turner Parish et al., 2007). 
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På vilket sätt förändringar hanteras av medarbetare är kopplat till flertalet resultat 

av arbetsprestationer, en låg acceptansnivå av de förändringar som sker i en 

organisation går att koppla till såväl ökad irritation, större benägenhet att säga upp sig 

och en lägre upplevd nöjdhet med arbetet. Det finns ett tydligt positivt samband 

mellan affective och continuance commitment to change i förhållande till 

självständighet och möjligheten att ta sina egna beslut. Ökad självständighet ökar 

också engagemanget till förändring, att förändringen ska lyckas men också att 

utveckla och förbättra det som har förändrats (Turner Parish et al., 2007). Det finns 

ett samband mellan att ta eget initiativ och affective commitment to change, när 

engagemanget beror på entusiasm och fri vilja att genomföra uppgiften är det 

naturligt att ta initiativ för att komma framåt (Den Hartog & Belschak, 2007). Studier 

har visat att affective organisational commitment korrelerat med affective 

commitment to change vilket gör att uppfattningen av kontrollnivå påverkat 

inställningen till organisationsförändring (Elias, 2009). 

Motivation 
En bra egenskap hos ledaren är förmågan att skapa en målmedvetenhet inom gruppen, 

en acceptans om vad som behöver åstadkommas. Genom att uppmuntra sina 

medarbetare till att inspireras och utvecklas följer också ökad självständighet, 

personlig utveckling och återkoppling till arbetet (Piccolo & Colquitt, 2006). 

 
”work motivation is a set of internal and external forces that initiate work-

related behavior, and determine its form, direction, intensity, and duration”. 

(Pinder, 1998) 

 

Motivation är ett grundläggande område inom organisationspsykologin. Det 

förklarar en stor del av vårt beteende på arbetsplatsen. Hur vi presterar och varför vår 

prestation blir som den blir. I en autentisk miljö är det ofta flera faktorer som bidrar 

till att öka motivationen inför en uppgift, oftast till skillnad från den forskning som 

bedrivs på området (Ambrose & Kulik, 1999). 

Socialkognitiva teorin har beskrivits som en av få riktigt stora teorier som 

fortfarande utmanar forskarna trots att vi kommit in på 2000-talet (Judge, et al., 

2007). Teorin formades under slutet av 1960-talet ur teorin om social inlärning. 

Grundtanken är att människan har ett syfte och kritiskt granskar sitt aktiva deltagande 

utifrån de regler som finns, och förändrar sin motivation och sina handlingar 

allteftersom omgivningen förändras (Bandura, 1997; Bandura & Locke, 2003). 

Handlingarna grundar sig på subjektiva beslut och besluten grundar sig på nivån av 

self-efficacy som då i sin tur påverkas av underliggande variabler. Vilket utfall och 

vad resultatet leder till tas också i beaktande, om det leder till positiva eller negativa 

konsekvenser dels fysiskt men också moraliskt (Vancouver, Thompson & Williams, 

2001). Self-efficacy är viktigt i sammanhanget då det är en betydande variabel som 

ligger till grund får individens handlande, såväl kopplat till motivation som  

Motivation delas upp i underkategorier som inre, yttre, så som social och monetär 

motivation men också prosocial motivation. Ofta är motivationen till en specifik 
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uppgift en kombination av yttre, inre och prosocial, det som förändras är andelen av 

de tre. Det finns många studier på hur enstaka faktorer påverkan motivationen till att 

utföra en uppgift men kunskapen om hur enstaka variabler påverkar individen när de 

motivationsbringade källorna är flera är överraskande liten (Callahan, Brownlee, 

Brtek & Tosi, 2003).  

Omfattande genomgångar av litteraturen på området visar att arbeten som uppfattas 

som utmanande, viktiga och självständiga är starkt kopplade till en inre motivation. 

Studier visar att en ökad inre motivation minskar risken för aktiviteter som hindrar 

arbetet, så som dagdrömmar, raster och socialisering (Piccolo & Colquitt, 2006). Inre 

motivation innebär att tid och kraft läggs på arbetet av intresse för och engagemang 

till arbetet i sig. Är det däremot yttre motivation som är drivkraften utförs arbetet för 

att få en belöning i form av till exempel pengar eller andra förmåner i form av icke 

monetära faktorer så som beröm från omgivningen eller erkännande, empowerment 

och kompetensutveckling (Neves & Caetano 2009). 

Prosocial motivation påminner till viss del om inre motivation men skiljer sig 

genom att inre motivation är kopplat till hedonism och bygger på välbehag, lust och 

glädje medan prosocial motivation är kopplat till en drivkraft som bygger på mening 

och syfte med det arbete som utförs. En jämförelse mellan inre och prosocial 

motivation visar på tre tydliga skillnader, först self-regulation (autonom kontra 

introjected/identified), goal directedness (process kontra utfall), och var fokus ligger 

just nu (nutid kontra framtid). Till skillnad från inre motivation är utfallet viktigare än 

processen det är mer fokus på framtid när det kommer till prosocial motivation. 

Möjliga synergieffekter har studerats mellan de båda och en hög inre motivation 

verkar vara kopplad till en hög prosocial motivation. När den inre motivationen var 

låg visade resultat i studien på ett negativt samband mellan såväl uthållighet som 

produktivitet och prosocial motivation. 

Stresshantering 
Projektformen som arbetssätt medför hela tiden ett arbete mot deadline och att nå 

uppsatta mål. Detta kan många gånger medföra en stress som påverkar 

projektledarens prestation. En konsekvens av organisationsutveckling och 

effektivisering är minskad personal vilket kan leda till att en person får fler 

arbetsuppgifter. Mycket av forskningen i området visar på att denna utveckling bidrar 

till både kortsiktiga och långsiktiga negativa påföljder. Utvecklingen i västvärlden 

skapar problem för arbetsgivarna vilket gjort att forskningen inom området tagit fart 

(Albertsen, Rugulies, Garde & Burr, 2010; Stamper & Johlke, 2003). Forskning har 

visat att stress uppkommer i samband med otydliga roller eller när det är oklart vilka 

förväntningar som finns på personen. Särskilt i situationer när det finns flera faktorer 

som spelar in i ens prestation, både chefens krav och medarbetarnas välmående. 

Genom att vidta åtgärder för att undvika risken till stress ökade också deras 

välmående och i slutändan prestationen (Albertsen, et al., 2010). 
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Subjektivt tidsperspektiv 
Tiden är ständigt närvarande i projekt, arbetet mot en deadline är något som 

projektledaren hela tiden måste förhålla sig till vare sig den vill eller inte. Vår self-

efficacy påverkas mycket av tidigare erfarenheter och vad vi tror om framtiden, det 

subjektiva tidsperspektivet är tydligt kopplat till detta vilket gör användandet av testet 

relevant. Utifrån Banduras (1997) socialkognitiva teori influeras vårt handlande av tre 

variabler, tidigare erfarenheter, aktuella händelser och framtida förväntningar. 

