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Sammanfattning 

Motivation utgör en nyckelfaktor i hur lyckat ett projekt blir. Syftet med denna 

studie var bidra till förståelsen av hur projektledare motiverar projektgrupper. 

Datamaterialet grundar sig på kvalitativa data från sex personliga intervjuer med 

projektledare inom teknikbranschen. Det empiriska materialet har analyserats i 

huvudsak med motivationsteorierna Self Determination Theory och 

Tvåfaktormodellen. 

Studien fann sju framträdande teman som projektledarnas tillvägagångssätt kunde 

kategoriseras i: Tema 1 - Samhörighet och sociala relationer, Tema 2 - 

Meningsfullt arbete - Skapa gemensam syn på projektets mål, Tema 3 - 

Informationsutbyte och progress, Tema 4 - Delaktighet, ansvar och förtroende, 

Tema 5 - Grad av kontroll, Tema 6 - Feedback och uppskattning, 

Tema 7 - Fira framgång och avslut. 

Tillvägagångssätten kan sammanfattas med att lära känna gruppen, att ge en 

helhetssyn över projektet, att dela med sig av information och projektets 

framgång, att låta alla vara delaktiga och delegera ansvar, att ha en balanserad 

kontrollfunktion, att ge återkoppling kontinuerligt och att fira framgångar i 

projektet.  

Analysen med Self Determination Theory visade att de grundläggande 

psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet påverkades inom de 

sju temana. Samma tillvägagångssätt kunde upplevas på olika sätt beroende på hur 

de utfördes, med konsekvens att de hamnade på olika platser på 

internaliseringsskalan. Projektledarna använde främst yttre faktorer för att påverka 

motivationen.  

Analysen med Tvåfaktormodellen visade att projektledarna använde 

motivationsfaktorer i större grad än hygienfaktorer för att motivera 

projektgruppen, med undantag för sociala relationer. Detta beror sannolikt på att 

de andra hygienfaktorerna oftast är företagsspecifika och ligger utanför 

projektledarens kontroll.  

Analysen visade att de sju teman som studien beskriver påverkade olika 

motivationsbehov. Samtliga projektledare hade förståelse för att motivation var 

viktigt och att inre motivation var att föredra. Dock fanns inget i studien som 

tydde på att projektledarna i större omfattning hade förståelse om vilka 

psykologiska processer som deras tillvägagångssätt påverkade hos deltagarna. 

Projektledarnas tillvägagångssätt var grundade i deras egna erfarenheter och 

upplevelser, snarare än förankrade i formulerade processer eller teorier. Inget av 

företagen hade en medveten uttalad motivationsstrategi som projektledarna 

använde eller kunde använda sig av. 

Nyckelord: Projektledare, Motivationsbehov, Tvåfaktormodellen, Projektledning, 

Ledarskap, Self Determination Theory, Herzberg, Deci och Ryan 
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Abstract 

Motivation is a key factor for the success of a project. The purpose of this study 

was to contribute to the understanding of how project managers are motivating 

project teams. The empirical data is based on qualitative data from six personal 

interviews with project managers in the technology industry. The empirical 

material has been analyzed mainly with the motivation theories Self 

Determination Theory and the Two factor model. 

The study found seven main themes that could categorize the project managers 

ways of action: Theme 1 – Cohesion and Social relations, Theme 2 – Meaningful 

work - creating common view of project goals, Theme 3 – Information exchange 

and Progress, Theme 4 - Participation, Responsibility and Trust, Theme 5 – 

Degree of Control, Theme 6 – Feedback and Recognition, Theme 7 – Celebrating 

success and conclusion. 

The ways of action can be summarized to: 

Getting to know the group. Giving an overview of the project. Sharing 

information and success of the project. Allowing everyone to participate and 

delegate responsibility. Having a balanced control function. Giving continues 

feedback. Celebrating success.  

The analysis with the Self Determination Theory showed that the basic 

psychological needs autonomy, competence and relatedness, were affected within 

the seven themes. The same ways of action could be experienced in various ways 

depending how they were performed, with the effect that end up in different 

places on the internalization scale. The project managers mainly used external 

factors to influence motivation.  

The analysis with the Two factor model showed that the project managers used 

motivational factors to a greater extent than hygiene factors to motivate, except 

for social relations. This was probably due to the fact that hygiene factors usually 

are company-specific and are beyond the control of the project managers.  

The analysis showed that the seven themes described in the study influenced 

different motivational needs. Every project manager had an understanding that 

motivation was important and that internal motivation was preferable. However, 

nothing in the study indicated that the project managers had a greater 

understanding of the psychological processes of the individuals had, that their 

ways of action influenced. The project managers’ ways of action were based on 

their own experiences, rather than anchored in formulated processes or theories. 

None of the companies in the study had an conscious articulated motivation 

strategy that project managers could use. 

 

Keywords: Project Manager, Motivation, Two factor model, Project management, 

Leadership, Self Determination Theory, Herzberg, Deci and Ryan 
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Förord 

Redan tidigt i studierna började vi fundera på de processer och drivkrafter som 

motiverar individer. Tankarna började med att det skulle vara betydelsefullt för 

projektledare, i synnerhet konsulter, att använda sig av tillvägagångssätt som 

skapar motivation och som leder till lyckade team och förträffliga resultat i 

projekt.  

Under forskningens gång har vi lärt oss det som många redan vet, att ju mer man 

lär sig desto mer finns det att lära sig. Denna undersökning lyckades komma en 

bit på vägen för att förstå hur motivationsprocesser fungerar i projekt. Resan 

genom uppsatsen har varit spännande och lärorik. 

Vi vill tacka de respondenter som deltagit i studien. Deras berättelser och 

beskrivningar har hjälpt till att skapa en studie vars resultat kan vara till nytta för 

projektledare och projektteam samt andra intresserade av motivationsämnet. 

 

Vi vill i synnerhet varmt tacka vår handledare Fil. Dr. Tomas Jansson, för mycket 

intressanta diskussioner om motivation och projektledning, värdefull feedback, 

bra stöd och råd som vi kontinuerligt fått under uppsatsens gång. 

Och så, önskar vi Dig, trevlig läsning. 

 

 

Michael Lichtenstein  Dejan Stojcic
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1 Inledning 

Detta kapitel introducerar ämnet med diskussion om studiens betydelse och 

upplägg. I kapitlet presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Projektmotivation utgör en nyckelfaktor i hur framgångsrikt ett projekt blir 

(Schmid & Adams 2008). Ett projekts framgång och utfall avgörs ofta av 

projektledarens förmåga att styra faktorerna tid, resurs och kvalitet (Jansson & 

Ljung 2011; Schmid & Adams 2008). Projektdeltagarna är de individer som 

arbetar med dessa faktorer i projekt. Motivation i en projektgrupp är en central del 

av ett lyckat projekt som dock kan vara abstrakt och svårpåtaglig (Schmid & 

Adams 2008). Projektledarens interpersonella egenskaper är avgörande för att 

motivera projektteamet och påverkar såväl projektets utförande som resultat (PMI 

2004). I en jämförande studie av Odusami (2002) fick konsulter, interna chefer 

och kontrakterade chefer, rangordna effektiva egenskaper hos projektledare. 

Konsulterna i studien var överens om att motivation, ledarskap och 

beslutsfattande var projektledarens tre viktigaste egenskaper. 

Motivation är således viktigt i projekt. Vissa går så långt som att hävda att 

motivation är en förutsättning för en organisations överlevnad (Lindner 1998).  

Motiverade medarbetare behövs för att lyckas och kunna vara produktiva på 

arbetsplatsen (Passer & Smith 2011). Själva innebörden av ordet motivation 

härrör sig till rörelse, vilket kan innebära att motivation orsakar att människor gör 

något eller börjar göra något (Deci & Ryan 2014). Projektdeltagarna behöver vara 

motiverade för att kunna bidra och genomföra uppgiften som står framför dem 

(Jansson & Ljung 2011). Detta förutsätter att ledarna också har förståelse för vad 

som motiverar individerna (Lindner 1998). 

Trots omfattande undersökningar är forskare oense om definitionen på motivation, 

varifrån den kommer och hur man kan påverka den (Schmid & Adams 2008). 

Många är överens om att motivationen kan styras av inre respektive yttre 

drivkrafter. Inre motivation står för bland annat personens egen upplevelse, 

självbestämmande och samhörighet (Jansson & Ljung 2011). Det inre behovet 

tillfredsställs vid utförandet av själva uppgiften och det egna valet att utföra den 

(Deci & Ryan 2000). Yttre motivatorer kan bland annat utgöras av yttre 

belöningar, krav, skuld, påtryckningar eller ett sätt att upprätthålla sin egen 

självbild (Deci & Ryan 2000). Uppgifter som utförs med inre motivation tenderar 

att utföras med högre kvalitet och bättre resultat (Deci & Ryan 2000).  

Denna studie antar projektledarens perspektiv när den undersöker hur 

projektledare arbetar för att motivera projektgrupper. Projektledarna själva borde 

vara motiverade, eftersom de flesta individer som börjar i en ny organisation eller 

1.1 Bakgrund 
1.3  Frågeställning 

& kunskapsbidrag 
1.4 Avgränsningar 1.2 Syfte 
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på ett nytt jobb gör detta med entusiasm och iver inför arbetet (Sirota, Mischkind 

& Meltzer (2005).  

Motivation har spelat en stor roll som instrument i organisationer sedan några 

decennier (Schmid & Adams 2008). Projektledare borde därför vara medvetna om 

att motivation är viktigt eftersom att de utför aktiviteter för att skapa motivation. 

En annan aspekt är om projektledarna är medvetna om på vilket sätt deras 

tillvägagångssätt påverkar individernas motivation.  

Det teoretiska ramverket i denna studie utgörs i huvudsak av Self Determination 

Theory (Ryan & Deci 2000; Gagné & Deci 2005) och Tvåfaktormodellen 

(Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). Self Determination Theory, även kallat 

SDT, har testats över hela världen på befolkningsgrupper med skiftande 

demografi och i olika situationer. Ännu har studierna inte falsifierat teorin. I 

dagsläget finns enligt Deci och Ryan (2014) hundratals forskare som använder 

denna motivationsteori som utgångspunkt inom motivationsforskning. 

Tvåfaktormodellen är kopplad till en individs attityder till arbete och passar därför 

också i studien. De två teoretiska ansatserna kompletterar varandra och möjliggör 

att belysa tillvägagångssätten från olika synvinklar. 

Med ovanstående bakgrund finner vi det intressant att ta reda på hur projektledare 

motiverar arbetsgrupper, om projektledarna har förståelse för motivation och på 

vilket sätt deras tillvägagångssätt kan analyseras med motivationsteorierna Self 

Determination Theory och Tvåfaktormodellen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till förståelsen av hur projektledare motiverar 

projektgrupper.  

1.3 Frågeställning och kunskapsbidrag 

Studiens huvudfråga är: 

Hur gör projektledare för att motivera projektgrupper? 

Delfrågor: 

På vilket sätt kan tillvägagångssätten förklaras ur Self Determination Theory? 

På vilket sätt kan tillvägagångssätten förklaras ur Tvåfaktormodellen? 

Studiens resultat är avsett att bidra till forskningsområdet om hur projektledare 

agerar för att motivera projektgrupper. Bidraget skulle också kunna, förutom 

vetenskapen, intressera interna och externa projektledare, beslutsfattare, nya och 

erfarna projektledare samt företag som hyr ut projektkonsulter. 

Konsultföretag skulle kunna använda resultaten till att utforma handlingsplaner 

och policys för hur de kan arbeta med motivation i projekt. 
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1.4 Avgränsningar 

Denna studie undersöker hur projektledare agerar för att skapa motivation. 

Undersökningen avgränsas till hur projektledarna upplever motivation och hur de 

beskriver sitt utförande. Studien omfattar därmed inte huruvida projektdeltagarna 

själva upplever sig motiverade av tillvägagångssätten eller andras syn på 

projektets kvalitet och resultat. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Studiens avgränsning 

Figur 1 läses från vänster till höger. Studien undersöker projektledarnas förståelse 

för motivation och projektledarnas tillvägagångssätt. Den dubbla pilen indikerar 

att projektdeltagarna reagerar på projektledarnas tillvägagångssätt som sannolikt 

bidrar till en interaktion mellan projektledare och projektdeltagare där 

tillvägagångssätt och förståelse kan justeras. Om projektdeltagarna bli motiverade 

så antas det påverka projektets resultat. 

