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Sammanfattning 
 
Artikeln problematiserar friheten i projektledningsteori och granskar den tvetydighet som 
finns inom frihetsbegreppet. Författarna diskuterar och analyserar hur friheten är kopplat till 
projekt och beslutsprocesser, samt människans sätt att förhålla sig till den tvetydighet som 
ingår i friheten.  För att förstå frihetens dubbelhet används filosofiska perspektiv och 
frågeställningen som finns är hur den subjektiva uppfattningen om frihet i projekt ser ut. 
Problematiken om frihet i projektarbete försöks i artikeln göras tillgänglig genom aktuell 
teoribildning gällande frihetens karakteristika samt inhopp i den pågående diskussion som 
förs, publicerade i artikelform. Artikeln innehåller en empirisk del som utgörs av en 
enkätundersökning med kompletterande intervjuer, där personer med olika erfarenhet av 
projektarbete diskuterar det som tagits fram och presenterats i teorikapitlet. För att förtydliga 
behandlar den empiriska delen hur respondenterna uppfattar frihetsbegreppet och kopplingen 
till projekt, beslutsprocesser samt gränsen mellan positivt och negativt uppfattad frihet. 
Resultatet av undersökningen är inte tänkt att nå en konkret slutsats, det vi ämnar göra är ett 
bidrag till forskningen och en problematisering av ämnet. Således blir även detta grundtanken 
i målet med undersökningen. Vad som genom undersökningen och teoridelen kan anses 
fastställt, just för att konsensus verkar råda här, är att för att uppleva frihet som en positiv 
känsla bör denna kopplas till en känsla av trygghet. Ytterligare ledord i denna koppling 
mellan projekt och frihet är struktur, begränsningar och ångest. 
 
Artikeln diskuterar vikten av ökad medvetenhet kring den problematik som föreligger inom 
ämnet. Den kan fungera som ett bidrag till företag som tillämpar projektarbete att tillgodogöra 
sig denna kunskap för att projektarbetaren på ett ännu bättre sätt ska kunna genomföra 
projektet och utföra sitt uppdrag.   
 
Nyckelord: Projekt, frihet, ansvar, beslut. 
 
 
 
Inledning 
 
Artikeln ämnar diskutera frihetsbegreppet inom projektledningsläran samt problematiken 
kring att hantera frihet inom projekt. Man talar idag om fria arbetsförhållanden1, att inom 
projektet ha stora möjligheter att själv kunna strukturera och påverka sitt arbete. Att ha en hög 
grad av frihet i arbetet är något som idag anses vara oändligt positivt. Ibland påminnande om 
en fortfarande pågående motreaktion till den tayloristiska organisationsstrukturen, där 
ofriheten är tydlig genom uppsatta regler och påtagliga begränsningar.2 Idag anses scientific 
management vara en förlegad struktur och typisk för tidigare generationers arbete. Så 
människan strävar efter frihet, ett till synes utopiskt tillstånd där individen når sitt nirvana. 
                                                 
1 Ekstedt, et al: Neo-industrial Organizing – Renewal by action and knowledge formation in a project-intensive 
economy, s. 
2 Morgan: Organisationsmetaforer, s. 



Samtidigt pågår en ändlös kamp i människan, då friheten ger oss ångest genom dess 
tvetydighet. Denna tvetydighet som friheten bär med sig har genom alla tider diskuterats. 
Ångest beskrivs av Sartre som ”frihetens svindel”3 vilket tydligt visar frihetens baksida. 
Friheten ses initialt som något positivt, men med det ansvar den medför, och när friheten blir 
för stor och ogreppbar, genererar friheten den ångest som metaforiskt beskrivs som svindel. 
Människans möjlighet att hantera frihet är begränsad, så människan begränsar sin frihet.4 
Tvetydigheten och frihetens baksida kan ge sig uttryck i människans skapande av principer, 
ångest i frånvaro av trygghet och behovet av medhåll eller kritik. För att hantera friheten i 
projekt begränsar vi den, men vi ser samtidigt frihet som ett tillstånd i sig att sträva efter. När 
man talar om var gränsen mellan positivt och negativt uppfattad frihet går, dyker just ordet 
trygghet upp. I undersökningen som senare gör i artikeln, ställer vi respondenterna frågan om 
hur trygghet är kopplat till frihet, för att kunna ge ett empiriskt perspektiv till de teorier som 
finns. Filosofen och psykologen Erich Fromm ställer sig frågan: ”Kan friheten bli en börda, 
som är för tung att bära och som människorna vill bli kvitt?”5  
 
Då projekt alltid är resultatfokuserat,6 är det i många fall först då projektet avslutas som 
feedback på arbetet sker. Till denna diskussion är just resonemanget som Pettit håller möjlig 
att hjälpa problematiken med riktlinjer. Enligt hans teorier är negativ frihet frånvaron av 
inblandning, och positiv frihet frånvaron av beroende. 
 
Strävan efter frihet visar sitt ansikte då känslan av frihet kan resultera i att det egentliga hårda 
och tunga arbetet som faktiskt görs glöms bort i frihetskänslan. Att tala om frihet är att tala 
om en subjektiv och icke konkret problematik, att befinna sig i ett gränsland. För det är där 
diskussionen tillsynes landar, vi talar om en avgränsning och en förening av friheten som 
varken är positiv eller negativ, och som inte heller objektivt eller generellt kan tydliggöras. 
Så, är frihet något som på ytan känns positivt, men att gränsen till det negativa är vad som 
identifierar tvetydigheten? Kan denna gräns även definiera själv friheten i sig?  
 
 
Människans kamp med friheten i projekt 
 
Projektarbete kan generellt förklaras som arbete med målsättningen att genomföra eller 
färdigställa en given och till viss del unik uppgift. Arbetet karakteriseras av en begränsning i 
tid och involverar samtidigt koordinerade åtaganden av (inter-) relaterade uppgifter.7 
Projektarbete innebär därmed att projicera, att metaforiskt kasta något in i framtiden, för att 
med vissa förutsättningar lösa en specifik uppgift. För att på bästa sätt kunna lösa uppgiften 
tillsätts den mest kompetenta gruppen människor (team), som till sitt förfogande har en 
specifik tidslängd (time), för att lösa en viss uppgift (task), för att skapa en förändring 
(transition).8

 
Projekt kan med hjälp av denna beskrivning ses som en boll kastad in i det okända, utan 
förkunskap om den framtid som väntar och därmed det resultat som projektet är tänkt 
utkomma med. Innebörden av detta är att projekt på alla sätt kantas av en relativt hög grad av 
osäkerhet, vilket med andra ord också kan betraktas som frihet. Då friheten krävs och 

                                                 
3 Sartre: Existentialismen är en humanism, s. 21. 
4 Guay: Nietzsche on Freedom. 
5 Fromm: Flykten från friheten, s. 11. 
6 Christensen, Kreiner: Projektledning – Att leda och lära i en ofullkomlig värld, s. 53. 
7 Hovmark, Nordquist, Zika-Viktorsson: Perceived time pressure and social processes in project teams, s. 463. 
8 Lundin, Söderholm: A Theory of the Temporary Organisation, s.438. 



osäkerheten medför att projektet snabbt måste kunna vända, omstruktureras eller ta nya 
beslut, innebär det även att en hierarkisk och stel struktur inte är lämplig för denna typ av 
verksamhet. Den frihet som projekt präglas av återspeglas i den ad hocstruktur som projekt 
vanligtvis är uppbyggd efter. Flexibilitet och osäkerhet kan därför ses som viktiga ledord i 
projektets uppbyggnad, vilket leder till stort individuellt ansvarstagande i struktur vad gäller 
beslutsfattande. Kampen med frihet är således en kamp för varje individ i projektet, just på 
grund av den unika struktur som projektarbete karakteriseras av. 
 