Begreppet Time Perspective (TP) är av stor betydelse för hur vi fungerar såväl 

individuellt som socialt (Zimbardo & Boyd, 1999). TP är en fundamental process ett 

individuellt ramverk som finns undermedvetet och hjälper till att skapa ett 

sammanhang, målsättning och mening med det vi gör. Detta ramverk ligger till grund 

för våra förväntningar och skapar möjliga scenarion för framtiden. Många reaktioner 

som kan uppstå i sociala sammanhang kan härledas från vårt subjektiva tidsperspektiv 

så som skuld, self-efficacy, hämnd och glädje (Holman & Zimbardo, 2009). 

Förhållningsätt till tiden skiljer sig åt, en del ser tillbaka, är nostalgiska eller är 

påverkade av tidigare negativa händelser medans andra ser framåt och bygger upp 

förväntningar inför framtiden. Denna funktion ligger till grund för vilka beslut vi 

fattar samt hur vi hanterar olika situationer (Zimbardo & Boyd, 1999). Skillnader i TP 

mellan individer kan skapa obalans i en grupp beroende på förväntningar inför 

framtiden, till exempel på hur en förändring av organisationen kommer påverka en. 

De fem områdena har studerats övervägande inom den kvantitativa forskningen 

vilket gör att en kvalitativ studie i autentisk miljö fyller en viktig funktion av att bidra 

med exempel. Mycket av den kvantitativa forskningen är experimentell och tittar på 

korrelationer mellan några få variabler. I verkligheten är det i stort sätt alltid flera 

variabler som påverkar utfallet. I motivationsstudier är det få som studerat hur flera 

olika variabler påverkar samtidigt. Avsaknaden av forskning på området beror till stor 

del på svårigheten med att mäta effekten av varje enskild variables påverkan i 

förhållande till andra. Det är väldigt svårt att veta vilka variabler som inverkar och 

kunna mät hur stor inverkan varje enskild variabel har. Forskning kring huruvida 

förtroende för chefen påverkar commitment to change saknas nästan helt, vilket gör 

att resultaten från den här studien blir intressant för fortsatt forskning (Neves & 

Caetano 2009). 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att studera projektledarnas syn på ledarskap, 

commitment to change, motivation, stresshantering och det subjektiva 

tidsperspektivet. I studien används intervju och två självskattningstest för att ge en 

djupare förståelse av projektledarnas roll och studien avser att besvara följande 

frågeställningar. 

Frågeställningar 

Ledarskap 

 Upplever projektledaren förtroende från sina medarbetare? 
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 Har projektledaren förtroendet för sina chefer? 

 Hur går projektledaren till väga när viktiga och svåra beslut ska tas, beslut 

som påverkar gruppen?  

 Vilka faktorer väger tyngst hos projektledaren när beslut ska fattas? 

Commitment to change 

 Hur ser inställningen ut hos projektledarna till den förändring som sker? 

 På vilket sätt upplever projektledaren att dennes arbete påverkas av den 

förändring och organisationsutveckling som sker? 

 Påverkar förtroendet för närmsta cheferna commitment to change hos 

projektledaren? 

Motivation 

 Hur upplever projektledaren förhållandet mellan inre, yttre och prosocial 

motivation koppad till prestationen? 

 Hur upplever projektledaren att olika former av motivation påverkar 

prestationen? 

Stresshantering 

 Upplever projektledaren stress i arbetet? 

 Hur inverkar det på projektledarens prestation.? 

Subjektivt tidsperspektiv 

 Hur förhåller projektledaren sig till det tiden? 

Metod 

Deltagare 
På beställning av företaget genomfördes studien på deras sju projektledare. 

Fördelningen mellan könen var fem kvinnor och två män. De hade ett åldersspann på 

40 till 61 år, två av personer har varit projektledare i företaget i ett år, tre av 

projektledarna har 3, 4 respektive 5 år var, en har jobbat som projektledar i 10 år och 

den sista personen har verkat som projektledare i företaget under 20 år. Alla leder 

olika former av projekt, samtidigt som de är involverade i flera projekt parallellt. De 

har både långa projekt som löper över flera år men också korta projekt som kan hålla 

på från ett par månader till ett halvår. En projektledare har ingen projektgrupp som 

den leder utan arbetar på egen hand. 
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Undersökningsinstrument 

Coping Resourse Inventory (CRI) 

CRI (Hammer, 1988) påvisar nivån på resurser en person har att hantera 

stressituationer under det senaste halvåret, det kan användas motiverande genom att 

lyfta fram projektledarnas goda sidor, där de ligger över medel och påvisa vilka 

resurser de har samt att stärka självförtroendet. De går också att använda normativt 

för att identifiera individer som ligger i riskzonen och kan vara särskilt sårbara för 

påfrestningar som kan leda till stressrelaterade sjukdkomar. Inventoriet innehåller 

fem skalor. Den kognitiva (COG) som handlar om individens förmåga att upprätthålla 

en positiv syn på sig själv och andra samt ha en allmän optimistisk inställning, ”Jag 

känner mig lika värdefull som andra.”. Den sociala (SOC) avspeglar i vilken 

utsträckning individen ingår i ett socialt nätverk, ”Jag tar kontakt med folk.”. Den 

emotionella (EMO) beskriver acceptansen och förmågan hos individen att uttrycka 

olika slags känslor, ”Jag skrattar helhjärtat.”. Den andliga/filosofiska (S/P) ger en 

antydan om i vilken grad individens handlingar styrs av stabila värderingar som 

härrör ur familjära eller kulturella traditioner, personlig filosofi och religiös tro, ”Jag 

går i kyrkan eller deltar i religiösa möten.”. Den sista skalan, den fysiska (PHY) anger 

i vilken utsträckning hälsofrämjande aktiviteter genomförs av individen, ”Jag ägnar 

mig åt fysisk träning tre eller fyra gånger i veckan.”. Det består av 60 items och 

frågorna besvaras med hjälp av en fyragradig Likertskala där 1 = ”Aldrig eller sällan” 

och 4 = ”Alltid eller nästan alltid”. Reliabilteten låg mellan .71 och .91 (Marting & 

Hammer, 2004). 

Swedish Zimbardo Time Perspectiv Inventory (S-ZTPI) 

Zimbardo och Boyds (1999) femkomponents modell, Zimbardo Time Perspective 

Invetory (ZTPI) är uppdelat på fem områden och totalt 56 items vilka är framtagna 

utifrån hur tidsperspektiv påverkar vårt beteende. Testet behandlar hur individen 

förhåller sig till, uppfattar och agerar utifrån tidsperspektivet. 

Den svenska versionen av ZTPI, S-ZTPI är översatt och omarbetat av Carelli, Wiberg 

och Wiberg (2009). Till skillnad från ZTPI är den uppdelad på sex områden, dåtid 

(positiv, negativ) nutid (hedonistisk, fatalistisk) och framtid (positiv, negativ). Det 

består av 64 items och besvaras med hjälp av en femgradig Likertskala där 1 = 

”Stämmer inte alls” och 5 = ”Stämmer helt”. Tre frågor i S-ZTPI ser ut som följer: 

”Att träffa sina vänner för att festa är enligt min åsikt ett av livets viktigaste nöjen.”, 

”Ödet bestämmer mycket i mitt liv.” och ”Om saker inte blir gjorda i tid, blir jag inte 

orolig.”. 