Denna studies avgränsning 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens teoretiska referensram 

avseende motivationsforskning. Avsnittet diskuterar i synnerhet Self 

Determination Theory och Herzbergs Tvåfaktormodell, samt progress och 

ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

"Motivation is the Energy for action"   

    - Edward Deci, Professor i psykologi, medgrundare av Self Determination Theory 

2.1 Motivation 

Etthundratvå olika sätt att beskriva motivation har Kleinginna och Kleinginna 

(1981) formulerat, indelat i nio kategorier som motsvarar olika typer av 

mekanismer, processer och drivkrafter i vilket ljuset av motivation kan beskrivas. 

Huszczo (2004) menar att motivation skapas genom människors förväntningar 

och förförståelse inför en uppgift. Pinder (1998) och Ellemers, de Gilder och 

Haslam (2004) framhäver motivation som en inre drivkraft med varierande grad 

av styrka som inspirerar till att nå ett uppsatt mål. 

 

Motivation och känslor är nära sammanlänkade exempelvis genom att en känsla 

kan motivera en handling. När ett motiv belönas, motarbetas eller hotas uppstår 

känslor (Passer & Smith 2011). Motivation kan också definieras som den 

viljestyrka som en person har för att sysselsätta sig eller engagera sig i en viss 

aktivitet (Dessler 2001). Motivation berör alla aspekter av det som driver 

människan (Passer & Smith 2011). Detta förklaras också av Deci och Ryan (2000) 

med att ”Motivation är det som driver handling”. 

 

Kunskap om vad som motiverar anställda utgör en central del av ledarskapet 

(Dessler 2001). I projekt är den emotionella aspekten drivande, men den hamnar 

ofta i skymundan till förmån för tekniska och tidsrelaterade aspekter (Schmid & 

Adams 2008).  

 

En aspekt att ta hänsyn till med motivation är att den är kulturspecifik, det vill 

säga att flera av motivationsstudierna utvecklats i avgränsade kulturer som därav 

påverkat utfallen. Exempelvis utmärker de nordiska länderna sig i jämlikhet 

mellan könen, därför skulle möjligen sociala behov rankas högre i Norden än i 

andra kulturer. (Robbins 2003) 

 

Olika teoretiska analysmodeller skulle kunna belysa olika delar och därmed ge 

2.1 Motivation 

2.2 Self Determination 

Theory 

2.3 Tvåfaktormodellen 

2.4 Progress & 

Delaktighet 

2.5 Motivation & 

Ledarskap 
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olika resultat i studien. Denna studie har störst fokus på Deci och Ryans Self 

Determination Theory samt Herzbergs Tvåfaktormodellen.  

Self Determination Theory har valts för att den anses gälla universellt och oavsett 

demografi eller socioekonomisk bakgrund. Inom arbetsrelaterad forskning 

välkomnas bland andra Herzbergs motivationsteorier (Gawel 1997). Herzberg ger 

förklaringar genom sina studier på vad som kan motivera anställda genom 

behovsbaserat synsätt (Dessler 2001; Herzberg et al. 1993). 

2.2 Self Determination Theory (SDT) 

En aspekt inom motivationsstudier är att differentiera olika typer av motivation. 

Många motivationsteorier mäter hur mycket motivation man har, det vill säga att 

mycket av ett visst beteende kan leda till mycket motivation. Detta gäller inte den 

motivation som Self Determination Theory tar upp. Teorin handlar istället om 

vilken typ av motivation som råder, medan mängden är mindre viktig (Ryan & 

Deci 2014).  

 

Self Determination Theory förklarar att motivation grundar sig i tre fundamentala 

psykologiska behov som finns hos alla människor: kompetens, autonomi och 

samhörighet. Teorin menar att människor känner sig mest tillfreds i sina liv när 

dessa fundamentala behov är tillfredsställda. Self Determination Theory antar ett 

humanistiskt perspektiv som utgår från individens tankar, känslor och upplevelser. 

Teorin har fått mycket forskningsstöd och verkar ha positiv effekt på välmående, 

glädje, arbetsresultat, sociala relationer och meningsfullhet. (Passer & Smith 

2011; Gagné & Deci 2005; Deci & Ryan 2000) 

En av de tidigaste upptäckterna som forskarna Ryan och Deci fann var hur inre 

motivation försämrades när en belöning såsom lön introducerades för ett tidigare 

ideellt utfört arbete. När monetär belöning erhölls upphörde det tidigare intresset 

relativt snabbt, relationen till uppgiften hade förändrats till att bli en aktivitet för 

att erhålla belöning. Testpersonerna i studien fortsatte sedan bara att utföra 

uppgiften så länge de belönades och inte för att uppgiften i sig var intressant. 

Yttre belöningar kan alltså få negativ inverkan på inre motivation om de upplevs 

som kontrollerande eftersom de då motverkar valfrihet. Belöningar får då negativ 

inverkan på individens autonomibehov. (Deci & Ryan 2000; Deci & Ryan 2014)  

Om behoven inte tillgodoses menar Deci och Ryan (2000) att uppgiften inte utförs 

med inre motivation, utan på grund av yttre faktorer. Det kan vara att individen 

utför arbetsuppgifterna antingen genom interna krav exempelvis i form av skuld, 

eller externa krav från exempelvis projektledaren.  

 

När individer får sina tre grundläggande psykologiska behov tillfredsställda 

fungerar de effektivt och har lättare att acceptera råd av exempelvis konsulter. 

Individerna blir mer engagerade och presterar bättre, i synnerhet där det behövs 

kreativitet, flexibelt tänkande och djupare lärande. Allt sådant underlättas i miljöer 

som tillfredsställer individens tre basala behov. (Schmid & Adams 2008) 

Self Determination Theory underlättar förståelsen av vikten av inre motivation 

och hur exempelvis projektledare skulle kunna använda teorin som stöd för att öka 

den inre motivationen (Deci & Ryan 2000). Det är viktigt att 
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projektmedlemmarna känner sig sedda, att det finns en välkomnande och en 

upplevd varm atmosfär. De skall även vara öppna för varandras idéer och tankar. 

Det faller på såväl projektledaren som gruppmedlemmarna att bidra till detta. 

Möjlighet att fatta egna beslut, ge konstruktiv återkoppling, se individens insatser 

och peppa är bra stöd som projektledaren kan ge individerna i gruppen. Den inre 

motivationen och känslan av kompetens påverkas av positiv återkoppling, men 

under förutsättning att gruppmedlemmarna inte känner sig kontrollerade utan 

autonoma (Ryan, Koestner & Deci 1991).  

 

 Fig. 2 Self Determination Theory bearbetad från Gagné och Deci (2005) 

 

Upplevd grad av självbestämmande och kontroll 

Position på relativ autonomi i figur 2 (sid. 9) visar hur SDT motivation delas upp 

i autonom och kontrollerad. Autonom motivation innebär att utföra något helt av 

egen vilja med önskan för själva aktiviteten. Hos individen finns en känsla av att 

"detta är något som jag vill och väljer att göra just nu". Motsatsen är upplevelsen 

av att uppgiften är något man måste göra. En känsla av att bli tvingad, 

manipulerad eller lurad till att göra något, det vill säga att handlingen inte utgår 

från individens egen vilja. Konsekvensen av kontrollerad motivation är att 

personen upplever stress och press. 

 

Modellen illustrerar också upplevd plats på orsaksskala, som speglar grad av 

självbestämmande och kontroll. Från att det totalt saknas motivation hos individen 

till total internalisering med inre motivation. Extern reglering (eng. external 

regulation), innebär att motivationen är orsakad av yttre faktorer, där individen 
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motiveras genom belöningar och undvikande av bestraffningar. Arbetet har hög 

grad av kontroll och övervakning. Infogad reglering (eng. introjected regulation) 

handlar om en önskan att uppnå andras förväntningar, egen bekräftelse eller 

undvika skuld. Identifierad reglering (eng. identified regulation), innebär att 

individen upplever att uppgifterna är meningsfulla och påverkar i ett större 

perspektiv exempelvis för andra, företaget eller samhället. Vid integrerad 

reglering (eng. integrated regulation) har handlingarna blivit en del av individen 

själv och speglar hans eller hennes identitet, vilja och värderingar. Vid inre 

motivation (eng. intrinsic motivation) så utförs uppgiften för att själva uppgiften i 

sig är meningsfull och givande. (Gagné & Deci 2005; Deci & Ryan 2000)  

Inre och yttre motivation 

Figur 2 (sid. 9) visar en uppdelning i en skala mellan inre och yttre motivation. 

Forskning påvisar att huruvida individen handlar efter inre eller yttre motivation 

påverkar prestationens kvalitet. Det finns varianter på såväl yttre som inre 

motivation (Deci & Ryan 2000). Skillnaden mellan inre och yttre motivation är att 

inre motivation är självstyrande och den yttre är kontrollerad (Gagné & Deci 

2005). Den inre motivationen är styrd av individens personliga känslor och viljor. 

Den yttre motivationen har instrumentella orsaker, det vill säga att uppnå något 

annat, exempelvis att erhålla lön.  

Stor framgång i motivation har påvisats när organisationer fokuserar på varje 

enskild anställd och innefattar utveckling av interna motivationsfaktorer (Schmid 

& Adams 2008). Motivation menar Gagné och Deci (2005) kan ligga mellan noll-

motivation till inre motivation. Deci och Ryan (2000) menar att autonom 

motivation uppstår när individen själv har möjlighet till eget val.  

 

Inre (eng. intrinsic) motivation berör hur en individ reagerar av eget inre intresse 

och där individen finner själva handlingen och uppgiften stimulerande i sig. Inre 

motivation handlar om att människors agerande kommer från att de tycker något 

är intressant och finner mening när handlingen utförs. Inre motivation är 

prototypen för autonom motivation. Individen vill utföra uppgiften av egen fri 

vilja, utan krav, förväntningar eller belöningar. (Gagné & Deci 2005) 

 

Inre motivation är ett beteende som sker utan yttre påverkan. Detta bygger på att 

varje individ har ett psykologiskt behov som den behöver tillgodose. Människan 

vill göra och prova på saker för att de anser dem vara stimulerande. Vissa 

uppgifter kräver mer vilket påverkar känslan av engagemang och viljan att visa 

kompetens att klara av en uppgift. Upplevelsen av den egna kompetensen är extra 

stor där vi kan se resultatet direkt. Den direkta positiva återkopplingen från 

agerandet skapar känsla av välmående. Det är därför viktigt med omedelbar 

återkoppling och feedback när någon utfört en uppgift. (Jansson & Ljung 2011) 

 

Yttre (eng. extrinsic) motivation innehåller flera dimensioner. Yttre motivation 

kräver något utomstående instrumentalt mellan aktiviteten och någon konsekvens, 

påtaglig eller verbal belöning. Den klassiska uppfattningen är att det med 

belöningar går att styra personer att utföra uppgifter, eller använda hot om 

bestraffning med konsekvenser för vad som kan hända om uppgiften inte utförs. 
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Deci och Ryan (2000) upptäckte i sin forskning att det går att bli yttre motiverad, 

med definitionen att en person engagerar sig i en uppgift därför att den leder till 

något åtskilt resultat, möjligen lön eller utebliven bestraffning eller en känsla av 

att säga till sig själv att man gjort det bra.  

 

Internalisering 

Self Determination Theory utgår från att beteenden kan internaliseras och 

integreras hos individen i Grad av internalisering i figur 2 (sid 9). 

Internaliseringsprocessen innebär att individen först utför en uppgift utan någon 

inre drivkraft. På grund av sociala omständigheter kan exempelvis yttre 

motivatorer sakta bli en del av individens egna värderingar. Social påverkan kan 

få individen att utföra handlingar som individen från början inte ansåg vara 

meningsfulla. (Reeve, Deci & Ryan 2004) 

Deci och Ryan (2000) ansåg att en individ kan bli motiverad av yttre faktorer på 

ett inre sätt, genom vad de kallar internaliseringsprocessen. Internalisering innebär 

att ta något utifrån och omvandla det till något inre, exempelvis värderingar och 

beteenden som upplevs finnas hos individen. Det kan vara värderingar man får 

som barn, då föräldrarna lär ut något som barnet tar till sig, accepterar och i 

slutändan gör till sin egen värdering. Denna process görs för att man vill arbeta 

tillsammans, för att det är bra för gemensamheten och för att lyckas tillsammans. 

Ett annat exempel på internalisering är när en företagskultur på en arbetsplats efter 

en tid internaliserats till att bli individens egna värderingar. Således finns olika 

typer av yttre motivatorer, belöning och bestraffning, men också yttre faktorer 

som blivit internaliserade då man gör det med sin egen vilja och val. 