Definitionen som gjordes i inledningen av stycket visar tydligt vilken typ av verksamhet som 
inkluderas i projektarbete, men projektorganiserad verksamhet kan egentligen vara uppbyggd 
ganska olika utan att det inverkar på den frihet som deltagaren i projekt uppfattar. Istället 
verkar själva arbetet frånkopplat från just denna uppfattning och det centrala är hur friheten i 
projekt definieras av deltagarna själva. Nietzsche definierar frihet genom dess begränsningar. 
Han gör det genom att karakterisera frihet som helt och hållet subjektiva bestämningar, men 
samtidigt som en ouppnåelig prestation.9 Att uppnå friheten är därmed att försöka vara sig 
själv och liknar den diskussion de Beauvoir för vad gäller att avtäcka varat.10 Genom att själv 
sätta standarden för den subjektiva friheten i projektarbetet bygger man upp de subjektiva 
begränsningar friheten kräver. Nietzsches definition av frihet som begränsningar blir därmed 
revolutionerande som motsatsen till det flera andra filosofer hävdar. Istället för att se friheten 
som det oändliga som är outhärdligt för människan och som vi försöker undvika, ser 
Nietzsche friheten som de begränsningar vi sätter upp. Vad uppfattar jag som person som 
frihet, när känner jag mig fri i mitt arbete i projekt? Svaret på detta tenderar att vara något 
annat än den oändliga friheten, nämligen gränser, ramar och regler och är snarare en slags, 
inte ”frihet under ansvar”, men ”frihet under begränsningar”. Vi mår som bäst när vi får känna 
oss fria utefter det regelverk vi själva satt upp och definierat, inte efter den frihet där ansvaret 
hinner ikapp och vi inte vet vad vi ska göra med all denna frihet som samtidigt utkräver ett 
ansvar för ett ”förnuftigt disponerande”. Kanske är det också där denna känsla kommer 
tillbaka av att vara fri vid arbetet i projekt, att man själv, utefter det regelverk man själv 
komponerat, kan bestämma och ta beslut vad gäller det personliga arbetet inom projektets 
ramar. Att kunna ta sådana beslut verkar vara viktigare än hur mycket tid som disponeras av 
arbete. Detta verkar återkommande, människor som arbetar i projekt talar ofta om hur mycket 
de arbetar, men att de trots allt känner sig fria. Även denna tanke bekräftas av Nietzsches 
teorier, frihetsbegreppet ser inte ett ”fritt” liv som särskilt värdefullt, det är istället de 
subjektiva begränsningarna som skapar värde.11 Problemet med den definition av frihet som 
Nietzsche förespråkar är dock att den saknar tillräckligt innehåll för att skilja fri från ofri,12 
det är ju samtidigt begränsningar och hinder som i grund och botten karakteriserar det som 
förhindrar känslan av frihet från att infinna sig. 
 
Den norm som uppstår enligt Nietzsche är alltså en generaliserad form, men den har istället 
aktörens självuppsatta hinder som centrum. Frihet innebär i och med detta viljan att ta ansvar 
för sig själv och därmed leva upp till det ansvar man har för att arbetet förs framåt i ett 
projektarbete. Samtidigt ser han friheten som rätten att ge löften.13 En implicit betydelse av 
detta blir ju att svara upp mot de löften som utlovats, att placera en börda på sig själv. Detta 
blir en tydlig koppling till projektets funktion, att den enskilde känner en vilja att utge ett 
löfte, att ta på sig en uppgift, för att sedan leva upp till detta i sitt arbete i och för projektet.  
                                                 
9 Guay, s. 308. 
10 De Beauvoir: För en tvetydighetens moral.  
11 Guay, s. 306. 
12 Ibid, s. 304. 
13 Ibid, s. 305. 



 
Att välja bort friheten 
 
Att diskutera projekt ur ett frihetsperspektiv är komplext, då frihetsbegreppet inte går att 
kategorisera eller generalisera. Detta då friheten likt andra komplexa begrepp endast existerar 
i relation till något annat. Friheten är inget i sig självt och den lever inte ensam, men då den är 
närvarande dominerar friheten den befintliga relationen. För att föra denna diskussion vidare 
till projektet, så är det själva beslutsfattandet som process, som både separerar och förenar 
begreppen projekt och frihet. Det är i själva beslutsfattandet som friheten kan uttryckas, det är 
beslutet som är kärnpunkten för friheten genom beslutets reglerande och tillintetgörandet av 
just friheten som fenomen. Det är alltså i beslutet som själva avskärningen görs, det vill säga 
det är i beslutet som friheten kopplas bort genom att man väljer ett alternativ och därmed 
väljer bort övriga. Genom denna problematisering blir beslutsprocessen central i 
projektarbete. Oavsett vilket förhållningssätt som väljs i det specifika projektet, och om 
beslutandet i sig är ett medvetet förhållningssätt eller inte, så får det konsekvenser för 
beslutsprocessen och därmed friheten i den projektorganiserade verksamheten. 
Beslutsfattandet är sällan möjligt att generalisera och ofta är det upp till det enskilda projektet 
att bestämma hur förhållningssättet till beslutsfattande ska se ut i just detta projekt. 
Beslutsfattandet inom projektet kan delas upp i två grupperingar, beslutsfattande som gäller 
projektet och dess handlande, samt beslutsfattandet över det personliga handlandet inom 
projektet. Det personliga beslutsfattandet verkar vara det som ligger nära till hands när 
gemene man diskuterar den frihet som projektarbete präglas av: att man känner sig fri trots att 
man jobbar mycket. Att själv kunna besluta över den tid man spenderar på arbete uppfattas 
som viktigare än hur mycket tid som uppgår till arbetstid. Beslutsfattandet centralt i projektet 
är av annan karaktär, men en tydlig teori diskuterad av Lundin och Söderholm är att 
övergripande beslut i projekt i huvudsak tas i efterhand, som en slags bekräftande funktion på 
att valt handlande var det rätta.14

 
Vad är då problematiken som uppstår i ett beslut? 
Att ta ett beslut innebär att ”klippa bort” alternativa handlingsvägar, det vill säga att själva 
beslutet betyder att ett handlingsalternativ väljs ut och resterande inte längre är aktuella. 
Genom att ta ett beslut begränsas därmed friheten, när ett beslut har tagits har man inte längre 
tillgång till övriga alternativ och man är inte längre fri att göra som man vill. Med andra ord 
måste frihet medföra att man är fri så länge man inte har tagit själva beslutet och valt ut ett 
specifikt handlingsalternativ. Detta borde innebära en strävan efter att in i det längsta behålla 
friheten, att så länge som möjligt kunna göra som man vill, men trots allt är detta oftast inte 
fallet. Vad beror det då på att man inte vill vara fri, att man inte vill ha friheten att handla 
kvar? Förmodligen ligger detta i den ”kris” som uppstår vid en valsituation, man känner 
ångest för vilket alternativ som ska väljas, och alla de konsekvenser som är möjliga för de 
olika handlingsalternativen blir omöjliga att förutse och hantera. Att hamna i en valsituation 
innebär att man på grund av beslutet befinner sig i en kris. Ordet har sin etymologiska 
betydelse i grekiskans Krisis, som indikerar en vändpunkt. Ordets ursprung betecknade 
sjukdomstillståndet när man antingen kunde dö eller repa sig och bli frisk igen, men med 
tiden har ordet kommit att appliceras på beslut, där valsituationen representerar samma 
vändpunkt. Man vill därför oftast så fort som möjligt bli av med själva beslutet. Krisen och 
ångesten känns outhärdlig, friheten som finns i att inte besluta blir därmed inte positivt laddad 
utan något man försöker undvika. Gränslandet mellan positivt och negativt bygger därmed på 

                                                 
14 Lundin, Söderholm, s. 438. 



den komplexitet frihet innehar, vi strävar efter frihet, men när vi har något som liknar friheten 
gör vi allt för att bli av med den. 
 