ZTPI är ett välkänt, välanvänt och väl dokumenterat test. Reliabiliteten låg mellan 

.70 och .80 och validiteten låg mellan .72 och .90 (Zimbardo & Boyd, 1999). 

Intervjuguide 

Projektledarens prestation är den gemensamma nämnaren i intervjuguiden. 

Frågorna avser att ge svar på vad det är som leder fram till en bra prestation. 
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Subteman beskriver viktiga områden som påverkar prestationen så som motivation, 

ledarskap, förhållandet till sina medarbetare samt chefer, organisationsförändring och 

beslutsfattande. Ledarskap, motivation och commitment to change är tre stora teman 

som intervjuguiden byggs upp kring. Frågorna är öppna och avser att ge svar på hur 

projektledarrollen upplevs av projektledarna i den aktuella organisationen. 

Följdfrågorna avser leda till att fördjupa svaren, ge exempel på händelser som kan ge 

en tydligare bild av en situation. En pilotintervju genomfördes innan de riktiga 

intervjuerna gjordes, vilket gav feedback och ledde till att några frågor togs bort, och 

några frågor omformulerades på grund av otydlighet, ordningsföljden förändrades 

och följdfrågor tillkom. Det blev ett bättre flyt och en röd tråd i intervjuguiden. 

Temat ledarskap inkluderar frågor kring, projektledarskapet, ”Hur ser du på din roll 

som projektledare?”, beslutsfattande, ”Vilka faktorer ligger till grund för de beslut 

som du fattar?”, deras egen prestation, ”Hur ser du på din egen prestation?”, 

förtroende, ”Hur upplever du relationen med dina medarbetare?” och målsättning, 

”Känner du dig delaktig i den målsättnings som finns för ett projekt?”. I temat 

motivation finns underkategorier så som konkurrens och incitament, ”Hur ser du på 

de förmåner du erhåller av företaget?” och hur nöjd man är med sina arbetsuppgifter, 

”Är du nöjd med din position som projektledare?”. Det avslutande temat commitment 

to change innefattar frågor om hur utvecklingen och förändringen har påverkat 

projektledarens arbete, ”Hur har förändringen i företaget påverkat ditt arbete rent 

konkret?”, hur de upplever förändringen i organisationen generellt och om det har 

möjlighet att påverka den förändring som sker. Intervjuguiden finns bifogad som 

bilaga 1. 

Intervjuare 
Författaren till studien är samma person som utfört de sju intervjuerna. Författaren 

läser masterprogrammet i ledarskap och organisation, profilkurser som Human 

Resourse Management and Development samt Projektledning och 

Organisationsstruktur gör tillsammans med en fil. kand. i psykologi att kunskapen 

inom området är god. 

Procedur 
Första kontakten med projektledarna var vid ett möte, tre av sju närvarade, resterande 

fyra fick likvärdig information via e-post. Datainsamlingen ägde rum enskilt med var 

och en av de sju projektledarna. Studien tog mellan en och en halv till två timmar och 

pågick från mars till maj 2010. Den ägde rum på deras kontor under arbetstid för alla 

utom en, den träffen ägde rum kvällstid i en hotellrestaurang i Umeå. Deltagarna fick 

svara på två själskattningstest och en intervju. Till att börja med fick de skriva under 

ett samtyckesavtal, finns bifogat som bilaga 2. Därefter fyllde de i ett 

självskattningstest S-ZTPI. Efter det genomfördes en intervju som tog mellan 40 

minuter och en timma och en kvart beroende på hur utförlig deltagaren var med sina 

svar, avslutningsvis fick deltagaren fylla i ett självskattningstest till kopplat till 

stresshantering, CRI. 
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Första intervjun gick i stort sett efter intervjuguidens upplägg, andra intervjun och 

framåt utvecklades mer till samtal och gick till på olika sett från en gång till annan, 

intervjun utgick alltid ifrån intervjuguiden, men beroende på hur den utvecklades 

ställdes också frågor och följdfrågor beroende på hur samtalet förflöt. Var det så att 

intervjupersonen kom in på ett ämne som behandlades senare i intervjuguiden så 

följdes ämnet upp med följdfrågor. De frågorna hoppades följdaktligen över när de 

återkom, alla frågorna i guiden besvarades ändå i slutändan. 

Analys av data 

Styrkor/Svagheter 

Jag använder mig av både självskattningstest, som till största del används i 

kvantitativa studier, och intervju i studien för att få en triangulering. Genom att 

använda sig av både kvantitativa och kvalitativa instrument kompletterar de varandras 

styrkor respektive svagheter på ett bättre sätt och ger mer tyngd åt resultaten. För att 

ge en hög transparens till mina resultat och efterföljande diskusson presenterade jag 

rådata från intervjuerna i form av citat, de delades in i teman utifrån teoribakgrund 

och intervjuguiden för att underlätta läsarens egna tolkningar. 

Studie återger deltagarens tolkning av verkligheten och inte verkligheten i sig. Det 

är alltid någon som tolkar verkligheten och gör att det inte går att mäta något utan att 

påverka det samt att det vi upplever i form av bilder, ekvationer och siffror inte är 

verkligheten själv utan abstrakta symboliska representationer av den. Här blir den 

interna validiteten hög då projektledarna som merverkar i studien beskriver sin roll i 

en kontextuell referensram som bör tolkas holistiskt. Genom triangulering säkerställs 

den inre validiteten, användandet av flera instrument gör att tolkningen får ett större 

djup. 

För att öka reliabiliteten i den här studien har transparens, genomskinlighet och 

trovärdighet varit viktiga nyckelord i analys och genomförandet (Lincoln & Guba, 

1985). Området som studeras befinner sig i en ständig förändring där det näst in till är 

svårt att genomföra upprepade undersökningar. Vilket i sin tur inte betyder att 

resultatet av en kvalitativ studie är felaktigt eller missvisande, resultatet står sig till 

nya resultat visar på motsatsen (Merriam, 1994). 

Coping Resourse Inventory (CRI) 

Resultaten från CRI (Hammer, 1988) tolkas med hjälp av en tolkningsmall för att 

skapa en förståelse för projektledarnas svar. Det går att jämföra projektledarnas 

värden med de normvärden som finns för CRI. 

Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) 

Till S-ZTPI (Carelli, Wiberg och Wiberg, 2009) finns tolkningsmall som beskriver 

hur resultaten kan tolkas och användas för att skaffa sig en förståelse för svaren. S-

ZTPI har inte som CRI normvärden på samma sätt. Därför att det finns olika typer av 

kombinationer vilket ger indikationer på hur individen förhåller sig till tiden. 
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Då det enbart är sju personer som gjort skattningstesten kommer de jämföras mot 

varandra men även kopplas till svaren i intervjuerna. 

Intervjuguiden 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades direkt efteråt. Texterna 

analyserades utifrån tematisk analys, data struktureras efter teman, betydelsefulla och 

utmärkande uttalanden används för att exemplifiera och lyfta fram resultatets kärna 

(Langemar, 2008). De teman som på förhand är bestämda, ledarskap, motivation, 

commitment to change, subjektivt tidsperspektiv och stress, innan analysen görs 

innebär en deduktiv tematisk analys (reliabilitet och validitet). Induktiv tematisk 

analys användes också när teman på intressanta områden skapades under analysens 

gång. En kombination av de båda brukar rekommenderas för att få en så heltäckande 

bild som möjligt (Langemar, 2008). 