De tre grundläggande psykologiska behoven 

Self Determination Theory utgår från att tre grundläggande psykologiska behov 

påverkar den inre motivationen hos alla människor: Autonomi - 

Självbestämmande, känsla av upplevd Kompetens och Samhörighet. Dessa tre kan 

ha en positiv eller negativ inverkan på den inre motivationen beroende på hur 

omgivningen stödjer dem. De är beroende av sociala omständigheter. 

Behov av autonomi: Var och en har behov och längtan, begäret av att känna och 

vara självstyrande i livet. Människor är inte marionetter utan individer som fattar 

egna beslut om sig själva och sitt liv. När individen känner autonomi upplever den 

iver, förtjusning, engagemang och intresse för uppgifterna som man arbetar med. 

Bästa relationen mellan två parter är då det finns ömsesidigt stöd för autonomi. 

Prestationsbaserade belöningar kan ha negativ inverkan på autonomibehovet 

eftersom de ofta är förknippade med stark kontroll. (Deci & Ryan 2000) 

 

Tillgodose behovet autonomi: Individer behöver ges möjlighet att avgöra hur 

problem ska lösas och få vara delaktiga i hur arbetet i projektet ska se ut. Det bör 

innehålla sådant som en meningsfull anledning till en uppgift eller önskat 

beteende, visad förståelse för den andra personens känslor samt valfrihet.  

 

Behov av kompetens: En individs liv är fyllt med olika aktiviteter och sysslor. 

Kompetensbehovet innebär vikten av att individen känner sig duktig på vad han 
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eller hon gör. När man utför något infinner sig upprymdhet och tillfredsställelse. 

Vid flera misslyckanden kan känslor som depression, oro, ångest, tänka illa om 

sig själv med mera uppkomma. Tanken med ett behov är att det behöver vara 

tillfredsställt för att individen ska uppleva sig vara psykologiskt frisk och effektiv. 

Detta har visat sig vara viktigt oberoende av vilket land en person befinner sig i 

eller kommer ifrån eller socioekonomisk status. Med ganska stor säkerhet kan 

man förutspå att någon som inte känner upplevd kompetens kommer att drabbas 

av negativa psykologiska konsekvenser. (Deci & Ryan 2014) 

 

Tillgodose kompetensbehovet: För att tillgodose kompetensbehovet behöver 

individen ges möjlighet att utvecklas och uppleva att de kan sin arbetsuppgift 

(Deci & Ryan 2000). Individer som uppfattar sig som kompetenta och duktiga blir 

mer motiverade i sin uppgift och inför arbetet. Känsla av kompetens ökar med 

positiv återkoppling på prestation, det vill säga att individen blir uppmärksammad 

och uppskattad för sin kompetens. Detta ökar individens motivation att prestera. 

Det motsatta gäller för negativ återkoppling. 

 

Behov av samhörighet: Detta behov befästs i att ha meningsfulla kontakter och 

relationer med andra människor för att känna sig tillfredsställd med livet i stor 

utsträckning. Exempelvis att ha vänner, en livspartner, personer runt om sig som 

man kan knyta an och ha goda relationer till. När en individ känner sig avvisad 

känns det dåligt. Blir man avvisad tillräckligt många gånger börjar man som 

individ ifrågasätta sig själv, exempelvis om man gör allting "rätt", men ingen ändå 

tycker om en. (Deci & Ryan 2000) 

 

Tillgodose Samhörighetsbehovet: För att tillgodose samhörighetsbehovet behöver 

individer ges möjlighet att skapa goda relationer med personer involverade i 

projektet, bland annat de andra individerna i projektgruppen och projektledaren. 

Människan har ett grundläggande behov som handlar om att man vill tillhöra en 

social gemenskap. Den sociala tillhörigheten kan påverka individer att utföra 

handlingar som egentligen är yttre. I behovet av att tillhöra något större 

internaliseras ofta faktorer snabbt, vilket gör att man blir en del av ett 

sammanhang. (Deci & Ryan 2000) 

2.3 Tvåfaktormodellen (TF) 

Herzbergs forskning var inriktad på individens attityd till sitt arbete och sin 

arbetsmotivation. Tvåfaktormodellen kan identifiera motivationsfaktorer och hur 

de påverkar individen och individens beteende. De två kategorierna med 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer påverkade huruvida individen var nöjd 

med sin arbetssituation samt individens tillfredsställelse med arbetet som sådant. 

Genom att påverka dessa attityder kunde företag öka produktiviteten, förbättra 

relationen mellan företaget och anställda samt få medarbetarna att uppleva en 

högre grad av självförverkligande och tillfredsställelse i arbetet. (Herzberg et al. 

1993) 
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Hygienfaktorer  
(när de är uppfyllda undviks vantrivsel) 

Motivationsfaktorer  
(när de är uppfyllda ökar 

arbetstillfredsställelsen) 

Företagspolicy och administration 

Lön 

Sociala relationer 

Ledning 

Status 

Anställningstrygghet 

Arbetsförhållanden 

Faktorer i privatlivet 

Utveckling 

Ansvar 

Erkännande 

Prestation 

Arbetsuppgifter 

Engagemang 

Tabell 1 Herzbergs tvåfaktormodell bearbetat från Herzberg et al. (1993) 

De faktorer som leder till arbetstillfredsställelse eller otillfredsställelse har två 

dimensioner och beror på olika faktorer. 

Hygienfaktorer, också kallat underhållsfaktorer, är arbetsmiljö, lön, kontroll och 

policys, sociala relationer, status, arbetsförhållanden med mera. Enligt modellen 

kan frånvaron av hygienfaktorer orsaka missnöje eller vantrivsel, men de skapar 

inte motivation eller tillfredsställelse hos de anställda. I praktiken är en ökning av 

hygienfaktorer ett mindre bra sätt att motivera anställda på eftersom de ska utgöra 

en grundförutsättning på en arbetsplats, så som hygien hos en människa. 

(Herzberg et al. 1993) 

Motivationsfaktorer, är sådana som berikar arbetslivet, såsom prestationer, 

erkännande och utvecklingsmöjligheter. Dessa motivationsfaktorer tillfredsställer 

de högre behovsnivåerna. De inre känslorna som aktiveras har positiv påverkan på 

attityd och är viktiga för att hålla anställda motiverade. (Dessler 2001; Herzberg et 

al. 1993) 

 

För att en anställd inte skall vara missnöjd behöver först hygienfaktorerna vara 

tillfredsställda, därefter används motivationsfaktorer som redskap att öka 

motivation och nå bättre effektivitet. Motivationsfaktorer kan påverka 

motivationen på lång sikt. Om hygienfaktorer skulle användas med syfte att öka 

de högre behovsnivåerna leder det enbart till positiv attityd på kort sikt, 

motivationen faller sedan snabbt tillbaka till tidigare nivå. Hygienfaktorer räknas 

till yttre motivation medan motivationsfaktorer ökar den inre motivationen 

(Egidius 2008). 

2.4 Progress och Delaktighet 

Den viktigaste faktorn för att bibehålla anställdas arbetsmoral är att få individerna 

att känna progress i arbetet (Amabile & Kramer 2011). Jansson och Ljung (2011) 

understryker vikten av att projektdeltagarnas inre motivation bibehålls. Detta kan 

åstadkommas exempelvis genom att deras åsikter och tankar får gehör, annars kan 

motivationen snabbt försvinna. Amabile och Kramer (2011) fann också i sin 

studie att framgångar och motgångar hade större inverkan på arbetsmoral än 
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erkännande och ekonomisk kompensation.  

 

Ledare kan skapa så kallade "progress-loops", som är en närande process för det 

inre arbetslivet. Det görs genom att dagligen positivt stödja och stötta framgångar. 

Om det däremot saknas tydliga mål och arbetet är behäftat med motgångar som 

hindrar progress får det motsatt effekt. (Amabile & Kramer 2011) 

2.5 Motivation och Ledarskap 

Projektledaren borde prioritera att arbeta med motivation framför att arbeta med 

exempelvis grupproller, hävdar forskarna Schmid och Adams (2008). När det 

gäller ledarstilar hävdar de att det egentligen bara är ledarstilen deltagande 

ledarskap som ökar motivation hos individerna i gruppen. De andra stilarna 

auktoritär, tvingande och låt-gå har visat sig vara förödande för motivationen 

(Sirota et al. 2005). Det är gruppdeltagarnas upplevelse av ledarstilen som avgör 

hur de svarar på projektledarens försök att öka motivationen. En annan aspekt är 

huruvida ledaren lyckas skapa en gemensam identitet (Ellemers et al. 2004). 

Leary-Joyce (2004) beskriver det deltagande ledarskapet, vilket beskriver hur 

personerna i gruppen ser värdet, tillfredsställelsen och utmaningarna i vad de 

arbetar med. Deltagande ledare diskuterar, bollar idéer och försöker hitta vägar för 

att involvera gruppdeltagarna. Förutom allt detta uppmärksammar deltagande 

ledare alla framgångar under projektets gång. Jansson och Ljung (2011) 

framhäver vikten av tydliga instruktioner och kommunikation genom hela 

projektet samt att samhörighet med personer i sin omgivning är viktigt för 

individen. 
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3 Metod 

Metodkapitlet beskriver studiens design samt vilken vetenskapssyn som studien 

utgått från. Här beskrivs också tillvägagångssätt, studiens vetenskaplighet samt 

forskningsetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Vetenskapssyn  

Denna studie har ett hermeneutiskt synsätt på projektledares syn på motivation i 

projektgrupper. Hermeneutik beskrivs enligt Patel och Davidsson (2011) som 

tolkningslära där språket utgör en viktig del. Här handlar det om att tolka och 

förstå situationer och sätta dem i ett sammanhang. Genom att tolka och pendla 

mellan delar och helhet, mellan subjekt och objekt, mellan förförståelse och 

undersökning gör hermeneutiken en ansats att skapa en helhetsbild i det som 

kallas den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen innebär i en 

hermeneutisk ansats att forskaren påverkas av sin förförståelse som grundas i 

bakgrund, kultur, erfarenheter, kunskaper, värderingar med mera som sedan med 

ny tolkning och kunskap leder till ny förståelse. Denna förförståelse är av stor 

betydelse i den hermeneutiska tolkningen då varje förförståelse och ny kunskap 

används som verktyg i tolkningen (Patel & Davidsson 2011).  

 

Även om det är ovanligt med en helt och hållet hermeneutisk ansats har studien 

denna som utgångspunkt (Patel & Davidsson 2011). Analysen av datamaterialet 

ger en tolkningsgrund för förståelsen. Forskaren behöver i sammanhanget förstå 

vad respondenten menar, tänker och uppfattar i sina förklaringar (Thurén 2007). I 

hermeneutiken handlar det om att förstå individens handlingar.  

 

Vår förförståelse hade vi införskaffat under våra yrkesliv och tidigare studier i 

bland annat projektledning. Inläsning av litteratur och tidigare studier inom detta 

ämne har också påverkat förförståelsen. Efter varje inläsning av litteratur och efter 

varje genomförd intervju ökade förförståelsen med kunskap som kunde användas 

till nästa intervju. Med tiden ökade förförståelsen vilket underlättade studierna i 

ämnet med bättre förståelse för begrepp och kopplingar mellan teori och empiri. 

Medvetet eller omedvetet kan dock förförståelsens påverkan på resultaten ha lett 

oss just dit. 

3.1 Vetenskapssyn 

3.2 Val av metod och 

tillvägagångssätt 

3.3 Urvalskriterier och 

åtkomst  

3.4 Datainsamling 

3.5 Alternativa 

metoder 

3.6 Intervjuanalys 

3.7 Validitet 

3.8 Reliabilitet  

3.9 Generaliserbarhet 

3.10 Forskningsetik 
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I motsats till hermeneutiken finns positivismen, som rör sig inom det rationella, 

som oftast mäts med experiment, logiska resonemang och mätning (Patel & 

Davidsson 2011). Denna studie har ett beskrivande syfte och därför passar 

hermeneutisk ansats bättre.  

3.2 Val av metod och tillvägagångssätt  

Kvalitativ metod i denna deskriptiva studie har valts för att uppnå 

undersökningens syfte. I kvalitativ forskning utgörs datainsamlingen av 

människors förklaringar, berättelser, tankar, erfarenheter och åsikter för att förstå 

det undersökta området (Bryman 2011). Fördelarna med kvalitativ metod är 

möjligheten till fördjupad förståelse, möjligheten till följdfrågor och personliga 

upplevelser där mer utrymme ges till beskrivningar. Nackdelar kan vara att svaren 

just uttrycks genom respondentens subjektiva sätt att svara, samt färgad av 

forskarens egna förförståelse. 