 
Beslutsprocessen och dess betydelse i projektet 
 
Det kan alltså fastställas att beslutsprocessen är väsentlig för hanteringen av frihet inom 
projekt, eftersom själva problematiken vad gäller kombinationen frihet och projekt återfinns i 
just beslutsprocessen.  Att fatta beslut innebär att kunna, våga och vilja helt eller delvis ”skära 
bort” alternativ utan överinsyn av någon annan, och processen är densamma oavsett om det 
finns strukturerade former för beslutsfattande eller om projektet är organiserat mer efter ett 
handlingsbaserat tänkande. Att göra vetenskap och teori kring frihetens betydelse för 
människan konkret, känns onekligen motsägelsefullt. Innebörden blir ju en rationalisering av 
något som i sig har sin yttersta mening i att inte vara just rationellt eller konkret. Trots detta 
ser vi det möjligt att göra beslutsprocessens betydelse mer konkret och att man därigenom kan 
applicera frihetens komplexitet på aktuella teorier.  
 
Följaktligen kan det sägas att arbete och beslutsfattande i en projektorganisation kan se 
oerhört olika ut, delvis beroende på bransch, men även beroende på typ av projekt. Ofta är det 
önskade resultatet det som är mest klart definierat15, och projektteamet har ofta friheten att 
själva forma projektets arbetsgång och beslutsfattande. Uppdelningen av de olika 
projektformerna som finns kan göras på många olika sätt. Ekstedt et al gör en indelning i två 
kategorier: unika och återkommande projekt, vilket också är den indelning vi valt att använda 
oss av i artikeln för att diskutera beslutsprocessens betydelse.16 Ytterligare särskillnader som 
kan göras blir i projektets utformning. Teorier kring projektorganisering och beslutsprocesser 
som är av relevans anses i huvudsak vara situations- och aktionsbaserade. Lundin och 
Söderholm redogör i sin teori om den tillfälliga organisationen för handlingsbaserad teori 
(från engelskans action-based theory) för beslutsfattande. Beslutsfattandet i sig innehar inte 
huvudrollen för vad som sker inom den handlingsbaserade teorin, utan själva handlingen får 
den ledande rollen. Handlande kan således ske innan ett beslut har tagits. Det finns situationer 
då ett beslut snarare är en efterkonstruktion för att berättiga det handlande som skett.17 Precis 
som diskuteras av Wallström och Wannebo är handlingsbaserad teori som mest applicerbar i 
så kallade återkommande projekt. Anledningen är att själva beslutsfattandet blir mer rutinartat 
och uppgifterna karakteriseras av att de är repetitiva.18 Det är i repetitiva projekt lättare att dra 
nytta av själva lärandeprocessen, att lära sig hur arbetet i projektet skall hanteras.19 Vanan 
skulle kunna göra att återkommande projekt inte på samma sätt präglas av den 
”ångestframkallande friheten”, man är så inarbetad i rutiner att friheten är närvarande genom 
sin frånvaro. Förklaringen är att just rutinen gör att man tar handlingsbaserade beslut utan 
någon längre tankeprocess, man behöver inte konfronteras med den frihet man egentligen 
innehar. Detta visar att rutin är ett redskap som människan skapar för att handskas med 
friheten och det ångestfyllda ansvar den kan medföra. Precis på samma sätt skapar vi 
principer för svåra tankeställningar, det vill säga vi sätter inarbetade regler för olika 
situationer för att slippa tänka igenom alla de olika alternativ som finns i varje ny 
beslutssituation.  
 

                                                 
15 Ekstedt, intervju 060406. 
16 Ekstedt, et al, s. 113. 
17 Lundin, Söderholm, s. 438.  
18 Lundin, Söderholm, s. 441. 
19 Wallström, Wannebo: Projektstyrningsmodeller: Effektiva hjälpmedel eller dämpande regelverk?, s. 7. 



Det som Ekstedt kallar unika projekt kan, vad gäller handlingsbaserad teori, te sig lite 
annorlunda. Vad som är signifikant med unika projekt är att de inte alltid har ett tydligt och 
utstakat mål, utan att de präglas av visioner.  Här ska något nytt uppnås eller utföras, och det 
kan därför verka som om rutin inte på samma sätt kan appliceras. Trots detta kan det sägas att 
rutin till viss del är basen även i sådant arbete. Att diskutera beslutsteori är i grunden ett 
försök att få människan att kunna hantera friheten att med största möjliga rationalitet påverka 
beslutets utfall. Rutin kan dock inte i samma utsträckning användas just vad gäller projektets 
utformning i unika projekt, men personerna som deltar bygger ofta upp en individuell 
grundstruktur för hur de själva förhåller sig till arbete i projekt, oavsett om projektet är av en 
återkommande eller unik karaktär.20

 
Att kunna fatta beslut är avgörande för att kunna agera under tidspress, och just tid är en 
signifikant faktor i projektarbete. Beslutsprocessen och kunskapen i att rationellt och smidigt 
kunna komma fram till vilka beslut som ska fattas, är således avgörande för hanteringen av 
frihet i projektarbetet. Relationen mellan projektet och friheten är således helt ofrånkomlig.  
 
 
Att leda frihet 
 
Det etymologiska ursprunget av ordet ansvar kommer från att svara an eller respondera (latin: 
spondere, respondere)21, vilket implicerar att ansvar skapas av mer än en person. Det är i ett 
förhållande mellan den som frågar och den som svarar an som ansvaret utvecklas. 
Människans responsivitet, eller benägenhet att svara an, är så stark att människan ibland 
ställer frågor och krav bara för att få tillfälle att svara samt leva upp till dessa.22 Att vara fri i 
projektorganiserat arbete innebär därmed ett oundvikligt ansvar då individen är fri att påverka 
resultat och tillvägagångssätt.  
 