Koncentrering är den metod som används i analysen. Genom att steg för steg skapa 

deskriptiva utsagor av innehållet till central ickeöverflödiga teman tills enbart den 

viktigaste kärnan återstår (Kvale, 2009). Reliabiliteten består här i om 

intervjupersonerna kommer att ge olika svar på samma frågor vid olika tillfällen eller 

om svaren blir olika beroende på hur frågorna ställs. Validiteten är här kopplad till 

om frågorna ger svar på det som studien avser att mäta, Kvale (2009) beskriver här en 

hantverksskicklighet som grundar sig i forskarens förmåga att kritiskt granska sina 

resultat vilket leder till en ökad validitet. 

Etiska överväganden 

Deltagandet var frivilligt i studien, deltagarna fick läsa igenom och skriva under ett 

samtyckesdokument (Bilaga 2), samt att de fick förfrågan via e-post innan 

publicering om de godkände de citat som var med. Författaren till studien fick skriva 

under en överenskommelse från företagets sida om vilken sorts information som inte 

fick publiceras. Allt material är avpersonifierat men urvalet är litet vilket gör att 

anonymiteten blir lidande, det är väldigt svårt att skydda identiteten på de personer 

som medverkat. En beställning gör också att det ligger i beställarens intresse att alla 

sju projektledare medverkar i studien vilket inskränker möjligheten till frivillighet att 

delta, medverkan kan kännas påtvingad. 

Resultat 
Resultatet av de två självskattningsformulären CRI och S-ZTPI kommer första att 

presenteras och beskrivas därefter kommer intervjudata. Resultaten är exempel 

utifrån den här gruppen på sju projektledare som arbetar på ett företag i Umeå. 

Resultaten ska inte generaliseras och användas på andra grupper utan ses i den 

kontext där de är insamlade. 



 13 

Coping Resourse Inventory (CRI) 
Resultatet över projektledarnas resurser vid en stressituation visas i tabell 1. CRI 

består av fem kategorier, Kognitiv (COG), Social (SOC), Emotionell (EMO), 

Andlig/Filosofisk (S/P) och Fysisk (PHY). Medelvärderna mellan USA och Sverige 

skiljer sig men följs åt, största skillnaden är i kategorin S/P. 

Tabell 1. Tabellen visar projektledarnas resultat från CRI samt medeltal för kvinnor och män från 

svensk normalgrupp (N=33) och en amerikans normalgrupp (N=843) 

Det var ingen av de sju projektledarna som låg på eller över medel på alla skalorna. 

Person D var den enda som låg över medel på fyra av de fem skalorna och utanför 

konfidensintervallet på tre av dem, andlig/filosofisk var det område där personen låg 

under medelvärdet men var inom konfidensintervallet. Person A, E och G ligger alla 

över medelvärdet på tre av de fem skalorna. Person A låg inom konfidensintervallet 

på alla skalorna förutom på fysiska, där resultatet låg utanför konfidensintervallet. 

Person E låg inom konfidensintervallet på alla skalorna medan person G noterade 

värden utanför konfidensintervallet på de tre första. Person C ligger inom 

konfidensintervallet för fyra kategorier, enbart i kategori PHY var resultatet över 

medelvärdet samt S/P låg utanför konfidensintervallet. Personerna B och F ligger 

under medelvärdet på alla fem skalorna, där person B ligger utanför 

konfidensintervallet på alla skalor utom EMO och person F ligger utanför 

konfidensintervallet på COG. Personerna A, D och G ligger över medel och dessutom 

utanför konfidensintervallet, person E ligger över medelvärdet men inom 

konfidensintervallet och personerna B, C och F ligger lägre än det totala medelvärdet 

och också utanför konfidensintervallet. 

Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) 

Projektledarnas resultat visas i form av ett linjediagram (Figur 1), vilket visar det 

subjektiva perspektiv projektledarna har till sin tid, de sex kategorierna är dåtid 

(positiv, negativ) nutid (hedonistisk, fatalistisk) och framtid (positiv, negativ). Ett lågt 

värde på dåtid negativ innebär att den tiden inte upplevs negativ, medan ett högt 

värde på framtid positiv innebär en positiv inställning till framtiden. Projektledarna 
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följs åt på ett liknande sätt fram till nutid hedonistisk, synen på framtiden skiljer sig åt 

vid det negativa men pekar åter åt samma håll vid framtid positiv. Person B skiljer sig 

åt från de andra personerna genom att förknippa dåtiden med mycket negativt, vara 

lägst på dåtid positiv, ha en fatalistisk inställning men också hedonistisk samtidigt 

som synen på framtiden är både positiv och negativ. 

Figur 1. S-ZTPI, linjediagram över projektledarnas subjektiva tidsperspektiv 

Intervjuguiden 

Temat ledarskap var en stor del av intervjun och behandlar projektledarens syn på sin 

roll i företaget, förtroendet mellan sina medarbetare och chefer samt beslutsfattande 

och kommunikation.  

Rollen som projektledare är en viktig funktion i företaget, det är en ganska otydlig 

roll, med mycket ansvar inom olika områden, exempel på utsagor är som följer: 
- … en ganska otydlig chefsroll… innehåller så mycket saker, det är både 

personal och pengar och det är program. (Person G) 

- Man är både chef men ändå inte chef, så vissa, inom vissa områden, har vi, 

har man ett väldigt stort ansvar, ansvaret är stort, men mandaten följer inte 

med hela vägen. (Person E) 

- Man ska hinna med för mycket, att det lastas på den här rollen väldigt 

mycket olika uppgifter och det kommer mer och mer saker som man ska 

hantera och det är väl det tuffaste. (Person C) 
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- Jag är bra på att sköta ekonomin, jag är duktig logistiker, jag har bra 

kontroll… jag tror att det handlar om att skapa kontinuitet och trygghet i det. 

(Person A) 

- Jag klarar av att ha flera bollar i luften än genomsnittet skulle jag säga. 

(Person G) 

- … tidigare år har det kanske varit mera överblickbart, alltså en känsla av att 

vi går ner i intensitet när man växlar från ett projekt till ett annat. Något år har 

det ju varit så, då har dem, då alla har varit jävligt krävande liksom… och då 

blir man ju rätt slutkörd faktiskt. (Person F) 

- … alla säger att vi är en sådan himla viktig grupp och det är ju vi naturligtvis 

eftersom vi hanterar ekonomin… ni är så viktiga, men samtidigt så känner 

jag, vi har inte så himla stort mandat att ehh, själva ta beslut utan vi är riktigt 

pressade, som mellanchef. (Person D) 

Förtroende är en viktig faktor i en organisation. Projektledarna är välinformerade, 

deras medarbetare anförtror sig till dem och är rädda om det förtroende som byggts 

upp. Exempel på utsagor är dessa: 
- Folk anförtror ju sig till mig både när det gäller jobbet och privata saker och 

det är väl ett bevis på att man har ett förtroende. (Person G) 

- Vi är väldigt välinformerade, jag tycker att vi, eh, får mycket, vi har lite för 

mycket möten bara, men vi får ändå väldigt mycket information, mycket mer 

än vad man får som projektledare i Stockholm… då bygger man en lojalitet 

med en ledning. (Person C) 

- Jag vill absolut inte sätt min trovärdighet på spel, för gör man det, det går 

fort som attan att göra det som ledare… o, o… nästan omöjligt att reparera. 