 

Kvalitativa studier kan undersökas med flera metoder. Svensson och Starrin 

(1996) diskuterar tre datainsamlingsmetoder: deltagande observation, den 

kvalitativa intervjun och fältforskning. Bryman (2011) nämner också 

fokusgrupper, språkbaserade metoder för datainsamling samt insamling och 

kvalitativ insamling av dokument. Primärdata i denna undersökning är hämtad 

från kvalitativa intervjuer. 

 

Individuella intervjuer tar längre tid att genomföra, bearbeta och analysera än 

exempelvis en gruppintervju eller enkäter (Bryman 2011). Tidsaspekten påverkar 

antalet intervjuobjekt. Skulle kvantitativ metod valts hade studien haft fler 

respondenter, men med andra nackdelar.  

 

Respondenten kan under samtalet hamna i en så kallad intervjuareffekt och 

påverkas på olika sätt av situationen. Exempelvis genom att svara så som 

respondenten tror att svaret borde vara, att det låter bra, eller för att tillfredsställa 

intervjuaren. Eventuellt saknar respondenten kunskap men svarar ändå, istället för 

att säga hur det verkligen är. (Bryman 2011) 

 

Denna studie inleddes med att studera relevant litteratur och undersökningar inom 

motivation, i synnerhet inom projekt. Forskningen inom motivation i projekt 

upplevdes vara begränsad och därför studerades även motivation och ledarskap i 

ett bredare perspektiv.  

 

En frågeguide togs fram baserad på litteraturstudien som gjordes med syfte att 

svara på projektledares tillvägagångssätt att motivera projektgrupper. Den första 

intervjun fick utgöra en förstudie. I denna uppkom vissa frågetecken varpå 

frågeguiden omformulerades något. I synnerhet utökades följdfrågorna för att 

kunna fånga upp adekvata svar.  
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3.3 Urvalskriterier och åtkomst  

Syftet med undersökningen var att beskriva tillvägagångssätt ur projektledarens 

perspektiv. Urvalet kunde slumpmässigt ha tagits ur gruppen verksamma 

projektkonsulter. Eftersom projektledarrollen är bred och svårdefinierad och på 

grund av access till respondenter valde vi att rikta in studien på tekniska konsulter. 

Vi har i nio företag kontaktat fjorton projektledare och fem företagsledare per e-

post med uppföljande telefonsamtal för att fråga om intresse för deltagande i 

undersökningen. Flera visade intresse för studien, varav sex stycken projektledare 

valde att delta, dessa utgör studiens respondenter.  

 

Syftet har varit att skapa en helhetsbild och djupare förståelse för hur 

projektkonsulter gör för att motivera. Syftet uppnåddes genom att studera teorier 

om projekt, relevanta motivationsteorier samt genomföra intervjuer med sex 

projektledare. Detta anser vi vara tillräckligt för att uppnå ett gott resultat. 

Samtliga projektledare var aktiva i yrket, i de flesta fall med mångårig erfarenhet. 

Därför borde antalet respondenter och deras tillvägagångssätt vara 

tillfredsställande för studien.  

 

Ett alternativt sätt skulle kunna vara att genomföra en kvantitativ studie med fler 

respondenter, men med risk för ytligare och mer begränsade svarsalternativ. I 

denna undersökning ville vi låta respondenterna beskriva hur de gör, därför var 

kvalitativ metod att föredra.  

3.4 Datainsamling  

Efter överväganden bestämde vi att studien skulle vara av kvalitativ karaktär. 

Detta är intressant då psykologisk forskning ofta är kvantitativ (Starrin & Renck 

1996). Gagné och Deci (2005) redogör för flera studier om arbetsmotivation, och 

inbjuder till att undersöka ännu mer i relation till SDT.  

 

Primärdata har utgjorts av personliga intervjuer vid möten med sex projektledare. 

Sekundärdata har utgjorts av akademiska artiklar, studier och litteratur inom 

motivation och projektledning. 

Primärdata - Intervjuer  

Intervjuer är en vanlig metod inom kvalitativ forskning. Däremot är metoden 

omtvistad och det finns ingen generell teori om intervjun som metod (Starrin & 

Renck 1996) . I undersökningen har semistrukturerade intervjuer utgjort grunden 

för datainsamling som baserades på en frågeguide se Bilaga A. Semistrukturerade 

intervjuer ger respondenten stort utrymme att tolka frågan samt hur den ska 

besvaras. Intervjuaren kan ställa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden, 

även om språket oftast är detsamma (Bryman & Bell 2003). Patel och Davidsson 

(2011) diskuterar intervjuns grad av standardisering, det vill säga hur fri 

intervjuaren är i förhållande till frågorna och strukturering samt hur fri 

respondenten är att tolka frågorna. Intervjuguiden bestod av några öppna frågor 

som korresponderar till forskningsfrågorna och relevanta teorier. Med följdfrågor 

kunde respondenterna ytterligare förklara sin mening och fördjupa sina svar. För 

att nå mer konkret förståelse för verkligheten fick respondenterna också ge 
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exempel och beskriva hur de agerat vid olika situationer. På detta sätt utgjorde 

svaren en beskrivande bild av situationerna, och detta är eftersträvansvärt för 

kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell 2003). 

Ungefär en vecka före intervjun fick respondenten lite mer information samt den 

övergripande forskningsfrågan. Varje intervju varade i ca 30-45 minuter och 

genomfördes på respektive projektledares arbetsplats. Intervjuerna spelades in och 

har sedan transkriberats, med respondentens tillåtelse. 

 

Intervjuerna bestod av sex projektledare från sex olika organisationer. Namnen på 

företag och individer samt kön har enligt önskemål från respondenterna 

anonymiserats. Vi anser inte att respondenternas kön påverkat deras sätt att agera 

för att motivera projektgruppen.  

 

Fyra av respondenterna var mellan 40-45 år och två mellan 30-40 år. En av 

respondenterna hade över 20 år erfarenhet, tre hade 15 eller högre års erfarenhet, 

en hade 10 års erfarenhet och en hade under 5 års erfarenhet. Två av 

respondenterna hade PMP certifiering. 

 

Respondent Anna  Björn Cilla David Erika Filip 

Projektledare (år) 15 1 20 10 15 16 

PL antal grupper 5 5 10 2 5 5 

Certifiering - - PMP - PMP - 

Företag Alfa Beta Gamma Delta Zeta Omega  

Tabell 2 Förteckning över respondenterna. 

Det föll sig så att projektledarna som ingick i studien var externa projektledare. 

Det finns såväl fördelar och nackdelar med att anlita externa konsulter jämfört 

med interna (Sjöberg 2010). En extern projektledare har inte möjlighet att växa in 

i sin roll och i den rådande företagskulturen på samma sätt som en chef och ledare 

har i en linjeorganisation i ett projekt. I ett projekt behöver arbetet sättas igång 

direkt och höga krav ställs tidsmässigt och resultatmässigt. Projektledaren behöver 

då oftast snabbt komma in i arbetet, driva, styra och motivera arbetsgruppen till 

avsett mål. Detta ställer höga krav på den externa projektledarens egenskaper som 

förutom projektarbetet i sig, dessutom bland annat behöver lära sig företagskultur, 

drivkrafter hos medarbetarna, projekt- och företagsmål samt andra områden som 

situationen kräver. Detta kan vara ett exempel på det som Jansson och Ljung 

(2004) menar är en stor och komplex uppgift som bidrar till hög grad av 

osäkerhet.  

Sekundärdata  

Sekundärdata har utgjorts av tidigare studier av motivationsteorier. Vetenskapliga 

artiklar har lästs, använts och utgjort referenslitteratur. Sökord i akademiska 

databaser har varit "motivation", "project", "project managers". Artiklarna ska ha 

varit "peer reviewed" och publicerats efter år 2000. Ett par relevanta tidigare 

publicerade artiklar har under studiens gång hittats och använts. 

 

Inläsning av projektledningslitteratur har också utgjorts av tidigare relevant 
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kurslitteratur, psykologi-, organisations- och ledarskapslitteratur.   

 

Den akademiska webbplatsen www.selfdeterminationtheory.org, har samlat 

forskning, artiklar och publikationer om Self Determination Theory.  För 

Tvåfaktormodellen har Herzberg et als (1993) bok varit referens. 

3.5 Alternativa metoder  

Andra möjliga alternativa metoder för att besvara forskningsfrågan skulle kunna 

utgöras av en kvantitativ studie med en enkät till projektkonsulter. För att 

resultatet skulle bli statistisk signifikant skulle dock ett större antal respondenter 

behövas. Det uppskattade vi inte kunde genomföras inom given tidsram. 

 

Även om vi anser att Self Determination Theory och Tvåfaktormodellen är 

mycket bra val av teoretisk referensram utifrån vilka resultaten analyseras, så 

skulle andra perspektiv och teorier inom motivationsforskningen kunna belysa 

andra aspekter med andra perspektiv på resultat och tolkningar.  

3.6 Intervjuanalys  

I kvalitativa undersökningar eftersöks djupare kunskap och förståelse för 

fenomenet, vilket också återspeglar sig i databearbetningen. Det finns många olika 

sätt att bearbeta data inom den kvalitativa forskningen. (Patel & Davidsson 2011)  

 

Intervjuerna har analyserats genom att undersöka de transkriberade texterna för 

svar på forskningsfrågorna. Respondenternas svar har kodats efter ord och 

meningar för att kunna kategoriseras och analyseras för att med anteckningar och 

tankar försöka hitta mönster, teman och möjliga kategoriseringar (Patel & 

Davidsson 2011). Intervjuernas innehåll har bearbetats under tiden, samt har lästs 

och analyserats flera gånger (Patel & Davidsson 2011).   

Texten har analyserats på flera sätt. Först analyserades svaren genom att hitta 

nyckelord som markerades och skrevs ned vid sidan om texten. Intervjuerna 

sammanfattades sedan med kortare meningar för att lättare kunna jämföra svaren.   

 

Under intervjuerna fanns områden som respondenterna ibland repeterade, vissa 

som lyftes upp och andra som tonades ned. När flera av respondenterna uttryckt 

liknande beskrivningar eller framhållit liknande ståndpunkter har det tolkats som 

att det haft större betydelse för tillvägagångssättet. 

 

Intervjuerna har därefter transkriberats och delats upp frågvis. En sammanfattning 

av svaren gjordes samt kategoriserades efter Deci och Ryans tre behov, upplevd 

kompetens, självbestämmande och samhörighet för att lättare kunna beskrivas och 

ge en bättre bild och koppling till Deci och Ryans teori i texten. Intervjuerna 

kategoriserades också efter Herzbergs tvåfaktormodell, hygien- samt 

motivationsfaktorer.  

Efter detta har datamaterialet delats in i framträdande teman. Först genom att 

sammanfatta samtliga svar under relevant intervjufråga och därefter genom att 

kategorisera respondenternas svar genom SDT och Tvåfaktormodellen. Sju 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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framträdande teman återfanns i datamaterialet. Dessa teman följer en kronologisk 

arbetsordning som projektarbete generellt följer.   

3.7 Validitet   

Validitetsbegreppet svarar på om studien undersöker det som är avsett att 

undersöka (Patel & Davidsson 2011). Ett av problemen med motivationsforskning 

skulle kunna vara att olika personer definierar motivation på olika sätt. Istället för 

att fråga respondenterna om vad motivation är eller hur de beskriver begreppet har 

vi i studien bett dem beskriva när de använt motivation och hur de i praktiken gör 

för att motivera individer i en grupp. Frågorna har förankring i motivation och har 

utformats i en semistrukturerad intervju med möjlighet att beskriva situationer och 

resonera kring sitt och gruppens agerande. Detta torde leda till att studien har hög 

validitet då den undersöker just hur projektkonsulter agerar för att motivera sin 

grupp.  

De två teoretiska perspektiven Self Determination Theory och Tvåfaktormodellen 

gör att empirin analyseras genom flera motivationsdimensioner, så kallad 

triangulering, vilket gör att det går att fånga upp aspekter som hänför sig till både 

personrelaterad och arbetsrelaterad motivation (Svensson 1996).  

3.8 Reliabilitet  

Om undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt och fullständig reliabilitet 

är ett krav för fullständig validitet (Patel & Davidsson 2011). Reliabiliteten 

handlar om hur mycket undersökningen påverkas av slumpfaktorer. Instrumentet i 

denna undersökning är förutom frågorna, själva forskarna. Detta kan utgöra ett 

problem i sig eftersom tolkningar kan bli subjektiva även vid teoretisk stringens.   