I artikeln har vi påvisat att friheten är högst befintlig i projekt, och problematiseringen i sig 
indikerar att det finns en unicitet i just frihetens roll inom arbetsformen. Friheten finns i alla 
byggstenar i projektledningsformen: i utformningen av projektet, hos ledaren samt hos 
individen. Varje situation som en människa ställs inför är präglad av frihet, något som ligger 
till grund för all ledarskapsteori. Om nu inte varje medarbetare haft möjligheten till 
individuell frihet hade ledarskap sannolikt haft en annan betydelse. Men, ledarskapet i sig 
spelar en stor roll i relationen mellan friheten och individen i projektet. Enligt Lundin och 
Söderholm är den projektansvarige bunden till att skapa engagemang hos den anställde för att 
kunna hantera och kontrollera individens frihet i projektet. I dessa teorier beskrivs det att 
genom motivation, kommunikation och ledarskap skapas engagemang.23 Det är därför 
nödvändigt för den styrande funktionen att skapa engagemang, då engagemanget och 
motivationen är avgörande för att individen ska kunna och vilja bära det ansvar som friheten 
medför. Ett välformulerat och klart mål underlättar på flera sätt både motivationen och 
engagemanget. Att klart kunna beskriva målet är dock ingen självklarhet utan är beroende av 
projektarbetets utseende och komplexitet. Tydlighet är därutöver en faktor som kan bidra till 
effektivitet och mindre negativ stress för projektarbetarna och ytterligare ett sätt att lättare 
kunna greppa målet är att skapa fler mindre mål, så kallade delmål (från engelskans sub 
goals). 24 Att använda sig av delmål är ett sätt att hantera frihetens komplexitet genom att 

                                                 
20 Ekstedt, intervju 060406. 
21 http://g3.språkdata.gu.se/saob/ (2006-03-19) (www.saob.se). 
22 Asplund: Det sociala livets elementära former, s. 29. 
23 Lundin, Söderholm. 
24 Hovmark et al, s. 464. 



begränsa friheten, och på så vis leda friheten. Ett sätt att utnyttja detta sätt att effektivisera är 
användningen av ansvarsområden och fördelningen av ansvar.25

 
Gruppens dynamik är en faktor inom projektet som spelar stor roll för individens prestation. 
Det finns ett beroende mellan gruppens medlemmar, vilket gör att friheten (och därmed 
ansvaret) blir interrelaterat och lättare att hantera vid en positiv gruppdynamik samt ett tydligt 
och strukturerat samarbete. Detta påvisar därför ytterligare vikten av att förstå team-aspekten 
av projektets struktur och därmed konstruera teamets sammansättning ”rätt”. Dynamiken och 
sammansättningen förklarar även varför man använder sig av elitgrupper, det vill säga 
grupper som är bärande av företagets värderingar och som ska påverka medarbetares 
inställning inifrån.26  
 
Björks perspektiv på att leda frihet blir tydligt i det hon skriver om vad som krävs för att bli 
en god liberal och därmed en god hanterare av frihet. Människan bör lära sig att vara 
självkontrollerande, självreflekterande, disciplinerade, flitiga, njutningsavvisande. Genom att 
leva upp till alla dessa beskrivande ord gör man allt man kan för att kunna hantera sin egen 
frihet i varje situation, man begränsar sig och sätter lagar och regler på vad som är ett bra 
beteende. 27 Precis som Nietzsche diskuterar Björk att människans hanterande av sin egen 
frihet blir avgörande för att kunna vara en god människa. En utgångspunkt är att människan i 
sig inte är dessa adjektiv ovan, begränsningar och lagar är snarare avgörande för att 
människan ska kunna kontrollera sig själv och därmed leva upp till dem.  
 
 
Hur förstås friheten i projekt? 
 
Filosofin tar sin självklara plats inom problematiken på grund av den historik som finns samt 
den tänkvärda förmåga att se på relationen mellan människan och friheten. 
 
“The term philosophy means to the undersigned a body of related knowledge that supplies 
logic for effective thinking for the solution of certain kinds of problems. […] An executive 
without a philosophy can have only limited capability for creative thinking, regardless of his28 
basic intelligence.”29

 
Det krävs en medvetenhet om de problem som människan till sin natur stöter på i sin relation 
till frihet i projektarbetet. Således, att förstå friheten och acceptera den som sådan är vitalt för 
att kunna hantera vissa situationer som är av sådan art att de i sig är komplicerade att ta sig ur 
på grund av just frihetens komplexitet. En tidigare nämnd faktor är beslutsprocessen, som 
spelar en stor roll inom projektet. Ytterligare faktorer som kräver insikt och som direkt 
påverkar frihetens komplexitet i projekt är begränsningar, struktur, trygghet och ångest.  
 
 
Ångest och trygghet 
Sartre beskriver människans ständiga strävan efter frihet som sådan, att hon inte önskar sig 
mer än ett ting, det vill säga friheten, som är ett grundläggande val för alla värden. Att anse att 
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projektet och arbetet innebär frihet, gör att arbetsbördan kan vara stor utan att individen 
ifrågasätter den, just för att känslan av frihet kan räcka för att trivas i arbetssituationen.  
 
Då frihet dessutom, i ordets rätta betydelse, står som motsats till fängslad och beroende finns 
det lite som uttalat är negativt med friheten. I diskussionen av Sartre avslöjas den tvetydighet 
som friheten för med sig, genom att han anser människan som dömd, som för att öka på 
dubbelhetens betydelse snarare är synonymt med fängslad och beroende. Ekonomisk 
liberalism, politisk demokrati och religionsfrihet är uttryck som visar på människans kamp 
mot individualismens makt – frihetens betydelse. 30 Människan strävar följaktligen efter sin 
individuella frihet även inom projektet, att få mycket ansvar ses ofta som en positiv del av en 
utvecklande arbetssituation. Det stora ansvar och frihetsgrad som projektorganiserat arbete 
medför, innebär ett ökat behov av kunskap om människans förhållande till den ångest som 
friheten orsakar. Att vara individualist och vilja ha stor frihet utelämnar inte behovet av 
bekräftelse av gruppen. Denna problematik berörs och bekräftas senare av artikelns 
respondenter.   
 
På samma sätt som Sartre diskuterar frihet, diskuterar Zaborowski hur Orestes (i den grekiska 
mytologin, förf. anm.) samtidigt som han upptäcker den infinita friheten inser det oändliga 
ansvaret. För att binda detta samman med det triadiska systemet diskuterat av Carter kan det 
sägas att det inte bara är hindren som begränsar aktören att handla. Även ansvaret gör att ett 
resonemang och ett övervägande är nödvändigt, vilket hindrar människan/aktören från att 
handla fritt. För projektet är arbete i team ett sätt att i praktiken hantera denna process. Detta 
eftersom individen känner sin frihet men också är medveten om ansvaret och behovet av 
andra för att resonera sig fram i arbetsprocessen. Ytterligare, teamets ofta förekommande 
indelningar av ansvarsområde existerar för att fördela detta ansvar. För att återknyta till 
Zaborowski så är den oändliga friheten, eller för den delen ansvaret, självförgörande. Om 
frihet inte var något men innerlig frihet, så skulle den förstöra sig själv, då frihet existerar i 
relation till något annat. Att ansvara för allt innebär att inte vara ansvarig för något.31  
 
Inledningsvis i artikeln ställer vi frågan om frihet definieras av en gräns, om det är gränsen i 
sig som identifierar tvetydighet. På samma sätt som en gräns separerar två delar, förenas de 
även av gränsen. ”Den (ångesten, förf. anm.) utgör inte en ridå som skiljer oss från handlingen 
utan ingår tvärtom som en integrerad del i denna.”32 Individen i projektet besitter friheten att 
hantera situationer utifrån egen vilja, och hamnar samtidigt sannolikt i en mer eller mindre 
ångestfylld tillvaro. Känslan av ångest separerar inte individen från sin frihet, känslan ingår i 
friheten. Att vara medveten om denna problematik är avgörande för att citatets innebörd helt 
ska stämma överens med verkligheten. Alltså, är man medveten om den ångest som friheten 
medför, kan man bättre hantera den ”handlingsförlamning” som kan tänkas uppstå.  
 