(Person E) 

- … jag tycker det är bra sagt: ” Man ska företräda den icke närvarande 

parten” (Person G) 

De beslut som fattas av projektledaren grundar sig i ekonomin, vad som är bra för 

företaget, men projektledarens befogenhet att fatta beslut är relativt begränsad. Här 

ges exempel på utsagor: 
- … ja, det finns ju liksom en syn att det ska vara så, demokratiskt allting, 

allting är inte demokratiskt utan vissa beslut måste jag fatta. (Person G) 

- … jag är ganska, ganska sträng på det sättet att pengarna måste användas till 

programmet. (Person E) 

- Förut gick jag jättemycket på min egen känsla, eh, men nu, asså, nu försöker 

jag verkligen förhöra mig så mycket som möjligt hos andra så att, personer 

som har… på nåt sätt… kunskap inom det område som, som man ska fattat 

beslut om. (Person B) 

- … det gör ju naturligtvis att man inte är älskad av alla men det kommer man 

aldrig att vara, men däremot respekterad kanske. (Person C) 

- … vi måste jobba smart och effektivt, vi kan inte optimera bemanningen 

som vi kanske vill, jag måste säga nej till vissa funktioner, vi har inte råd med 

det eller, dom kanske får resa en dag senare, eller kanske får mindre 

redigeringstid till exempel än vad dom önskar. (Person A) 
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- … man får ju också ta den här hänsynen till att det kan vara bäst för 

företaget, att ta en viss fotograf istället för att ta en man vill ha till exempel, 

då får man ta någon som är good enough istället för att ta den bästa. (Person 

G) 

- … så stort företag, det är, att vara mellanchef, är att… jag har inte så, vissa 

saker har jag ingen alls möjlighet att påverkar, utan man är klämd så att säga. 

(Person D) 

- … i dom här tiderna när man också drar åt med resurser och ekonomi… man 

måste prioritera så oerhört hårt.  Då är det ofta någonting som blir lidande och 

då kan det kännas otillfredsställande ibland. (Person C) 

Att vara så transparent som möjligt, tydliga förklaringar till varför en förändring 

genomförs och en dialog med sina medarbetare och chefer gavs som argument till att 

kommunikation är viktigt i företaget. Här följer några exempel på utsagor: 
- … det som jag hela tiden tror mycket på är ändå att vara så transparant som 

möjligt, att man hela tiden informerar, att man har så mycket kommunikation 

som möjligt… lyssnar på varandra och inte bara gnäller, jag hatar gnäll, 

verkligen! (Person D) 

- … kunna ge bilden av varför man behöver göra på ett eller annat sätt, eh, så 

att det liksom inte är bara, inte bara en nyck att man ska göra en förändring 

utan, det finns faktiskt en anledning till att man ska göra på ett eller annat sätt. 

(Person B) 

- … det är ju uppenbart så att beställare och programchefer tycker att man ska 

ha en dialog där man ska förädla det liksom... (Person F) 

Det ges exempel på alla tre kategorier när det kommer till commitment to change, 

möjligheten att påverka och vara med att förändra är begränsad när det kommer till 

stora organisatoriska frågor men stor när det kommer till deras egna projekt, exempel 

på utsagor: 

Affective commitment to change 
- Det har verkligen inte hänt ofta, att vi fått direktiv som jag inte tycker 

stämmer… det är nästan så att man känt så… att jag själv har tänkt det innan. 

(Person F) 

- Det tycker jag har gjort att vi känns som ett mycket modernare företag idag 

än vad vi gjorde för några år sen. (Person C) 

- Vi projektledare är i tjänst för det mesta och känner stor lojalitet med 
företaget. (Person G) 

- Man ska vara väldigt, väldigt delaktig innan slutprodukten är klar, för det 

går att kommunicera. (Person E) 

Continuance commitment to change 
- När det gäller dom mer organisatoriska förändringarna sådär, där har man ju 

ingen möjlighet och ska inte heller ha nån möjlighet. (Person B) 

- … är man missnöjd får man vara beredd att jobba för det också för att få, för 

att det ska bli bättre. (Person A) 

- Vi är ju en arbetsgivarrepresentant… vi ska ju vara lojala mot dom beslut 

som företagsledningen fattar. (Person A) 
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Normative commitment to change 
- Även om man inte gillar vissa saker så måste man förhålla sig till det. 

(Person B) 

Temat motivation gavs stort utrymme i intervjun, subteman här är yttre, inre samt 

prosocial motivation och här ges exempel på svar: 
- Man ska skilja på en kreativ sida av projektlederiet och en administrativ sida 

på projektlederiet så den kreativa är roligt och får gör att man, man känner att 

det är kul på jobbet, men en, den administrativa sidan är nödvändig och kan 

vara kul på sitt sätt. (Person F) 

Inre motivation 
- Alltså, det är någon yrkesstolthet här att… utan jag vill göra ett 

professionellt jobb, oavsett ämne. (Person A) 

- … det e ju det som är charmen i utmaningen med det här, man vet aldrig, 

man har inte facit, det är en utmaning varje gång. (Person C) 

- Jag har en stark drivkraft, tror jag i grunden. Och det som är, när jag tycker 

det är tråkigt, det är när jag har för lite. (Person D) 

Yttre motivation 
- Det bästa man kan åstadkomma med här är svarta siffror och hög 

beläggning… det är det som är det primära målet, det andra 

programavdelningen säger, det är tittarsiffror… Men det är klart, det måste ju 

på något sätt gå hand i hand, men… det, kolliderar, der gör dom. (Person F) 

- … naturligtvis är det ju skitroligt, när det går väldigt bra för programmen, 

(skratt), tittarsiffror, ska inte underskattas heller. (Person E) 

- … för jag tror att det har varit väldigt mycket som att, bekräftelse som 

drivkraft, det får ju inte enbart vara det som är det viktiga. (Person B) 

Prosocial motivation 
- … vi har inte pengar att servera oxfilé, men vi har kanske pengar att servera 

fläskfilé och då ska vi servera den allra bästa fläskfilén. (Person E) 

- … att du träffar tittargruppens önskemål liksom, det är ju det… det är det 

primära liksom, som en projektledare ska jobba med. (Person F) 

- Skapa så goda förutsättningar för dom. Det ser jag som viktigaste som 

projektledare. (Person D) 

Projektledarna jobbar mycket, är tillgängliga och hos några finns det en rädsla för 

hur för mycket stress kan påverka arbetet, exempel på utsagor: 
- … inte riktigt gått in i väggen men har fått stress, kraftiga stressymptom, eh, 

så jag är jätterädd att hamna i det så jag är inte så fullt högpresterande som jag 

har varit. (Person B) 

- Jag tycker att jag är rätt högpresterande om man, asså, eh, utifrån sett, rätt 

högpresterande vad gäller, gäller program, och liksom engagemang, på 

gränsen till att jag gör för mycket, asså, att jag jobbar för mycket. (Person F) 