 

Det som talar för en hög reliabilitet är att studien håller sig till Self Determination 

Theory och Tvåfaktormodellen. Det har också funnits möjlighet för respondenten 

att beskriva sin upplevelse ytterligare och följdfrågor har gjort att vi kunnat öka 

förståelsen för deras beskrivningar, särskilt vid oklarheter. Detta har gjort att 

tolkning av respondentens svar och mening skulle kunna replikeras. Detta 

påverkar också reliabiliteten positivt. 

3.9 Generaliserbarhet  

Inom kvalitativa studier görs sällan något anspråk på generaliserbarhet, utan data 

beskriver de studerade fallen. Fallstudiers resultat kan oftast inte generaliseras att 

gälla för en hel population (Svensson 1996). Generaliserbarhet kan uppnås i 

kvalitativ forskning genom att jämföra studiens resultat med annat som 

publicerats inom det aktuella området, och att resultatet kan appliceras på andra 

liknande situationer eller personer som studien grundar sig på (Svensson 1996). 

Studien tar upp och diskuterar resultaten i jämförelse med tidigare forskning inom 

motivation. Studiens resultat kan sannolikt appliceras på projektledare i andra 

organisationer och i liknande situationer, även om resultaten gäller för studiens 

undersökta objekt. 
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3.10 Forskningsetik  

Denna studie följer grundläggande etiska normer för vetenskapliga 

undersökningar som innefattar samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Hermerén 2011). Respondenterna hade möjligheten att vara 

anonyma, vilket samtliga önskade vara om såväl namn, kön och företag. 

Deltagandet var helt frivilligt och respondenterna hade möjligheten att avsluta 

intervjun när de önskade. Respondenterna gav sitt medgivande till att bli inspelade 

och att intervjuerna sedan skulle transkriberas och användas i forskningssyfte. 

Samtliga deltagare fick före intervjun kunskap och information om forskningens 

syfte, vilka forskarna var och vilket lärosäte som gällde. Respondenterna bör ej 

lida skada av att ha deltagit i studien. 
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4 Resultat och Analys 

Detta avsnitt presenterar resultat och analys av empiriska data funna i studien. 

Kapitlet presenterar inledningsvis en tabell av projektledarnas tillvägagångssätt. 

Sedan följer en indelning i de teman som studien visat avseende tillvägagångssätt. 

Inom denna del kommer det också presenteras beskrivande exempel från 

respondenternas svar om hur de motiverar sin arbetsgrupp. Empirin analyseras 

huvudsakligen genom de valda teoretiska ansatserna SDT och Tvåfaktormodellen. 

I slutet av kapitlet redogörs för projektledarnas tankesätt samt likheter och 

olikheter i utförande. 

 

 

 

 

 

4.1 Projektledarna och sammanställning av deras tillvägagångssätt 

Empirin hämtades från enskilda personliga intervjuer med sex projektledare inom 

det tekniska området. Respondenterna arbetade för olika företag, med erfarenhet 

av att leda mellan 2-10 projektgrupper. Projektens längd och gruppernas storlek 

varierade mellan respondenterna. 

 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på frågor och beskriva tankar och 

genomförande för att motivera projektgrupper, samt berätta om situationer som 

illustrerade deras beteende. Utförlig diskussion om metod, urval och 

tillvägagångssätt återfinns under uppsatsens metodavsnitt. 

Tabell 3 (sid. 23), är en sammanställning av projektledarnas tillvägagångssätt när 

de motiverat projektgrupper. Siffran vid tillvägagångssätten i tabellen motsvarar 

de sju teman som är funna i intervjumaterialet. Stjärnan innebär att 

tillvägagångssättet inte haft stor betydelse eller inte är av sådan vikt att den kan 

ingå i de temamönster som hittades. 

4.1 Intervjupersonerna 

4.2 Tema 1 Lära känna varandra 

4.3 Tema 2 Meningsfullt arbete 

4.4 Tema 3 Informationsutbyte och  progress 

4.5 Tema 4 Delaktighet, ansvar och förtroende 

 

 

 

4.6 Tema 5 Grad av kontroll 

4.7 Tema 6 Feedback och uppskattning 

4.8 Tema 7 Fira framgång och avslut 

 

 
4.9 Studiens sju teman 

4.10 Projektledarnas förståelse 

och  tillvägagångssätt 

4.11 Motivation och 

ledarskap 
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Anna Björn Cilla 

Tillvägagångssätt: 

Ha möten och statusuppdateringar 

vecko- eller månadsvis med 

återkoppling. (1, 3, 6) 

Gemensam kickoff. (1) 

Offentliggöra bra insatser till 

chefer. (3) 

Ge positiv återkoppling (6). 

Fira uppnådda delmål. (7) 

Framhäva deltagarnas kunskap. (6) 

Tillvägagångssätt 

Ge positiv feedback. (6) 

Tacka deltagarna. (6) 

Visa helheten. (2) 

Förklara projektets delmoment. (2) 

Bolla idéer och låta deltagarna 

vara delaktiga i beslut och 

upplägg. (4) 

Lämna plats för egna beslut och 

mindre kontroll. (4, 5) 

Tillvägagångssätt 

Ha möten och statusuppdateringar 

en gång i veckan. (1, 3, 6) 

Låta gruppen fatta beslut. (4) 

Förmedla projektmål och 

deadlines. (2, 3) 

Ha möte och lär känna varje 

person i början av projekt. (1, 3, 4) 

 

David Erika Filip 

Tillvägagångssätt: 

Ge uppdateringar på möten. (3) 

Ge beröm och positiv feedback. 

(6) 

Fira delmål. (7) 

Vidarebefordra information hela 

tiden. Information är nyckeln. (3) 

Belöna ofta med mat och fika (1, 

6, 7) 

Att som PL själv visa att man är 

insatt i arbetet. (*) 

Tillvägagångssätt: 

Lära känna teamet väl. (1, 4) 

Stående möte ex 1/ggr veckan + 

infomöten. (2, 3) 

Ha gemensam kickoff. (1) 

Berömma kontinuerligt. (6) 

Var och en tar fram egen tidplan. 

(3, 4) 

Sprida information. (2, 3) 

Låt alla komma till tals och 

gemensamt driva projektet. (1,3,4) 

Lyfta individer inför alla. (6) 

Fira delmål med middag eller fika. 

(1,7) 

 

Tillvägagångssätt: 

Berömma kontinuerligt. (6) 

Återkoppla till individen om 

styrkor/svagheter. (3) 

Lämna över ansvar. (4, 5) 

Prata med varje person och bygga 

förtroende. (1) 

Låta varje person skapa egen 

tidsplan. (3, 4) 

Hålla tollgate-möten. (3) 

Ge kontinuerlig status och 

information om projektet. (2) 

Bjuda på fika. (7) 

Tabell 3 Projektledarnas tillvägagångssätt 

I det empiriska materialet framkom olika tillvägagångssätt som projektledarna 

använde för att motivera projektgrupperna. Dessa redovisas nedan i sju 

temaavsnitt tillsammans med några citat ur projektledarnas beskrivningar. Varje 

temaområde analyseras genom studiens teoretiska referensram. I slutet av varje 

tema anges vilka övergripande motivationsfaktorer som temat berör i respektive 

teori, Self Determination Theory (SDT) och Tvåfaktormodellen (TF). Orden inom 

parentes indikerar att tillvägagångssätten i temat påverkar motivationen enligt 

respektive teori, men gör det svagt eller indirekt.  

4.2 Tema 1 - Samhörighet och sociala relationer 

Återkommande hos fyra av de sex intervjuade projektledarna var att de tog sig tid 

att lära känna projektdeltagarna, i synnerhet i början av projekt, genom att prata 

med varandra. Exempel var att ha personliga samtal med varje individ, och en 

gemensam kick off. Under projektets gång har projektledarna haft informella 

samtal vid luncher och raster. De har angett flera orsaker till detta 

tillvägagångssätt. Bland annat att de upplevt att lära känna deltagarna ökade den 

ömsesidiga tilliten, att kommunikationen under projektets gång underlättades och 
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för att öka förståelsen för deltagarnas kompetens och erfarenhet. Denna kunskap 

hade flera använt sig av vid fördelning av ansvar och arbetsuppgifter.  

När något i projektarbetet inte gått bra sa exempelvis projektledaren David att det 

var lättare att prata om känsliga ämnen om det redan fanns goda sociala band. 

När jag kommer in i nya grupper försöker jag lära känna varje individ 

genom att berätta om mig själv och de får möjlighet att berätta om sig 

själva och diskutera frågor i projektet, såväl svårigheter, utmaningar, 

glädjeämnen osv. Det är viktigt för gruppen att veta att man kan lita på 

varandra, att man finns där. – Cilla 

 

Jag lägger mycket tid på att lära känna varandra i början, exempelvis med 

en kick off. Jag försöker lära känna teamet väl för att skapa en bra 

teamkänsla eftersom det påverkar motivationen. – Erika 

 

Jag brukar försöka lära känna varje person genom att sätta mig ner och 

prata med varje person och prata om vad som fungerar bra och vad som 

kan förbättras. Att ha en ”one on one” stund är viktigt och kan bidra till 

en bättre relation som i sin tur påverkar den allmänna motivationen. Jag 

försöker också hitta tillfällen att umgås informellt, som vid kafferasterna. 

– Filip 

Self Determination Theory 

Att lära känna varandra med samtal och möten verkar vara ett viktigt 

tillvägagångssätt. Möten bidrar sannolikt till ömsesidig förståelse och knyter 

viktiga band mellan projektledaren och projektdeltagaren samt att de öppnar upp 

sig för varandra och skapar en plattform för ömsesidig tillit, relationer och 

förtroende inom och mellan gruppen och projektledaren. Möjligheten till att skapa 

goda relationer mellan individer i projekt och knyta an till andra i en grupp som 

individen vill tillhöra kan få individen att internalisera yttre motivation eftersom 

känslan av social samhörighet stärks (Ryan & Deci 2000). 

Under de individuella samtal har projektdeltagarna fått möjlighet att berätta vilken 

kunskap och erfarenhet de besitter. På så sätt har projektledaren skapat 

förutsättningar för att kunna tillgodose såväl kompetens och autonomibehoven 

under arbetets gång. Individer som uppfattar sig som kompetenta blir mer 

motiverade i arbetet (Ryan & Deci 2000) 

Cilla, David och Filips tillvägagångssätt, att ta sig tid att prata med varje 

gruppmedlem såväl formellt som informellt, är sådant som sannolikt ökar 

deltagarnas upplevelse av samhörighet med projektledaren, gruppen och projektet. 

Detta har positiv effekt på individens motivation att lösa uppgiften och nå 

projektmålet som internaliseras av projektdeltagaren. Ryan och Deci (2000) 

redogör för att individer tenderar att internalisera gruppens normer och 

värderingar då de upplever hög grad av samhörighet.  

I de personliga samtalen har projektdeltagarna fått möjlighet att kommunicera vad 

de är duktiga på och vilket ansvar de kan ta. En lyhörd projektledare skulle med 

denna information om projektdeltagarnas styrkor och svagheter, kunskapsnivå, 

ambitioner och vilka arbetsuppgifter de tycker om, kunna skapa förutsättningar 
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för en välmotiverad projektdeltagare. Denna process är en viktig del för att nå inre 

motivation. De sociala omständigheterna kan påverka att yttre motivatorer sakta 

blir en del av individens egna värderingar i en internaliseringsprocess (Reeve, 

Deci & Ryan 2004). 

Tillvägagångssätten att samtala i grupp och enskilt, samt ha gemensamma 

aktiviteter såsom kick off har sannolikt påverkat det gemensamma arbetet i 

projekt positivt. Värderingar, mål och synsätt kan snabbt internaliseras hos en 

individ som upplever samhörighet med gruppen (Deci & Ryan 2000). Detta torde 

innebära att projektledare som lär känna individerna i sin grupp och skapar en 

gemensamhetskänsla har goda förutsättningar att tillfredsställa individens 

samhörighetsbehov samt skapa förutsättningar att i framtiden påverka 

kompetensbehovet. 

Tvåfaktormodellen 

De informella samtalen möjliggör att grupp- och gemensamhetskänslan mellan 

deltagarna kan förstärkas. Sociala relationer är en hygienfaktor som bör finnas på 

arbetsplatsen för att missnöje inte ska uppstå (Herzberg et al. 1993). Sociala 

relationer och arbetsförhållanden på arbetsplatsen som kan fångas upp på dessa 

möten är också viktiga hygienfaktorer, som enligt Herzberg är 

grundförutsättningar för att missnöje inte ska uppstå (Dessler 2001). Ledarskapet 

påverkar hur dynamiken inom samhörighet och sociala relationer fungerar. 