En av psykologins pionjärer, Erich Fromm, diskuterar även han ämnet och ställer sig frågan: 
”Kan friheten bli en börda, som är för tung att bära och som människorna vill bli kvitt?” Det 
finns både en innebörd av strävan och av fara i ordet. Det speglar dessutom ytterligare ett 
perspektiv av frihet när ansvaret blir för stort och friheten inte längre känns som det 
privilegium det oftast ses som. Fromm diskuterar mer konkret än många andra filosofer var 
frihetens gräns går. Med detta menas just när friheten övergår från att vara något positivt till 
att bli människan övermäktig, tung och negativ. Denna gräns passeras då människan inte 
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längre upplever någon trygghet och enligt Fromm är det därför tryggheten som är avgörande 
för uppfattningen av friheten som positiv eller negativ. 33

 
I undersökningen som följer i artikeln, är trygghet den faktor som verkar vara avgörande för 
respondenternas uppfattning av frihet. Trygghet verkar därmed vara det som förenar 
människor i projekt i den subjektiva begränsningen som Nietzsche diskuterar och som 
presenterats tidigare i artikeln. Många verkar se just tryggheten som den viktigaste faktorn för 
att kunna prestera, för att inte känna sig obekväm och otillräcklig. Den implicita betydelsen är 
därmed att trygghet blir just en viktig faktor för om friheten i det gränsland den befinner sig i 
uppfattas som positiv eller negativ. Anledningen verkar vara att om individen känner sig trygg 
i den roll och position den har i projektet så är personen benägen att i större utsträckning våga, 
vilja och kunna ta beslut, det vill säga att kunna hantera friheten och att uppfatta den som 
positiv.  
 
Ytterligare en filosof tar plats i denna diskussion som rör frihetens komplexitet: Kierkegaard 
uttalar sig kring friheten och dess dubbla innebörd och anser att förståelsen av hela 
frihetsproblematiken beror på förmågan att se båda sidorna av processen, att inte förlora den 
ena ur sikte medan man tar korn på den andra.34 Kierkegaard talar om frihetens negativa sida, 
det vill säga den tyngd och börda som den lägger på människan. När ansvaret i projektet blir 
för stort är det svår att se att det är en konsekvens av just frihet, eftersom friheten sällan ses 
som något annat än en positiv del av arbetet och strävan i sig. Det kan diskuteras om denna 
negativa sida är svårare att inse för människan, då den positiva bilden och strävan för frihet är 
grundläggande och självklar. När frihet passerar gränsen och övergår till den tvetydiga 
betydelsens negativa sida, är det troligt att denna negativism är svår att acceptera just eftersom 
den positiva bilden för många är den initiala. 
 
 
Begränsningar och struktur 
Den definitionsproblematik av frihet som är aktuell i artikeln är redan omnämnd och 
diskuterad, däremot gör tidigare skrivna artiklar och litteratur att vi bör skilja på typ av frihet. 
För att öka förståelsen för människas relation till frihet inom projektet, tar vi del av och 
förlänger den pågående diskussionen kring problematiken. Flera författare gör sina försök till 
att strukturera upp och göra en typ av kategorisering av den icke-kategoriseringsmöjliga 
terminologin. Det är dock viktigt att redogöra den debatt som idag pågår.  
 
Den frihet som diskuteras i artikeln är friheten sett som en möjlighet (opportunity freedom). 
Med detta menas att man har möjligheten att utföra en viss handling, där prefixet möjlighet 
står för avsaknaden av hinder för att utföra valda handling.35 Motsvarigheten är, enligt Carter, 
utövande frihet (exercise freedom). Att vara fri innebär därmed i utövande av frihet att göra 
saker och utföra handlingar. Möjlighetsfrihet består av en triadisk (triadic) relation mellan 
individen, hinder och möjliga handlingar.36 Med detta menas att uppbyggnaden av frihet 
består av tre komponenter: individen, hindret samt de handlingar individen har frihet att 
utföra, tillgängliga och lätt applicerbara på projektets utformning. Förekommer inga hinder, 
eller om de är så små att de kan överkommas, kan handlingen utföras om viljan att göra det 
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finns.37 Möjlighetsfrihet och den triadiska relationen är ett möjligt och passande perspektiv att 
använda för att se på den struktur frihet innehar inom projektet.  
 
Diskussionen om struktur leder oss in på vikten av att göra en åtskillnad mellan frihet och 
valfrihet. För att kunna skilja och definiera de olika betydelserna av orden, behövs även 
karakteristikan för val genomgås och analyseras, då valet tillsammans med frihet utgör 
grunden för valfrihet. Omfånget i aktörens valfrihet beror bara på raden av tillgängliga 
handlingsalternativ. Skillnaden mellan frihet och valfrihet skulle kunna sägas vara individens 
ansvar och den hänsyn som behöver visas till medmänniskor och övriga berörda i en situation 
som endast karakteriseras av frihetsdiskussionen. Hinder ses inte heller som en nödvändig del 
i relationen som uttrycks, eftersom ett hinder per definition tar bort ett potentiellt val från 
handlingsalternativsmenyn som individen i en valfrihetssituation ställs inför.38

 
En motstående form till den frihet där möjligheten är i fokus, är där friheten är av den form då 
man tvingas till något. Detta innebär att man är fri till x även när man är fysiskt tvingad till x. 
Det är också här skillnaden mellan x och inte-x kommer in. Det framstår som om när man 
bara har alternativ x är friheten inte särskilt stor (och man har framför allt ingen valfrihet), 
men trots att inte-x ses som något individen är ofri att göra ses den fortfarande som ett möjligt 
alternativ. Å andra sidan kan ju inte-x vara något som man är fri att utföra. Alltså: även om 
jag bara har ett val att ta ställning till har jag en frihet, och jag kan inte heller förhålla mig 
passiv till denna handling, antingen utför jag handlingen eller så låter jag bli.39  
 
Även en del andra begrepp bör avhandlas under rubriken struktur. Ett sådant diskuteras av 
Pettit i Rosati gällande friheten som positiv eller negativ. Vad som menas är inte den 
subjektiva uppfattning av positivt eller negativt som eftersträvas genom denna undersökning 
utan en slags värdering av friheten genom en politisk kategorisering. Pettit redogör för de 
olika ställningstagandena av positiv och negativ frihet, där positiv frihet enligt Aristoteles 
sågs som en frihet från beroende, men enligt bland annat Berlin sågs som självstyre och 
demokratiskt deltagande. Denna diskussion och kategorisering tydliggör kopplingen och 
gränsen mellan individens vilja till frihet, men behovet av inblandning av teamet. Negativ 
frihet ses däremot som detsamma som avsaknaden av inblandning40, vilket kommer 
diskuteras mer ingående i samband med analysen av undersökningsresultatet. 
 
 

Undersökning av frihet i projektorganiserat arbete  
 
Frihetsbegreppet innehar en tvetydighet som är komplicerad för människan att hantera. För att 
skaffa ett empiriskt perspektiv, en bild av hur den projektarbetande människan uppfattar 
komplexiteten i frihetsbegreppet, följer en kvalitativ undersökning samt en analys som 
avslutning av artikeln.  
 