Det är svårt att hinna med, tid är en bristvara samtidigt som tempot är högt och 

beslut som snabbt behöver fattas, här ges följande exempel på utsagor: 
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- Det tas för snabba beslut, alla är för lika inom företaget, alla är samma typ 

av människor, ingen som sover på saken, man bara, wrooom. (Person D) 

- Det som är problem där det är att … i det här tuffa tempot som vi har idag så 

finns det väldigt lite tid att hinna program, asså, att hinna verkligen att sätta 

sig ner och programutveckla… det är ju ett rätt tufft jobb och kräver mycket 

arbete och tid. (Person C) 

- … vissa beslut måste ju bara fattas, då oavsett om man gillar dom eller inte, 

(skratt), men det är ju bättre och fatta ett beslut och gå vidare än att hålla på 

och älta. (Person B) 

Diskussion 
Studien är gjord på beställning och syftet avsåg att ge en fördjupad bild av 

projektledarens syn på sin roll i företaget, ledarskap, commitment to change, 

motivation, stresshantering och det subjetiva tidsperspektivet är fem faktorer som 

studeras. En intervju och två självskattningstest, S-ZTPI och CRI, användes för att 

samla in data.  

Resultaten från CRI ska tolkas försiktigt, resultaten från självskattningstestet ska 

fungera som diskussionsunderlag i kombination med utsagor från intervjuerna. Det 

går ändå inte att komma ifrån att flera av projektledarna har låga värden. Det kan vara 

flera förklaringar till det då testet är allmängiltigt, det kan lika gärna vara saker privat 

som tar energi snarare än arbetssituationen. Resultat från intervjuerna gav dock 

utsagor som visar på i perioder stor arbetsbelastning som kan leda till ökad stress 

vilket visar sig i minskade resurser till att hantera stressade situationer. Min tolkning 

av resultaten visar på en ökande arbetsbelastning på grund av flera ansvarsområden 

för projektledaren, det leder till tidsbrist och i sin tur påverkar mängden resurser. 

Likheten i resultaten från S-ZTPI visar på en relativt homogen grupp, det är i stort 

sett bara Person B som sticker ut från mönstret. Det kan vara många faktorer som 

spelar in i hur projektledarna svarar, precis som i CRI påverkar också den privata 

livssituationen svaren. Resultaten från S-ZTPI visar på en positiv framtidsyn och 

kopplat till svaren från intervjun om utvecklingen i branschen vilket till exempel 

visats sig genom hårdare konkurrens. Konkurrensen upplevdes som motiverande och 

en källa till att prestera ännu bättre och att organisationsutvecklingen anses vara 

nödvändig för att kunna vara med och konkurrera. Även om fyra av de sju 

projektledarna också har en negativ framtidssyn, arbetsrelaterat kan det bero på att de 

har en hög arbetsbelastning att se fram emot. De lägger inte över händelsers utfall till 

ödet, planering anses vara väldigt viktigt vilket också får stöd från intervjusvar på hur 

de ser på sin roll som projektledare. Samtidigt visar resultaten i figur 1 genomgående 

en hedonistisk inställning till nutiden hos samtliga projektledare. Det tyder på ett visst 

mått av risktagande. De resultaten kan kopplas till svar från intervjun där det 

framkom att besluten ibland måste fattas snabbt utan att alla faktorer vägts in. De låga 

värdena på nutid fatalistiskt hos alla projektledarna utom hos person B kan bero på att 

planering inför framtiden ses som en viktig del i deras arbetsroll. Alla projektledare 

upplevde att tid var en bristvara, vilket i sin tur ledde till tuffa prioriteringar och en 
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känsla av otillfredsställelse att lämnade ifrån sig en produkt som inte kändes perfekt. 

Det leder också till en stress som flera projektledare ger uttryck för i intervjun. 

Utsagor från intervjuerna kopplat till ledarskapet visar att projektledarna lyfts fram 

som en väldigt viktig roll i företaget, de får höra att de är nyckelpersoner och tillhör 

den grupp som företaget värderar högt och satsar på. De ansvarar för ekonomi, 

resurser och att rätt produkten utifrån beställning levereras i tid. Projektledarrollen 

upplevs som svår och ganska otydlig, även om den blivit tydligare. Rollen som 

projektledare upplevs och som utmanande, varierande och rolig. 

Projektledarna upplever att de har förtroende från sina medarbetare och för sina 

chefer. Förtroende och respekt inom projektgruppen är två ord som återkommer hos 

projektledarna, se individer som kugghjul i ett maskineri där alla kugghjul är lika 

betydelsefulla för helheten. Alla har ett ansvar och bygga upp en känsla av att varje 

insats är lika mycket värd som alla andras. Det är en styrka hos ledaren att kunna 

skapa en inspirerande och utvecklande miljö för medarbetarna (Piccolo & Colquitt, 

2006) . Projektledarna upplever att deras medarbetare kommer till dem om de har 

problem och att de involveras i det dagliga arbetet på ett bra sätt. Projektledarna ger 

uttryck för vikten av att hela tiden uppdatera sina medarbetare med information för att 

skapa ett bra arbetsklimat och skapa en förståelse för de beslut som fattas. 

Kommunikationen mellan projektledarna och cheferna verkar i de flesta fall 

fungera lika bra som mellan projektledare och medarbetare. Ett undantag fanns och 

berodde på speciella omständigheter som inte utvecklades djupare på begäran av 

berörd projektledare. Projektledaren utmärkte sig inte vare sig i CRI eller S-ZTPI 

trots omständigheterna, svaren från intervjun visar på att projektledaren generellt trivs 

bra med sin arbetsgivare och sina arbetsuppgifter. Projektledaren gav uttryck för att 

det var rätt företag att arbeta för om man ville verka i branschen. Alla projektledarna 

pratade om enkelheten i att diskutera med sina chefer och projektledarna fick mycket 

informationen från cheferna jämfört företagets verksamhet på andra orter i landet. 

Ett transparant ledarskap och väl fungerande informationskanaler verkar vara 

grunden för stort förtroende. Det är viktigt med ett strakt förtroende för att kunna 

genomföra förändringar i ett företag (Costa & Bijlsma-Frankema, 2007) och det 

förtroendet verkar finnas mellan projektledarna och deras chefer i det här företaget, 

även om de också säger att företaget i vissa fall uppfattas som byråkratiskt. 

Intervjuerna ger en bild av att sambandet mellan ett starkt förtroende och viljan av 

öppenhet hos cheferna om vad som ska ske och varför bidrar här till ökad affective 

commitment to change. Projektledarna beskriver en öppen och rak kommunikation 

mellan projektledare och medarbetare men också mellan projektledare och övriga 

chefer, i den mån det är möjligt. Informationen till projektledarna har blivit väldigt 

mycket bättre från ledningens sida på senare år och närheten till cheferna är positiv. 