SDT: (Kompetens), Samhörighet 

TF: Hygienfaktorer - Sociala relationer, Arbetsförhållande 

4.3 Tema 2 - Meningsfullt arbete och gemensam syn på målen  

Samtliga projektledare beskrev att de brukar förmedla projektets mål och hur 

varje del har betydelse för helheten. Flera förmedlade projektets betydelse för 

företaget som helhet.  

Jag peppar på så sätt att man kämpar för ett gemensamt mål. – Anna 

För att motivera gruppen brukar jag försöka förmedla sammanhanget, att 

visa den stora bilden och hur varje persons insats påverkar. Jag brukar 

förklara hur varje deluppgift leder till nästa steg och förklara så att 

projektgruppen förstår helheten. – Björn 

Jag förmedlar projektmålet, vad som ska göras och tidsramarna för det. 

– Cilla 

Jag brukar se till att få projektdeltagarna att vara delaktiga i beslut och få 

dem att se målet som en gemensam punkt. – Filip 

Self Determination Theory 

Att skapa en gemensam syn så att individen börjar känna sig som en del av en 

helhet påverkar motivation positivt. Det tillfredsställer behovet samhörighet som 

en individ behöver för att känna sig som en del av något större (Deci & Ryan 

2000). Detta kan fungera om projektdeltagarna vill tillhöra denna sociala 

gemenskap, vilket sannolikt är orsaken till att flera av projektledarna arbetar med 

att försöka skapa en samsyn för projektets mål och hur deltagarnas bidrag 
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påverkar. Engagemanget kan på detta sätt bidra till internalisering av vad som är 

viktigt att uppnå just i den aktuella situationen. Att handlingar blir meningsfulla i 

ett större sammanhang och påverkar hela företaget så som Björn beskriver är 

förenligt med motivationssättet identifierad reglering, där individen upplever att 

uppgifterna är meningsfulla och påverkar i ett större perspektiv (Gagné & Deci 

2005).  
 

Tvåfaktormodellen 

När projektledarna förmedlade det gemensamma målet var det på ett sätt en 

hygienfaktor eftersom arbetsförhållandena och projektets del av organisationen 

klargörs. Även om projektledarna själva inte ansåg sig kunna påverka strukturen 

och arbetsförhållanden så befäste de den som fanns eller saknades. Fungerande 

hygienfaktorer behöver finnas för att missnöje inte ska uppstå (Dessler 2001). När 

projektledarna visar hur viktigt projektets betydelse är för företaget i kombination 

med att dela ut ansvar för att uppnå de gemensamma målen kan den inre 

motivationen påverkas. Den inre motivationen påverkas positivt av ansvar och 

tillfredsställande arbetsuppgifter (Herzberg et al. 1993).  

 

SDT: Samhörighet 

TF: (Hygienfaktorer - Ledning, arbetsförhållanden). Motivationsfaktorer - 

Ansvar, Tillfredsställande arbetsuppgifter, Engagemang. 

4.4 Tema 3 - Informationsutbyte och progress 

Möten, information och kommunikation är återkommande i samtliga intervjuer. 

Samtliga projektledare angav att de har fysiska möten med informationsutbyte om 

projektet. Delgivande och utbyte av information ansåg projektledarna ha positiv 

inverkan på motivationen. En projektledare angav att de hade projektmöten 15 

minuter varje morgon, medan en annan projektledare sa att de hade vecko- eller 

månadsmöten. Det framkom att det viktiga var att projektledarna gjorde sitt 

yttersta för att involvera deltagarna, att kontinuerligt informera om projektets 

status och vad som behöver göras. Dessa möten var också viktiga bland annat för 

att ge feedback på gruppens insatser i projektet, enligt Anna.  

  

Ett annat sätt projektledare förmedlade information på var via e-postutskick. I 

dessa kunde beslut och feedback som fattats av andra som exempelvis 

styrgruppen eller linjechefer också spridas. 

  

Jag har statusuppdateringar varje vecka i vissa projekt och varje månad i 

andra. Målet är att gruppen skall uppleva en känsla av att vi faktiskt 

avslutat något, och att vi kommit framåt i arbetet, annars finns risk att 

man bara jobbar på. Jag motiverar genom att berätta vad som gått bra 

och var vi står, det är viktigt att förmedla när projektet har lyckats. – Anna  

Jag har möten med teamet en kvart varje morgon för att kolla status, om 

någon behöver hjälp och så vidare. Här gäller att kommunicera vad vi 

gör och vara positiv och vilja lyfta fram information, berömma någons 

insatser och peka mot målet.  – Cilla 

För att motivera gruppen försöker jag förklara tydligt vad vi ska göra, hur 
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arbetet och resursplaneringen kommer se ut. Information och 

kontinuerlig uppföljning om var i projektet man befinner sig, status och 

behov. Jag vidarebefordrar all information jag får till gruppen så att de 

får vara med. – David 

Möten fyller flera viktiga funktioner. De utgörs bland annat av 

statusuppdateringar där projektledarnas målsättning varit att kontrollera 

framfarten i projektarbetet. Ofta utgörs statusuppdateringen med en dialog om var 

och ens status och huruvida hjälp behövs för att komma vidare. Dessutom delges 

information till alla om var i projektet man befinner sig och hur projektmålet ser 

ut och om det ändrats. Projektledaren eller någon projektdeltagare försöker sedan 

lösa eventuella problem så de kan fortskrida i projektarbetet. 

 

Self Determination Theory 

Deltagarnas kunskap används för att lösa gemensamma problem under möten. Att 

deltagarna får bidra med sin kunskap inom ett område och uppfattar sig som 

kompetenta medför att de blir mer motiverade inför sitt arbete (Ryan & Deci 

2000). Det har inte tydligt framkommit ett enhetligt tillvägagångssätt hur 

projektledarna motiverar eller tar hand om individer som behöver hjälp eller 

assistans. Exempelvis stod några handfallna över situationen när inget blev gjort, 

och ibland byttes resurser ut. Andra projektledare diskuterade fram vad 

individerna behövde för att lösa sina uppgifter och gav dem verktygen för det. 

Informationsutbytet kan således såväl stärka som försvaga kompetensbehovet. 

 

För många möten, för mycket beröm och återkoppling kan motverka syftet 

eftersom de kan upplevas för kontrollerande. Upplevelsen av för mycket kontroll 

och yttre motivation i form av beröm motverkar individens autonomibehov (Deci 

& Ryan 2000). Under två tillfällen berättade två av projektledarna vikten av hur 

informationsutbytet vid möten ledde till omstart av projekt. Projektgrupperna hade 

vid dessa tillfällen blivit motiverade av sitt engagemang och sin påverkan på 

projekten.  

 

Informationen som kommer fram under mötena har projektledarna använt som 

underlag för hur de ska motivera gruppen. I dessa möten har projektledarna glidit 

på motivationsskalan från bristande motivation till inre motivation. I ett fall ansåg 

en av projektledarna att en person behövde bytas ut på grund av bristande 

motivation, där projektledaren inte lyckades att påverka individen positivt. I ett 

annat fall slutade personen på grund av bristande motivation, berättade Filip. 

Anna berättade att hon haft en projektdeltagare som var totalt motiverad för att 

göra ett bra jobb och kände starkt för företaget, där hon inte gjorde något aktivt 

för att motivera. I sådana situationer finns inre motivation hos individen (Gagné & 

Deci 2005). 

 

Progress och ledarskap 

Amabile och Kramer (2011) menar att det dagliga stödet och att stötta framgångar 

påverkar det inre arbetslivet positivt. För att upprätthålla arbetsmoral och inre 

motivation behöver varje person få möjlighet att bidra med åsikter och tankar 

(Jansson & Ljung 2011). De fall där projektledarna har dagliga eller veckovisa 
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informationsutbyten med gruppen som aktiva deltagare borde således gynna den 

inre motivationen hos projektdeltagarna.  

 

Statusuppdateringsmöten har även funktionen att projektledarna själva ska få reda 

på hur de ska motivera arbetsgruppen, fördela arbetet och om något ska 

omprioriteras. Beroende på vad projektledarna får reda på kan de anpassa sitt 

ledarskap. De mer erfarna projektledarna angav att de kunde anpassa ledarskapet 

och delegera ansvar, medan projektledaren med mindre erfarenhet visade sig ha 

svårare att anpassa ledarskapet. Deltagande ledare bollar och diskuterar idéer och 

hittar sätt att få alla att bli engagerade (Leary-Joyce 2004). Även Schmid och 

Adams (2008) menar att deltagande ledare är den enda ledarstilen som ökar 

motivationen. Detta ledarbeteende har bekräftats i denna studie. 

 

Tvåfaktormodellen 

Möten och e-post som informationskanaler har också fyllt andra syften såsom att 

berömma bra utfört arbete, och justera arbetsuppgifterna för att nå målet när det 

har behövts. Projektdeltagarna har också haft ansvarsområden som de rapporterat 

på informationsmötena. Erkännande, ansvar och prestation menar Herzberg et al. 

(1993) har positiv påverkan på inre motivation.  

 

SDT: Kompetens 

TF: Motivationsfaktorer - Erkännande, Prestation, Ansvar, Engagemang 

4.5 Tema 4 - Delaktighet, ansvar och förtroende 

Flertalet av projektledarna fördelade ansvar till projektdeltagarna och lät 

deltagarna vara med i beslut och tidsupplägg i stor utsträckning. Vikten av att få 

alla delaktiga och att arbetsprestationer är gemensamma framkom i flera 

intervjuer. Ömsesidig tillit var något som flera av projektledarna arbetade aktivt 

med, vilket de upplevt påverkade motivationen positivt.  

 

Jag arbetar mycket med att få gruppen delaktig och se till att alla arbetar 

tillsammans som ett team exempelvis med statusuppdateringar och möten 

– Anna 

 

Eftersom jag sällan besitter själva kunskapen..., så bollar jag idéer med 

deltagarna, och projektgruppen får vara de som driver stora delar av 

projektarbetet. – Björn 

 

Jag försöker skapa förståelse för vad som ska göras och vara tydlig med 

vad vi ska uppnå genom att involvera projektmedlemmarna så att de 

känner sig delaktiga. Under projekt uppdaterar jag gruppen ofta. – Erika 

När återkoppling kommer från styrgruppen så förmedlar jag direkt den 

och annan information till projektdeltagarna eftersom att allt som görs i 

projekt är en teameffort. – Erika 

För mig handlar motivation om att bygga förtroende. Jag ska kunna ge 

klara besked och svar på frågor, på så sätt kan gruppmedlemmarna lita på 

mig. Jag lägger ut ansvar på respektive person för att få dem delaktiga i 

besluten som tas inom deras kompetensområden. – Filip 
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Jag brukar se till att få projektdeltagarna delaktiga i beslut och lämna 

över ansvar. Varje person får till exempel skapa en egen tidplan. På 

mötena brukar jag visa om vi ligger i fas. Jag försöker använda varje 

persons styrkor och svagheter som underlag när jag lägger ut 

arbetsuppgifter. En gång när jag var överbelastad bad jag hela 

projektgruppen om hjälp att vara "projektledare". Alla drog sitt strå till 

stacken och med hjälp av delmålen så säkrade vi slutmålet.  – Filip 

Delaktighet, ansvar och förtroende är områden som projektledarna ansåg ha med 

gruppens prestation och arbete att göra. Projektledarna involverade deltagarna på 

olika sätt, exempelvis genom att bolla idéer, ge ansvar inom sitt 

kompetensområde, skapa egna tidsplaner och förmedla information.  

 

Self Determination Theory 

Utrymme för eget ansvar och beslutsfattande tillgodoser en individs 

autonomibehov med hög grad av upplevt självbestämmande och skapar känslan 

av att själv styra över och påverka sin tillvaro (Gagné & Deci 2005). Att vara med 

i processen och få använda sin kunskap skapar en känsla av kompetens som 

påverkar den inre motivationen att utföra en uppgift (Ryan & Deci 2000). Dessa 

har positiv effekt på möjligheten för individen att internalisera projektets mål och 

arbete. Delaktighet och arbete med att skapa en teamkänsla, samt att poängtera att 

teamets prestationer skapats av hela gruppen påverkar samhörighetsbehovet 

positivt (Gagné & Deci 2005). 