 
 
 

                                                 
37 Ibid.  
38 Ibid, s. 71. 
39 Carter. 
40 Rosati: Review essay. Freedom from domination: the republican revival. 



Metod 
 
Syftet med följande undersökning är att ta reda på hur deltagare i projekt uppfattar friheten i 
sitt arbete. Målet är därför att kunna problematisera den arbetssituation de befinner sig i 
utifrån de svar respondenterna ger. Uppfattas då friheten som något alltigenom positivt eller 
ser de även genom sina olika erfarenheter de perspektiv av friheten som kan karakteriseras 
som negativa och därmed den tvetydighet friheten präglas av? Hur uppfattas det ansvar som 
friheten för med sig?  Att ställa frågor om ett ämne som kräver eftertanke ställer krav på 
respondenternas förmåga att själva kunna problematisera. Samtidigt är det just det praktiska 
exemplet, det konkreta i den kanske abstrakta diskussionen, som lockar oss till att göra 
undersökningen.  
 
För att genomföra undersökningen på bästa sätt har en kvalitativ metod att tillämpats. Fokus 
ligger därför på en djupare diskussion med ett fåtal respondenter, där diskussionen förses med 
en initial förberedande enkätundersökning som underlag, just för att respondenterna ska få 
möjlighet till längre eftertanke. Intervjuerna är sedan tänkta att genomföras som 
semistrukturerade samtal.41 Respondenterna har valts ut utan anknytning till en specifik 
bransch, eftersom vi önskar och strävar efter att undersökningen inte ska bli genrebetonad och 
att kunskapsbidraget ska kunna bli generellt. Just för att tillfredsställa dessa önskemål har 
människor med olika erfarenheter av projektarbete kontaktats. Exempel på detta är människor 
som arbetar inom olika branscher, med olika lång erfarenhet, samt olika positioner i en 
projektorganiserad verksamhet. Målet är att hitta den personliga uppfattningen och 
perspektivet på frihet i det projektorganiserade arbetet genom att diskutera fram ett 
resonemang med respondenterna. Vi önskar, med resonemanget som bas, se hur frihet präglar 
människor i projektarbete, om friheten i denna typ av arbete, som diskuterat i teorin, kräver 
vana och en redan uppbyggd struktur.  
 
Som nämnt ovan är respondenternas bakgrund gällande projektarbete högst varierande, vilket 
kan ses som ett medvetet val från vår sida. Ett fåtal av respondenterna innehar en position som 
projektledare, medan andra är deltagare av projekt. En av respondenterna har stor erfarenhet 
från teaterns värld, vilket innebär att det i huvudsak är typen ”återkommande projekt” hon 
arbetat med, vid vissa tillfällen har hon dessutom fungerat som projektledare. Nästa 
respondent arbetar med eventverksamhet, där hon har deltagit i flertalet projekt samt fungerat 
som projektledare. En annan respondent arbetar i projekt, med tanken att han inom kort ska 
axla rollen som projektledare. Projekten han arbetar i existerar för att förbättra logistiskfrågor 
inom dagligvaruhandeln och han är nyligen utexaminerad från teknisk högskola. 
Respondenten har därmed en relativt liten erfarenhet av projektarbete i praktiken och har 
därför en eventuellt lite annan syn på projekt som arbetsform. Hans handlande kan därför inte 
härledas direkt till en erfarenhetsbaserad beslutsprocess. Nästa respondent arbetar som 
projektledare inom kommunala ramar och har flerårig erfarenhet av detta. Projekten hon 
arbetar med har också karaktären av ”återkommande projekt” och återfinns inom 
utbildningsområdet. En respondent arbetar inom IT-sektorn och har även han en flerårig 
erfarenhet av denna verksamhet. Den sista av de sju respondenterna har flerårig erfarenhet av 
projektarbete inom it och mobiltelefoni. Den blandning av erfarenheter som respondenterna 
innehar tror vi har en positiv effekt för den eftersträvade frånvaron av ett genrebetonat 
resultat.  
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Sammanställning och analys av undersökningen 
 
Sammanställning av undersökningen visar på många olika infallsvinklar och perspektiv på 
frihet. Övergripande kan sägas att det att de svar som erhållits från respondenterna i enkät- 
och intervjuundersökningen inte alltid överensstämmer med varandra. Vissa svar styrker de 
teorier som använts som underlag, medan andra svar inte direkt kan kopplas till dessa. Det 
går, genom respondenternas svar samt den teoribildning som ligger till grund för 
undersökningen, inte ge något absolut svar på den frågeställning som hålls inledningsvis i 
artikeln. Dock är huvudmålet med artikeln att problematisera, inte besvara, frågeställningen. 
 
Vad gäller frågor om hur beslutsprocessen ser ut och upplevs i projektet så verkar detta vara 
individuellt från projekt till projekt. Vissa projekt verkar åtnjuta den frihet som det innebär att 
fritt kunna disponera beslutsprocesser eller alternativt frånvaron av dessa. Med detta menas att 
man själv kan välja i vilken utsträckning man vill att det aktivt ska tas beslut, när det i 
genomförandeprocessen i så fall skall beslutas, samt vilka det är som ska ta besluten. De svar 
som återger ett sådant förfarande diskuterar hur besluten snarare tas i efterhand för att 
bekräfta ett rättmätigt handlande. Detta bekräftar delar av Lundin och Söderholms action-
based theory där det fastställs att beslut som fattas oftast är en efterkonstruktion än ett 
grundande till en händelse. Lundin och Söderholm hävdar dessutom att ett sådant förfarande 
kan ses som gängse i projektarbete.42 Det som däremot är givet i projektet är de övergripande 
riktlinjerna, då dessa (oftast) är förutbestämda av projektbeställaren, alternativt de finansiärer 
som finns. Flera respondenter diskuterar i denna fråga de (psykologiska) roller och positioner 
som uppstår inom projektet, samt hur dessa olika roller utvecklas till maktpositioner med 
olika mycket direkt och indirekt inflytande över beslut och beslutsprocesser.  Den respondent 
som har erfarenhet från teaterverksamhet talar om två olika ledare i projektet, den uttalade 
projektledaren samt den konstnärliga ledaren. Enligt en av de andra respondenterna kan även 
outtalade ledare genom sitt indirekta inflytande (exempelvis pondus), påverka hur beslut skall 
se ut i projektet och därmed även indirekt inskränka den upplevda frihet som finns i projekt. 
För att tydliggöra detta så kan rollernas betydelse påverka inflytandet i projektet och därmed 
även beslutsfattandet.    
 
Vad gäller struktur och begränsningar svarar de flesta av respondenterna i undersökningen att 
det är av vikt med en tydlig struktur samt begränsningar. Vad som bör noteras är att 
strukturen, enligt undersökningen, kan delas in i två grupperingar: en generell för projektet 
och en personlig. Den personliga bygger på en individuell uppbyggnad av struktur och är en 
subjektiv form av kunnande. Detta innebär att personlig struktur är något man skapar och som 
bygger på egna erfarenheter. På detta sätt är strukturen något man tar med sig, samt utvecklar 
och modifierar för varje projekt. Den för projektet generella strukturen bygger på en 
gemensam värdegrund. Den är nödvändig då projekt är en mänsklig konstruktion som om den 
inte ”stagas upp” får svårt att växa och gro. De flesta kräver alltså struktur, både den för 
projektet generella, samt den som är individuell och skapad efter subjektiva värderingar och 
tillvägagångssätt. Behovet och önskemålet om begränsningar och struktur visar dock att de 
flesta – omedvetet – inser att ångest just är ”frihetens svindel” och den baksida som träder 
fram när friheten blir alltför stor och ansvaret blir ohanterligt. Man inser, vilket tydligt 
återspeglas hos respondenterna, att utan begränsningar och struktur uppfattas friheten som 
negativ. Den gräns som Fromm diskuterar, trygghetens betydelse för positivt upplevd frihet, 
förstärks genom empirin. Det verkar även vara Nietzsches bild av frihet som tydligast 
återspeglar hur respondenterna (omedvetet) förhåller sig till just friheten i sitt arbete. 
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Nietzsche presenterar som tidigare diskuterat en teori om friheten som subjektivt uppsatta 
begränsningar, och det verkar vara just så respondenterna reagerar. Det är genom 
begränsningar som passar just den enskilde respondenten som friheten uppfattas som något 
positivt, något som passar just denna individs preferenser. 
 