Det gör att organisationen känns mindre byråkratisk. Ett transparent ledarskap är 

genomgående något som lyfts fram som en viktig del för att kunna leverera en bra 

produkt (Neves & Caetano, 2009). Beslutsfattande är ofta kopplat till hur vi vill 

framstå för dem vi tar beslut om och tillgänglig på information. En öppen 

beslutsprocess skapar möjlighet för de som påverkas av besluten att kunna ta ställning 

och skapa sig en egen uppfattning (Ariely, Bracha & Meier, 2009; Miranda Mota, 
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Teixeira de Almeida & Hazin Alencar, 2008). Vilket borde medföra att mer 

information leder till en effektivare beslutsprocess med ett gynnsamt utfall. 

Projektledarna såg uppgift att underlätta för sina medarbetare som viktig, agera 

prosocialt i beslutsfattandet. Projektledarnas uppgift att fatta beslut påverkas och 

grundas väldigt mycket utifrån de ekonomiska förutsättningarna, det är enklare att ta 

ett beslut, även om beslutet i sig är tufft, om ramarna är tydliga. Ökad information ger 

möjligheten att rangordna utifrån de alla faktorer som projektledaren har att förhålla 

sig till. 

Vår drivkraft att utföra en uppgift beror på både yttre, inre och prosocial 

motivation. Anledningen till att det finns få studier på hur flera olika 

motivationsvariabler påverkar beror på svårigheten att veta vilka variabler som är 

inblandade, att särskilja dem åt, hur stor inverkan varje variabel har och i vilken 

utsträckning de medverkar eller motverkar varandra med synergieffekter eller 

hämmande inverkan (Callahan et al., 2003). Projektledarna gav uttryck för en stor 

inre motivation till att utföra sina uppgifter, person F visade på en skillnad i 

motivation mellan den skapande processen och den administrativa. Projektledarnas 

olika uppgifter gör att deras källor till motivation att genomföra sina uppgifter skiljer 

sig åt. Arbetsuppgifter kopplade till produktionen var för flera till största delen 

kopplat till inre motivation, alla projektledarna säger att det inte är lönen som driver 

dem, flera stycken hänvisar till en inre drivkraft men också en stolthet och viljan att 

göra ett bra jobb. Den administrativa delen sågs av flera som viktig och nödvändig 

men kopplad till en större del yttre motivation. Det var uppgifter som var tvungna att 

göras för att sedan kunna ägna sig åt andra uppgifter. En projektledare menade att 

logistiken var dennes starkaste sida och låg till grund för den goda prestationen. 

Rekryteringen av projektledare och deras bakgrund kan vara en faktor som påverkar 

kopplingen mellan arbetsuppgift och vilken utsträckning de olika 

motivationsvariablerna påverkar. De flesta projektledarna har avancerat upp i 

organisationen och arbetat med många olika delar i produktionen medans andra 

rekryterats till företaget med en annan utbildningsbakgrund. Det kan vara en 

anledning som gör att fokus och intresse ligger på olika delar av projekten. 

Motivationen till att skapa en produkt som andra kommer ta del av ges uttryck för 

av projektledarna, professionaliteten i att alltid vilja leverera en så bra produkt oavsett 

vilken målgrupp de riktar sig till. Samt utsagor från intervjuerna där de säger att en 

viktig del i projektledarskapet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för sina 

medarbetare att göra ett bra arbete, arbetet läggs upp av projektledarna för att 

underlätta arbetet för medarbetarna. Det visar på en tydlig prosocial inriktning hos 

projektledarnas motivation. Resultaten här verkar styrka tidigare studiers resultat om 

möjliga synergieffekter mellan inre och prosocial motivation. Projektledarna påvisar 

hög nivå av inre samt hög prosocial motivation. Det finns en inre drivkraft men också 

en klar koppling där arbete utförs för att andra ska kunna ha nytta av det man gör 

(Grant, 2008). Resultaten i studien tyder på att inre och prosocial motivation är de 

starkaste drivkrafterna hos projektledarna i förhållande till yttre motivation då den 

sortens belöningar och andra liknande incitament inte gavs som anledning i lika stor 

utsträckning till att utföra sitt arbete. 
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Utveckling som gått mot ett enat företag istället för att upplevas som flera små 

utspritt över landet ser alla projektledare som mycket positivt. Företaget upplevs 

mycket modernare, användandet av resurser upplevs som effektivare och istället 

konkurrera med utomstående företag istället för internt. Utvecklingen har medfört att 

organisationen upplevs i viss mån som väldigt hierarkisk, men uppfattas av 

projektledarna som en nödvändighet för ett företag av den här storleken. Det här gör 

att många viktiga beslut som påverkar de anställda fattas högt upp i organisationen 

för att sedan implementeras och genomföras av projektledarna. Högre upp i 

diskussionen visar resultaten ändå på att projektledarna upplever en nära kontakt 

mellan dem och sina närmaste chefer. Flera projektledare beskriver dessutom en stark 

lojalitet gentemot hela företaget, en känsla av stolthet och en vilja att göra ett bra 

jobb. 

Projektledarnas arbete påverkas av den förändring som sker i företaget. 

Arbetsbelastningen upplevs öka i takt med att tjänster försvinner, ett konkret exempel 

är att personalavdelningen försvunnit och personalansvar har lagts över på 

projektledarna. Projektledarna upplever att det blir mer och mer administrativ arbete 

det går åt mer tid till pappersarbete än att finnas till hands för sina medarbetare. Den 

upplevda ökningen av administrativt arbete för projektledarna kan påverka arbetet 

negativt då kommunikationen i form av personlig kontakt försämras vilket påverkar 

förtroende och i sin tur affective commitment to change. 

Forskning på förhållandet mellan commitment to change och förtroende är något 

som efterfrågas (Neves & Caetano, 2009). De resultat som presenteras här tycker jag 

understryker sambandet mellan förtroende och affective respektive continuance 

commitment to change. Det förtroende som projektledarna känner har skapats av god 

kommunikation och ett transparant ledarskap uppifrån vilket leder till ökad affective 

och continuance commitment to change. Ett lågt förtroende skapar misstro och leder 

till att utvecklings- och förändringsarbete inom företaget antagligen kommer sakna 

stöd, projektledarna utvecklar normative istället för affective commtiment to change 

(Turner Parish et al., 2007). De båda faktorerna hänger ihop och påverkar varandra 

även om jag upplever att förtroendet mellan projektledare, chefer och medarbetare 

har en större påverkan på vilken form av commitment to change som utvecklas. 

Projektledarnas möjlighet att påverka och fatta beslut koppas till upplev 

commitment to organisation som i sin tur korrelerar med commitment to change 

(Grant, 2008). Resultat från intervjuerna gav en bild av att projektledarna hade stor 

frihet att fatta beslut inom projektets ramar men liten eller ingen att påverka den stora 

förändring som sker i hela organisationen. Det betyder hög internal locus of control i 

projektet och verkar ha en positiv inverkan på commitment to change. Men också hög 

external locus of control när det kommer till stora organisationsförändringar. Här 

verkar det dock finnas en förståelse för att det är på det viset. Vilket gör att nivån på 

commitment to change inte verkar påverkas i samma utsträckning. Bilden av relativt 

höga nivåer av affective och continuance commitment to change tycker jag tyder på 

projektledare som är väl medvetna om vikten av utveckling och förändring. Det som 

verkar spela in på hur de ställer sig till den förändring som sker har med mängden 
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information de har att tillgå samt på vilket sätt förändringen kommuniceras uppifrån 

och ner. 