 

Tvåfaktormodellen 

Ansvar och engagemang är motivationsfaktorer som kan bidra till att tillfredsställa 

högre motivationsnivåer och skapa positiv attityd till arbetet samt har positiv 

påverkan på effektivitet (Herzberg et al. 1993).  

 

SDT: Autonomi, Kompetens, Samhörighet 

TF: Motivationsfaktorer - Ansvar, Arbetsuppgifter, Engagemang 

4.6 Tema 5 - Grad av kontroll  

Fyra av projektledarna har lyft upp kontroll och detaljstyrning som viktiga 

områden. De har framfört att projektdeltagarna får ansvarsområden att arbeta med 

inom projektets ramar. Björn har exempelvis erfarit att för mycket kontroll var 

förödande för motivationen. Genom att han ändrade sitt tillvägagångssätt har han 

uppnått bättre resultat.  

För mycket koll och kontroll på individernas arbete motverkar 

motivationen. Jag tror på frihet under ansvar. Är man inne och detaljstyr 

som projektledare blir individerna irriterade och omotiverade. – Anna 

Jag har provat att ligga på och kontrollera projektdeltagarna flera gånger 

per dag, hur det går, om status och så vidare, det fungerar inte. Nu 

arbetar jag med uppsatta tidplaner som utformats tillsammans med 

personerna som ska utföra arbetet.  – Björn 
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Man behöver vara ödmjuk och lita på kunskapen som finns inom 

projektet. Att komma och peka med hela handen … detaljstyra leder till 

att man får en gigantisk uppförsbacke. – Cilla 

Att gå in och peka med hela handen och säga åt gruppen vad de ska göra 

minskar gruppens motivation. – Filip 

Således menar projektledarna att för mycket kontroll hämmar projektgruppens 

motivation. De brukar därför se till att deltagarna har ansvarsområden. 

Ansvarsområden har lagts på projektdeltagarna med uppföljning på möten. 

Projektledarna undviker aktivt att “peka med hela handen”, utan låter 

projektdeltagarna använda sitt handlingsutrymme till att fatta beslut inom sitt 

ansvarsområde. Projektledarna har diskuterat situationer när projektdeltagarna 

känt sig övervakade av för mycket kontroll vilket skapat irritation och minskad 

motivation.  

 

Self Determination Theory 

Autonom och kontrollerad motivation är en uppdelning i Self Determination 

Theory. För att uppnå autonom motivation behöver individen uppleva en känsla 

av egen vilja i sina handlingar. De gånger där handlingen sker mot egen vilja kan 

känsla av stress och press infinna sig. Kompetensbehovet som påverkar känslan 

av mening i en uppgift påverkas positivt av att det finns en möjlighet för individer 

att avgöra hur problem ska lösas. (Deci & Ryan 2000)  

 

De projektledare som ger deltagarna frihet att fatta beslut skapar förutsättningar 

för att yttre faktorer blir internaliserade och ökar känslan av autonomi.  

 

Tvåfaktormodellen 

Arbetsförhållandena behöver vara av sådan art att det är tydligt vad var och en ska 

göra för att de ska kunna utgöra en hygienfaktor som inte skapar missnöje. Ansvar 

och möjlighet till egen utveckling och prestation som kommer av att lämna över 

ansvar utan detaljstyrning påverkar en individs motivation positivt (Herzberg et 

al. 1993). Det har inte framkommit i studien att projektledarna kunnat påverka 

företagets arbetsförhållanden eller policy, snarare är de och projektet bundna vid 

de förhållanden som redan råder inom företaget som helhet. 

 

SDT: Autonomi, Kompetens  

TF: (Hygienfaktorer - Policy, Arbetsförhållanden) Motivationsfaktorer - Ansvar, 

Prestation 

4.7 Tema 6 - Feedback och uppskattning 

Samtliga projektledare i studien har nämnt att de ger beröm och återkopplar under 

projektarbetet. Beröm har fått projektdeltagarna motiverade och mer engagerade i 

att lösa uppgifterna som de haft. Projektledarna har beskrivit olika sätt som de gett 

återkoppling på och de har återkopplat med varierad intensitet. 

I veckobreven och månadsutskicken motiverar jag ofta och berömmer 

exempelvis via mail med kopia till någon chef som inte deltar i projektet, 
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så att även högre befattningar får höra att man gjort ett bra arbete. – 

Anna 

Jag brukar motivera genom att ge positiv feedback och genom att visa 

eget engagemang. Jag brukar ofta ge muntliga tack och säga bra jobbat. 

– Björn 

Ibland berömmer jag en individ ibland hela gruppen, det är 

situationsanpassat. Går det dåligt försöker jag bjuda på fika och sätta 

mig ner och prata med alla. Viktigt att ge alla möjlighet att säga sitt.  

– Cilla 

Jag motiverar teamet hela tiden. Detta gör jag genom ge beröm och 

positiv feedback. Jag ser till att de får höra att de gjort ett bra jobb.  

– David 

Det gäller att berömma, klappa teamet på axeln. Prestationen är en 

teameffort. Jag förmedlade direkt den återkoppling jag fick till 

projektdeltagarna. Alla behöver veta vad som bedömts som bra och vad 

som ska förbättras. – Erika 

Jag tar alla tillfällen att berömma personer och grupp för deras insatser, 

exempelvis vid våra korta möten. Jag brukar också berömma enskilda 

prestationer inför alla. – Filip 

Projektledarna nämner vikten av att kontinuerligt berömma gruppdeltagarna för 

det arbete de utför och att samtliga också gör det i praktiken. Genom att säga tack 

eller bra jobbat har projektledarna märkt att projektdeltagarnas motivation ökat.  

Tillvägagångssätten har varit olika, att berömma inför andra, skicka mail till 

gruppen och chefer och att visa uppskattning genom att säga tack.  

Beröm kan också kopplas till motivation för hela gruppen.  

Ett framgångsrikt team är ett välmotiverat team. Beröm för individuella 

prestationer i teamet kan motivera andra. Personen blir en förebild för 

andra. Det är ungefär som i idrott, där lagets motivation kan höjas av att 

det är någon som gör något extra. – Erika 

Self Determination Theory 

Att ge positiv återkoppling på prestation till gruppen och den enskilde individen 

ökar känslan av kompetens och således motivation att vilja prestera (Deci & Ryan 

2000). För mycket beröm kan få en icke avsedd negativ effekt, då den kan 

upplevas vara kontrollerande och påverka autonomibehovet negativt (Gagné & 

Deci 2005). 

Glädje och framgång som uppstår hos en individ kan verka enande för gruppen 

och stärka banden inom den. Flera projektledare har sagt att arbetet är en 

grupprestation. Starka band och goda relationer i en grupp har positiv effekt på 

motivation enligt Deci och Ryan (2000). 

Direkt positiv återkoppling skapar en känsla av välmående när en uppgift är 

utförd, detta har positiv effekt på inre motivation (Jansson & Ljung 2011). 
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Tvåfaktormodellen 

Beröm och positiv återkoppling är viktiga komponenter för att nå erkännande och 

prestation som har positiv påverkan på inre motivation (Herzberg et al.1993). 

Återkoppling kan verka utvecklande för individen, men i projekten vi undersökt 

har det endast skett i begränsad omfattning. 

SDT: Kompetens, Samhörighet 

TF: Motivationsfaktorer - Utveckling, Erkännande, Prestation 

4.8 Tema 7 - Fira framgång och avslut 

Samtliga projektledare har sagt att de oftast firat vid ett avslutat delmål, en 

deadline eller en större leverans. De upplevde att projektdeltagarna uppskattat 

detta. Dessutom har sociala relationer utgjort en betydelsefull del av firandet. Vid 

ett tillfälle när inget firande var planerat efterfrågade en projektdeltagare ett avslut 

eller firande med fika.  

Vi firar när vi uppnått ett delmål eller vunnit en order. Jag tycker det är 

viktigt att fira och visa uppskattning då detta höjer motivationen i 

gruppen, till exempel med champagne - Anna 

För att fira framgång skulle jag vilja bjuda på tårta, men jag har inte känt 

att jag haft mandat att använda företagets pengar till detta. – Björn 

Det går alltid att hitta tillfällen att uppmärksamma och visa uppskattning, 

såsom vid leveranser, beslutspunkter och deadlines. Var det något större 

vi hade avslutat bjöd jag på fika eller mat. Jag tycker att fira i det lilla 

som att på ett projektmöte säga att det här var mycket bra gjort, är väldigt 

viktigt.  – Cilla 

När vi avslutat ett delmål eller något större bjöd jag på lunch eller fika. 

Det kändes bra att kunna fira att vi åstadkommit bra resultat. – David 

Jag ser verkligen till att fira vid uppnådda delmål, exempelvis genom att 

gå ut och äta eller fika. Det är små saker som inte kostar mycket, men det 

är oerhört viktigt att visa uppskattning. – Erika 

Jag tar alla tillfällen att berömma personer och grupp för deras insatser. 

När vi passerar tollgates bjuder jag på kaffe och bullar. Det är alltid 

uppskattat och ett sätt att komma närmare gruppen - Filip 

Att fira framgångar i ett projekt har visat sig vara ett vanligt tillvägagångssätt för 

att påverka projektdeltagarnas motivation. När det vid ett tillfälle inte funnits ett 

firande inplanerat har projektdeltagarna efterfrågat detta, berättade Björn.  

Self Determination Theory 

Firande kan ses såväl som en positiv återkoppling på genomfört arbete som ett sätt 

att skapa goda relationer mellan projektdeltagarna. Att ge positiv återkoppling 

skapar motiverade individer eftersom de upplever sig uppskattade för sin 

kompetens (Ryan & Deci 2000).  

En tårta är en yttre belöning för genomförda uppgifter. Det projektledarna också 

gjort är att verbalt avsluta ett mål eller delmål. Avslutet är en symbol för att visa 
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uppskattning som projektledarna använder. Frågan Björn fick, om att bjuda på 

tårta, skulle kunna vara ett uttryck för att projektdeltagarna saknat återkoppling 

och beröm, det vill säga deras kompetensbehov hade inte blivit tillräckligt 

tillfredsställt. Projekt har möjligen karaktären som fordrar yttre motivation med 

återkommande belöningar för att hålla gruppen motiverad.  

Ett gemensamt firande är också en bra avslutning på en uppgift där 

projektdeltagare samarbetat. Det är också ett sätt att komma närmare 

gruppmedlemmarna. Individer som har bra sociala kontakter är motiverade 

eftersom deras samhörighetsbehov blir tillgodosedda (Deci & Ryan 2000).  

Tvåfaktormodellen 

Erkännande av det individen och gruppen har åstadkommit med arbetet är en 

betydelsefull motivationsfaktor, dessutom är sociala relationer en hygienfaktor 

(Herzberg et al. 1993). 

 

SDT: Kompetens, Samhörighet 

TF: Hygienfaktorer - Sociala relationer. Motivationsfaktorer – Erkännande 

4.9 Studiens sju teman 

Datamaterialet och resultatet kunde delas in i sju teman, som presenteras efter en 

övergripande kronologisk arbetsordning. Beroende på projektledaren och på 

projektets art och process, så kunde teman återkomma och vissa arbetades det 

med kontinuerligt. Vissa av processerna skedde flera gånger, men med progress 

och förbättring. Att uppleva progress och framgång i arbetet har en positiv effekt 

på arbetsmoralen i gruppen (Amabile & Kramer 2011). 

Studiens sju teman: 

Tema 1 - Samhörighet och sociala relationer 

Tema 2 - Meningsfullt arbete och gemensam syn på målen  

Tema 3 - Informationsutbyte och progress 

Tema 4 - Delaktighet, ansvar och förtroende 

Tema 5 - Grad av kontroll  

Tema 6 - Feedback och uppskattning 

Tema 7 - Fira framgång och avslut 

4.10 Projektledarnas förståelse och tillvägagångssätt 

För att motivation ska kunna exekveras är förutsättningen att ledarna förstår vad 

som motiverar individerna i gruppen (Lindner 1998). I tabell 4 (sid. 34) återfinns 

en sammanställning av förståelse för motivation, idéer om vad de vill uppnå samt 

tankar om vad projektledarna har för uppfattning om vad som motiverar 

projektgruppen. Projektledarna har under intervjuerna berättat om hur viktigt de 

tycker det är med motivation i projektet. För att kunna jämföra dessa med deras 

tillvägagångssätt finns informationen från tabell 3 (sid. 23) också med i tabell 4 

(sid. 34). 
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Anna Björn Cilla 

Förståelse: 

Att få gruppen delaktig. 