Diskuteras frihetens struktur och uppbyggnad kan slutsatsen dras att respondenterna i 
huvudsak ser det de uppfattar som positiv frihet som det som kan härledas från Pettits och 
därmed Aristoteles syn på friheten som positiv. Med detta menas att respondenterna ser på 
frihet på ett positivt sätt när de är fria från beroende. Det är när man inte är i beroendeställning 
som man egentligen är fri enligt denna teori, och det först då som man upplever situationen 
som positiv. Respondenterna verkar därmed eniga om att frånvaron av beroende är ett 
nödvändigt kriterium för frihet. Som nämnt i teoriavsnittet ses positiv frihet av senare 
filosofer mer som självstyre och självförverkligande än frånvaron av beroende.43 Om 
självstyre och självförverkligande är nödvändiga kriterier för frihet ställer sig flera 
respondenter mer osäkra till. Diskussionen leder till att självstyre ses som detsamma som 
frånvaron av beroende, det vill säga att man är kapabel och fri att styra sig själv utan beroende 
av någon annan. Och det verkar inte vara svårt för respondenterna att hålla med om 
Bosanquets tanke om att frihet är ”being able to be yourself”44. Frågan för respondenterna blir 
snarare om detta citat har samma innebörd som självförverkligande. De flesta verkar uppfatta 
det som ett viktigt kriterium för frihet, men dock inte att det tillhör de grundläggande 
kriterierna för att uppfatta friheten som positiv. 
 
Enligt den teori som presenterats i artikeln upplevs frihet som negativ vid frånvaron av 
inblandning. Frånvaron av inblandning verkar inte vara ett lika självklart kriterium som 
frånvaron av beroende för att karakterisera och definiera frihet: inblandning kan tolkas både 
som något positivt och något negativt. Det bör nämnas att definitionen av inblandning och 
beroende har haft den betydelse som respondentens tolkning gett dem. Med andra ord, vad 
som visat sig genom undersökningen är att vem och hur som ”blandar sig i” måste vägas in. 
Med detta menas att flera av respondenterna anser att inblandning kan tolkas som ett stöd och 
en trygghet och att den då av flera ses som något positivt, åtminstone så länge den sker på 
respondentens villkor och kontroll. Detta betyder att respondenterna även går emot Pettit i sin 
tolkning av frihet, enligt dem måste friheten inte ha frånvaron av inblandning som krav. En 
teori är att det är ett inslag av trygghet som finns på plats när det som uppfattas som den 
positiva inblandningen sker, något som styrker den diskussion Fromm för.  
 
Konsensus verkar råda när respondenterna själva får diskutera vad som kommit att vara en 
viktig punkt och den centrala frågeställningen i artikeln. Det resonemang som framförs i 
samband med frågeställningen när friheten övergår från att upplevas positiv till att kännas 
negativ överensstämmer även med de teorier som presenterats tidigare, och då främst de 
existentialistiska. Alla verkar anse, även om olika formuleringar föreligger, att det är när det 
blir stressigt, när man inte hinner med, när man inte vet att man gör rätt saker som friheten 
har passerat den gräns som åtskiljer uppfattningen av frihet som positiv eller negativ. Allt 
detta uttrycker dock att det är när ansvaret blir för stort som friheten inte längre uppfattas som 
positiv. Hur kan vi då generalisera så? Jo, när det blir stressigt och när man inte känner att 
man hinner med uttrycker man en oro för det ansvar man innehar, man visar ett engagemang i 
hur och att uppgifterna utförs, samt att de utförs på ett korrekt sätt. Samma sak gäller med 
känslan av att inte veta att man gör rätt saker. Även detta kan ses som ett ”ansvarstänk”, man 

                                                 
43 Nelson: Liberty – One Concept Too Many?, s.58. 
44 Bosanquet: The Philosophical Theory of the State, s. 128. 



vill försäkra sig om att det man gör inte är förgäves eller otillfredsställande efter det svaromål 
man uppfattar att man förväntas leva upp till. Ansvaret ses av de flesta respondenterna som 
något som ökar med mängden frihet. Lite varianter förekommer, exempelvis att mängden 
ansvar beror på hur höga förväntningar som ställs, medan någon anser att det inte finns något 
samband alls mellan frihet och ansvar. Dessa svar frångår dock den tillämpade och aktuella 
teoribildningen. Man inser att ansvaret, och den bidragande ångesten är en oundviklig 
följeslagare till en ökad mängd frihet, och att det därmed måste vara när ansvaret blir för stort 
som friheten inte är positiv. Detta ger alltså en bild av att det är ansvaret som är avgörande för 
uppfattningen av frihet. Gränslinjen för frihet som positiv eller negativ kan dock, enligt 
undersökningen, inte enbart sättas ut med hjälp av ansvaret och dess konsekvenser. Vad som 
utöver ansvaret verkar vara ett centralt begrepp hos respondenterna är trygghet. Det blir alltså 
till viss del Fromms diskussion runt frihet och trygghet som bidrar till när människan känner 
att friheten har passerat gränsen och blivit något negativt. Det är enligt några respondenter när 
man känner otrygghet som friheten inte längre känns positiv. Andra uttrycker hur trygghet 
skapar prestation och hur tryggheten är viktig för att frihetens baksida inte ska ta överhanden. 
Detta gör att man kommer närmare den gräns friheten har även om den inte verkar ha någon 
exakt fästpunkt.  
 
 
Diskussion 
 
Tanken med frågorna som ställdes i undersökningen var att på flera olika sätt komma fram till 
svar som tillsammans indikerar hur friheten uppfattas och genom empirin pröva den 
teoribildning och vetenskap som finns i ämnet. Som vi nämnde inledningsvis i metodkapitlet 
ställer samtal kring denna typ av problematisering stora krav på respondentens egen förmåga 
att ställa sig utanför sin situation och se på den ur nya perspektiv. Det kriterium som vi haft 
för att försöka underlätta detta kanske orimliga krav, är att vi utgått ifrån att de respondenter 
som är intresserade av den problematisering som vi presenterar för dem också är engagerade 
och benägna att ta del av diskussionen. Återigen, artikeln – precis som undersökningen – bör 
därför ses som ett bidragande perspektiv i den forskningsdiskussion som råder inom området 
och inte som ett faktum.  
 