Sultsatser från studien är att kommunikationen verkar vara en viktig del för att ett 

företag ska prestera på hög nivå vilket är helt i linje med tidigare forskning (Bandiera, 

Barankay & Rasul, 2009). En god kommunikation leder till förståelse och ett 

förtroende för de beslut som fattas av högre chefer men som ska implementeras av 

projektledarna. Har projektledarna mycket information kan de på ett mer effektivt sätt 

lägga fram argument för de beslut som fattas och skapa ett förtroende till sina 

medarbetare. Ett högt förtroende verkar vara kopplat till en hög nivå av affective och 

continuance commitment to change. 

Tidigare studier tog upp avsaknad på studier för hur flera olika variabler av 

motivation påverkar prestationen. I studien fick projektledarna svara på hur inre, yttre 

och prosocial motivation påverkade deras insats i förhållande till varandra i en 

arbetsuppgift. Projektledarnas svar visade att på att olika moment i projektledarskapet 

var starkt kopplat till olika motivationsvariabler, den skapande delen i arbetet var 

kopplat till inre men också prosocial motivation medan den administrativa delen 

drevs av yttre, det var något som behövde göras bara. 

Framtida forskning på området behöver hantera de svårigheter som fortfarande 

finns kvar i att undersöka hur flera motivationsvariabler förhåller sig till varandra när 

de riktar sig mot en uppgift. En utveckling av förfinade eller nya metoder av att mäta 

hur stor del inre jämfört med yttre motivation som påverkar prestationen. Här behövs 

det mycket mer forskning både kvalitativt men också kvantitativ. Svårigheten är att 

mäta just mängden av de olika motivationsvariablerna rent konkret, den subjektiva 

uppskattningen från deltagaren är väldigt svår om inte omöjligt att komma runt vilket 

också kan skapa en vetenskaplig problematik. 

Detsamma gäller förhållandet förtroende mellan chef och medarbetar och 

commitment to change där avsaknaden av tidigare forskning på området gör 

efterfrågan stor. Resultaten i den här studien visar på att det verkar finnas ett samband 

mellan högt förtroende och affective commitment to change, men studiens 

utformning och det mycket lilla urvalet gör att kvantitativ forskning starkt efterfrågas. 
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Bilaga 1 

Frågeguide. 

Intervjun kommer att ta ca en timma, den kommer att spelas in för att sen kunna 

transkriberas. Ingen annan än jag kommer att ta del av inspelningen. Intervjun 

kommer att fokusera på dina erfarenheter och upplevelser som projektledare och 

behandla områden som ledarskap, motivation och förändring. Om du tycker att något 

är oklart eller har någon fråga är det bara att säga till. 

Först några allmänna frågor. 

Ålder 

Ursprung, vart kommer du ifrån? 

Hur kom det sig att du började jobba på det här företaget? 

 Hur har din väg till den position du innehar idag sett ut? 

 Vad är det som har gjort att du är där du är idag? 

Hur länge har du jobbat inom företaget? 

Hur länge har du jobbat som projektledare? 

Vilken typ av projekt arbetar du mest med?  

Hur ser projekten ut? Få långvariga? Flera kortvariga? Mycket resande 

etc.? 

Ledarskap 

Vad innebär rollen som projektledare för dig?  

 Vad är de bästa respektive sämsta med att vara projektledare? 

Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

 Har du en filosofi bakom ditt sätt att leda en grupp?  

Hur lägger du upp arbetet inför och under ett projekt? 

 Tar du hjälp av medlemmar i din grupp? När en arbetsplan ska läggas 

upp? 

Ex, reflektion? 

Hur går det till när viktiga beslut ska fattats, beslut som påverkar hela gruppens 

arbete? 

Om det uppstår en konflikt pga beslut som ska fattas, hur går du till 

väga då? 
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 Vilka faktorer ligger till grund för de beslut som du fattar? Vilka 

faktorer väger tyngst?  

 Har du något exempel på en situation där det gått snett och du löst det. 

Hur har det gått till? Hur tänkte du? 

Hur ser du på förhållandet mellan dig och dina medlemmar i gruppen? 

Är det en tydlig hierarki i gruppen? Hur ser du på att leda kreativa 

människor? 

Om du tycker att dina medarbetare i gruppen behöver stöd och pepp för 

att kunna öka insatsen och prestera ännu bättre, hur går du till väga då? 

Hur upplever du att förtroende för dig är hos din medarbetare? 

Hur märker du det? 

Har du förtroende för din chef? Exemplifiera 

Hur ser du på din egen prestation? 

På vilket sätt visar det sig, ge exempel. Vad är det som hindrar dig från 

att göra ett bra jobb? Har du lyckats med det du vill göra? 

Under den tiden som ett projekt pågår, vart tycker du att din starkaste 

del är, början, mitten eller slutet? Kan du ge ett exempel? 

Vilka är din starkaste respektive svagaste sidor? 

 På vilket sätt bidrar du till slutresultatet? Ge exempel 

Hur går det till när målen för de olika projekten sätts upp? 

Är du som projektledare med när målen sätts? Hur känns det? Känner 

du dig delaktig i de målsättningar som finns? Går det att göra på något 

annat sätt? Påverkar tillväga gångsättet din inställning till projekten? 

Motivation 

Vad är det som motiverar dig en vanlig dag på jobbet? 

Hur ser du på din position i organisationen som du har nu? 

Hur kan du förändra den om du inte är nöjd? 

Hur upplever du konkurrensen från andra medier? 

Finns det en konkurrens mellan projektgrupperna här på företaget i 

Umeå? Känner du konkurrens från dina medarbetare? Hur hanterar du 

det? 

Kan det vara så att din insats skiljer sig mellan projekt?  

Hur skiljer sig den i så fall och medför den i så fall konsekvenser för 

resultatet? 
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Om du jämför med den tid och kraft som du lägger ner nu på ditt arbete, skulle något 

kunna få dig att öka din insats? Vad skulle det i sa fall vara? 

Hur ser du på de förmåner som du idag får från företaget? Skulle du vilja se en 

förändring där på något sätt? 

Commitment to change 

Hur ser du på förändring och utveckling inom en organisation?  

Hur påverkar förändringen dig, vad innebär den rent konkret för ditt 

arbete? Är det bra med förändring? Hur skulle du vilja att det såg ut? 

Vilken roll har du som projektledare att förhålla dig till förändring? 

 Är förändring bra eller inte? 

Vill du beskriva en förändring som enligt dig var bra. 

På vilket sätt var den bra och hur hanterade du den, hur agerade du i de 

situationerna? 

Om det är en förändring som ska genomföras och du inte gillar den, hur hanterar du 

det då? 

Känner du att det går att påverka förändringsarbetet i organisationen? 

På vilket sätt i så fall, ge exempel. Om du själv skulle vilja förändra 

något för att underlätta arbetet eller att det leder till ökad prestation, hur 

skulle du göra då? 

Är det något som vi ännu inte har talat om, som du vill förmedla utifrån ditt 

projektledarskap? Kanske andra områden av vikt än de vi har talat utifrån? 