Tidigare i artikeln har Fromm, tillsammans med de idéer han representerade, presenterats.  
Det Fromm diskuterar i dessa avsnitt är trygghet, och det är tryggheten som även hos 
respondenterna har en av huvudrollerna när det kommer till den upplevda känslan av friheten 
som ett positivt begrepp. Ytterligare en komponent som behövs för att hitta gränsen är att 
förstå positiv frihet genom den definition Nietzsche gör. Det är genom subjektiva 
begränsningar som vi uppfattar friheten som positiv, genom att göra en personlig definition av 
vilka begränsningar jag vill ha för att kunna hantera friheten och således uppfatta den som 
positiv. Den gräns är alltså subjektiv i den mening att alla som arbetar i projektarbete kommer 
att se gränsen individuellt då frihetens existens endast är i relation till individen. Det vill säga, 
dessa aspekter kommer därmed att byggas upp i olika sammansättningar beroende på den 
enskilde individens preferenser. Frågan som bör ställas är: vilken sammansättning av ansvar, 
trygghet och begränsningar är viktig för att just jag, i mitt arbete inom projektet, ska uppfatta 
friheten som positiv? Att trygghet är en väsentlig del av den positivt upplevda friheten, både 
inom teori samt den empiri som är bunden till artikeln, är därför något vi anser kan fastställas. 
 
Att förstå var gränsen går för den enskilde i ett projektarbete vad gäller just friheten är av vikt 
för projektledaren såväl som för den aktuella arbetsgivaren. Detta eftersom den enskilde 
individen, när den får hålla sig på det som personen uppfattar som den positiva sidan av frihet, 



presterar bättre och kan undvika den ångest som frihet medför när det övergår till att bli en 
börda och uppfattas som negativ. För ledarskapets skull bör medvetenheten av komplexiteten 
finnas i varje ledare, samt en öppenhet för hanteringen av friheten som sådan. Detta diskuteras 
även i avsnittet som kallas existentialismen och friheten, där det klargörs att dessa filosofer 
ser på ångest som frihetens oundvikliga baksida. Kan man därför undvika den ångest som en 
okontrollerad frihet medför, innebär det att den personal som ingår i projektarbetet på ett 
bättre sätt kommer att kunna hantera den frihet de i projektarbetet ställs inför. Denna frihet 
karakteriseras inte heller efter den tidsmässiga friheten, det vill säga att man själv kan 
bestämma fikapausens tidpunkt och längd, utan snarare efter positivt och negativt i frihetens 
struktur, det vill säga frånvaron av inblandning eller friheten från beroende, beroende på den 
åskådning av frihet som appliceras.  
 
Att begränsa friheten har även (positiva) konsekvenser för den effektivitet som råder i 
projektet. Detta bekräftas av respondenterna som uttrycker en önskan efter vissa 
begränsningar samt struktur, det får dem att öka sin effektivitet. Dessa begränsningar verkar 
även göra att projektarbetaren generellt uppfattar friheten som mer positiv och ökar sin 
effektivitet, något som också bekräftar Nietzsches teorier. Anledningen är återigen det enkla 
faktum att man genom begränsningar slipper det tvetydiga i friheten, friheten blir då inte 
övermäktig och skapar därmed inte den annars oundvikliga ångesten.  
  

Slutsatser 
 
Denna artikel har sin grund i projektarbete och hur personer inom denna arbetsform upplever 
frihet. Med hjälp av teorier inom projektarbete samt teorier inom det filosofiska 
frihetsperspektivet har vi undersökt i vilken utsträckning friheten uppfattas som någonting 
positivt. Vi har förlängt den pågående forskningen kring projektorganiserat arbete samt 
frihetens tvetydighet, och genom artikeln förenat dessa områden. Det som delvis 
eftersträvades var att diskutera den gräns där friheten förenar och skiljer den positiva och 
negativa känslan av begreppet. En genomgång av det resultat som vi fick av undersökningen 
visar att det som påverkar denna gräns stämmer överens med det teorin diskuterar, det vill 
säga upplevelsen av begränsningar, trygghet, struktur och ångest.  Vi anser det dock vara 
viktigt att påminna om den subjektiva prägel denna typ av diskussionsfråga har: frihet är ett 
tvetydigt begrepp med olika innebörd för många. På samma sätt är ord som just 
begränsningar, trygghet, struktur och ångest samtliga subjektivt laddade ord, då de är starkt 
sammankopplade med känslor. Detta medför att en uppskattning av var frihetens gräns 
befinner sig kan diskusteras, men det är på grund av sakförhållandet inga fakta som generellt 
kan säkerställas. Av undersökningen framgår att de flesta respondenterna önskar någon form 
av struktur i projektverksamheten, vilket visar på en slags medvetenhet om den ångest som 
framstår när friheten blir övermäktig. Begränsningar och struktur ses därmed inte som något 
negativt, de är snarare ett sätt att hantera friheten samt att öka fokus på det som är centralt i 
projektet. Denna tes bekräftas av respondenterna genom inställningen till inblandning, vars 
frånvaro inte verkar vara ett givet kriterium för frihet. 
 
En viktig slutsats som kan dras är vikten för projektledaren och arbetsgivaren att vara 
medveten om den gräns friheten har för deltagarna i projektet. Att kunna hantera denna linje 
mellan friheten som något positivt och friheten som något negativt innebär fördelar i 
projektets effektivitet. Detta då friheten regleras med hjälp av begränsningar, vilka även 
hjälper projektdeltagaren att kontrollera friheten samt på ett bättre sätt nå de mål som är 
uppsatta för projektet. Når man uppsatta mål på ett bättre och snabbare sätt innebär detta 



implicit en ökad effektivitet för projektet och projektdeltagarna, något som är 
eftersträvansvärt för arbetsgivare, projektledare såväl som ekonomiska finansiärer. 
Konklusionen blir att den medvetenhet som vi genomgående vill hävda är viktig, kan nås 
delvis genom att ställa den frågan som nämns i diskussionen ovan: vilken sammansättning av 
ansvar, trygghet och begränsningar är viktig för att just jag, i mitt arbete inom projektet, ska 
uppfatta friheten som positiv? 
 
Den starka kopplingen mellan frihet och projektledning kan inte ignoreras, inte heller 
komplexiteten i relationen människa och frihet. Det blir omöjligt för människan att arbeta 
utan att samtidigt behöva ifrågasätta sin hållning till frihet. Vid ökad kunskap kring detta bör 
arbetet i projekt troligtvis rationaliseras. Inte minst då människan lär sig att hantera den 
oundvikligt tvetydiga situationen under beslutsprocessens alla möjliga utvägar. Att acceptera 
denna tvetydighet kan också förändra känslan för ångesten som blir ett återkommande 
problem för individen i projekt.  
 
 
Framtida forskning 
 
De avslutande slutsatserna i texten ovan är hypotetiska, samtliga passande tema för framtida 
forskning. En undersökning skulle även kunna genomföras med större medel än i denna 
artikel, och möjligheten att i större omfattning gå in djupare med respondenten och dess 
personliga uppfattning av frihetens gräns. Frihetens tvetydighet gör även att 
forskningsresultaten kan te sig motsägelsefulla – med en gedigen forskningsbakgrund är det 
omöjligt att säga att ett specifikt resultat är rätt eller fel. Detta är därmed ytterligare ett 
argument för att vidare arbeta med den forskning som är aktuell inom ämnet och därmed 
skapa en grund baserad på ett flertal olika forskningsresultat. 
 
 

Slutord 
 
Som avslutning vill vi tacka Thomas Bay för handledning, tålamod samt tips och råd genom 
skrivandet av artikeln. Vi vill dessutom tacka de respondenter som tagit sig tid att svara på 
frågor samt villigt deltagit i diskussion och delgivit oss den kunskap och erfarenhet de 
besitter. Vi vill även rikta ett tack till Eskil Ekstedt för att tålmodigt svarat på de frågor vi 
initialt ställde. 
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