Arbeta tillsammans. 

Känna och uppleva gemensamma 

mål. 

Ej kontrollera för mycket. 

 

 

 

Förståelse: 

Att ha kunskap, information och 

sammanhang. 

Visa hur individens insats 

påverkar. 

Visa projektets olika steg och 

helheten. 

Utgå från hur man själv 

motiveras. 

Förståelse: 

Vara ödmjuk. 

Inte detaljstyra. 

Lära känna teamet. 

Diskutera projektet tillsammans. 

Lita på gruppen. 

 

 

Tillvägagångssätt: 

Ha möten och statusuppdateringar 

vecko- eller månadsvis med 

återkoppling. (1, 3, 6) 

Gemensam kickoff. (1) 

Offentliggöra bra insatser till 

chefer. (3) 

Ge positiv återkoppling (6). 

Fira uppnådda delmål. (7) 

Framhäva deltagarnas kunskap. 

(6) 

Tillvägagångssätt 

Ge positiv feedback. (6) 

Tacka deltagarna. (6) 

Visa helheten. (2) 

Förklara projektets delmoment. 

(2) 

Bolla idéer och låta deltagarna 

vara delaktiga i beslut och 

upplägg. (4) 

Lämna plats för egna beslut och 

mindre kontroll. (4, 5) 

Tillvägagångssätt 

Ha möten och statusuppdateringar 

en gång i veckan. (1, 3, 6) 

Låta gruppen fatta beslut. (4) 

Förmedla projektmål och 

deadlines. (2, 3) 

Ha möte och lär känna varje 

person i början av projekt. (1, 3, 

4) 

David Erika Filip 

Förståelse: 

Alla ska förstå arbetet och 

projektmål. 

Viktigt med kontinuerlig 

uppföljning. 

Plocka fram det positiva, gruppen 

ska känna sig betydelsefull. 

Beslut ska vara väl förankrade. 

 

 

Förståelse: 

Alla ska förstå projektmål och 

arbetsgång.  

Skapa teamkänsla 

Få alla delaktiga. 

Motivera kontinuerligt. 

Kommunicera ofta och tydligt. 

Låt alla vara delaktiga. 

Vara transparant. 

Dra nytta av kompetens i teamet. 

Förståelse: 

Bygga förtroende. 

Få gruppen delaktig i beslut. 

Lär känna varje person. 

Förmedla målet. 

Bygga upp tillit i gruppen och till 

projektledaren. 

Kunskap sitter hos 

gruppmedlemmarna.  

Inte detaljstyra. 

Tillvägagångssätt: 

Ge uppdateringar på möten. (3) 

Ge beröm och positiv feedback. 

(6) 

Fira delmål. (7) 

Vidarebefordra information hela 

tiden. Information är nyckeln. (3) 

Belöna ofta med mat och fika (1, 

6, 7) 

Att som PL själv visa att man är 

insatt i arbetet. (*) 

Tillvägagångssätt: 

Lära känna teamet väl. (1, 4) 

Stående möte ex 1/ggr veckan + 

infomöten. (2, 3) 

Ha gemensam kickoff. (1) 

Berömma kontinuerligt. (6) 

Var och en tar fram egen tidplan. 

(3, 4) 

Sprida information. (2, 3) 

Låt alla komma till tals och 

gemensamt driva projektet. 

(1,3,4) 

Lyfta individer inför alla. (6) 

Fira delmål med middag eller 

fika. (1,7) 

Tillvägagångssätt: 

Berömma kontinuerligt. (6) 

Återkoppla till individen om 

styrkor/svagheter. (3) 

Lämna över ansvar. (4, 5) 

Prata med varje person och bygga 

förtroende. (1) 

Låta varje person skapa egen 

tidsplan. (3, 4) 

Hålla tollgate-möten. (3) 

Ge kontinuerlig status och 

information om projektet. (2) 

Bjuda på fika. (7) 

Tabell 4 Förståelse och tillvägagångssätt 
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Förståelse: 

Bland projektledarna kunde vi skönja en hög grad av samstämmighet i vad de 

anser motiverar projektgruppen. Detta anges som förståelse i tabell 4 (sid. 34). 

Mönster för dessa var att skapa delaktighet, teamkänsla, få gruppen att förstå 

projekt- och delmål, sprida information och upplysa om projektets status.  

Tillvägagångssätt: 

Det gick att urskilja skillnader och likheter mellan projektledarnas 

tillvägagångssätt jämfört med varandra, samt jämfört med deras förståelse.  

Likheter:  

Projektledarnas likheter i tillvägagångssätt har sammanfattats i de sju teman som 

diskuteras i avsnitt 4.2 - 4.8.  

Olikheter: 

Inom några områden skiljer sig deras tillvägagångssätt åt. Det visade sig att varje 

projektledare hade ett av två föredragna sätt att motivera på. Samhörighet och 

teamkänsla utgjorde ett fokusområde. Det andra fokusområdet var inriktat på 

delaktighet, kunskap och information. Detta sätt kan vara kulturellt betingat, 

sociala behov rankas högt i nordiska länder (Robbins 2003). 

Några områden var lika, men uppmärksammades på olika sätt, exempelvis vad 

som hände vid uppnådda delmål. Vissa firade detta med middag eller fika, medan 

andra visade uppskattning i form av verbalt beröm. Vissa av projektledarna 

upplevde begränsningar om hur de kunde använda budgeten för att fira, medan 

andra upplevde mer frihet att använda den.  

Studien visade att det fanns skillnader mellan projektledarna beroende av hur 

mycket erfarenhet de hade. De mer erfarna hade större benägenhet att delegera 

ansvar än de med mindre erfarenhet. De var också mer ödmjuka och inlyssnande i 

sin framtoning till gruppen.  

När något gick dåligt hade projektledarna olika sätt att hantera detta på. Vissa 

visste inte alls hur de skulle agera, medan andra försökte lösa problemen genom 

samtal med berörda personer. I två av intervjuerna framkom att lösningen varit att 

projektledarna flyttat på eller ersatt resurser som inte levererat, där kunskap 

saknats eller om personen inte passat in.  

Diskrepanser mellan förståelse och tillvägagångssätt 

Områdena i tabell 4 (sid. 34) illustrerar förståelse för motivation och 

tillvägagångssätt. Här diskuteras några diskrepanser och obesvarade områden i 

datamaterialet. 

Projektledarna i denna studie angav att graden av självbestämmande var viktigt, 

vilket återfinns i tema 4 och 5. Även om projektledarna sagt att självbestämmande 

var viktigt återkom de till hur viktiga kontrollpunkterna var, såsom dagliga 

avstämningsmöten, rapporter och uppdateringar. Projektledarna försökte stävja 

känslan av kontroll genom att arbeta med att få projektdeltagarna att vara 

välinformerade, vara delaktiga i beslut och skapa utrymme för eget arbete. När 

motivationen ibland sjunkit har projektledarna visat hur varje del i projektet och 
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ibland på vilket sätt projektet som helhet haft för betydelse för företaget. De rör 

sig hela tiden på skalan av internalisering. Ju högre grad av internalisering 

projektledarna lyckas komma till desto större sannolikhet är det för yttre faktorer 

att bli internaliserade, som i sin tur har positiv påverkan på motivationen (Gagné 

& Deci 2005). Om de inte lyckas internalisera faktorerna behöver projektledarna 

motivera med yttre belöningar i ett ständigt flöde för att upprätthålla motivationen 

(Ryan & Deci 2000).  

Saknad förståelse för hur de ska skapa inre motivation 

Detaljer i balansgången mellan kontroll och upplevd autonomi framkom inte 

tydligt i studien. Den visade att projektledarna var medvetna om att individens 

delaktighet var viktig, men att de själva hade kontrollpunkter med jämna 

mellanrum. Hur ofta och innehållet i kontrollpunkterna bör vara avgörande för hur 

de uppfattas och vilket resultat de ger. Möten där projektdeltagare får använda sin 

kompetens och autonomi borde påverka positivt, medan möten med hård kontroll 

och “felaktigt beröm” från projektledaren borde vara kontraproduktivt. 

Det fanns en upplevd uppfattning hos projektledarna att det var bättre för 

projektdeltagarna att styras av inre motivation, men projektledarnas 

tillvägagångssätt i de flesta fall påverkade den yttre motivationen. Projektledarna 

berättade att de ständigt behövde arbeta aktivt för att upprätthålla motivationen. 

Yttre motivatorer som används är beröm, belöningar, positiv återkoppling, 

uppskattning och firande.  

Inga uttalade rutiner om hur projektledarna ska motivera 

I datamaterialet framkom att projektledarnas tillvägagångssätt kan variera såväl i 

styrka som i metod. Ett fynd i studien är att projektledarna inte har utarbetade 

rutiner för hur de ska göra för att motivera. De går på egen känsla och handlar 

efter deras egen förmåga. David uttryckte det så här: “Använd common sense, det 

finns inget uttalat eller utarbetat om hur man ska motivera, utan motivera såsom 

du själv vill bli motiverad.” 

Projektledarna har utvecklat sina egna sätt och har provat sig fram. Det kan vara 

en av anledningarna till att de med mer erfarenhet upplever sig kunna motivera på 

ett bättre sätt än de med mindre erfarenhet. En av projektledarna frågade oss under 

intervjun om förslag på hur denne kunde motivera bättre. 

4.11 Motivation och ledarskap 

I intervjuerna kunde skönjas att projektledarna arbetade med motivation som ett 

sätt att utöva ledarskap. Att ge motivation prioritet i utövandet av ledarskap är 

viktigt. Projektledaren borde prioritera att arbeta med motivation (Schmid & 

Adams 2008). Projektledarna har generellt sett sagt att de alternerar mellan att 

delegera, stödja, coacha och styra beroende av situationen. Studien har inte 

undersökt deltagarnas upplevelse av ledarstilen, vilket är det som avgör hur pass 

lyckosam motivation är (Schmid & Adams 2008). Däremot gav Björn exempel på 

att han ändrat stil från tvingande till deltagande stil och då fått bättre respons av 

projektdeltagaren. 

Att ledaren lyckas skapa en gemensam identitet är viktigt för motivation (Ellimers 

et al. 2005). När projektledarna arbetar med att lära känna varandra och 
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gemenskap, tema 1, och skapa gemensam syn om projektets mål, tema 2, bidrar 

detta till skapandet av en gemensam identitet. Gemensam identitet påverkar också 

internalisering positivt. Samhörighet med personer i sin omgivning är viktigt för 

individen (Jansson & Ljung 2011). Projektledarna i studien beskriver sig i stort 

som deltagande ledare. Deltagande ledare uppmärksammar framgångar under 

arbetets gång, diskuterar och bollar idéer och ser värdet med allas insatser (Leary-

Joyce 2004). 
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5 Slutsatser 

Detta kapitel redogör för undersökningens slutsatser. I slutsatserna besvaras 

undersökningens syfte och frågeställningar. Presentation och diskussion om 

projektledarnas tillvägagångssätt följer de teman som återfinns i studiens 

resultatdel. Tillvägagångssätten diskuteras även med stöd i teorierna Self 

Determination Theory och Tvåfaktormodellen. 

Studien visade flera framträdande mönster om hur projektledare motiverar sina 

projektgrupper. I beaktande av studiens resultat påminner vi här om att samtliga 

respondenter var externa projektledare inom tekniksektorn.  

Samtliga projektledare ansåg att motivation i sig var viktigt för att lyckas och att 

ansvaret för att motivera gruppen låg hos dem. Samtliga hade tankar och 

föreställningar om vad som motiverar projektgruppen, så kallat förståelse. Dessa 

hade utformats med grund i egna erfarenheter eller subjektiv upplevelse om vad 

de ansett fungerat eller sådant som projektledarna själva blivit motiverade av, 

snarare än något grundat i en vetenskapligt utformad teori eller metod. Vissa 

tillvägagångssätt hade de upplevt som effektiva och andra mindre effektiva. 

Erfarenheten hade format deras tillvägagångssätt, vilket också skulle kunna 

förklara orsaken till att de projektledare med längre erfarenhet upplevde att deras 

sätt att motivera varit mer framgångsrikt än som de med kortare erfarenhet. 

Det fanns skillnader i hur situationen hanterades då motivation saknades eller 

hade sjunkit. Vissa projektledare visste inte alls hur de skulle agera medan andra 

hade tankar om att måla upp projektmålet för gruppen. Ibland var den enda 

lösningen som användes att byta ut resurser. 

Projektledarnas förståelse kan sammanfattas i att de hade målsättningen att lära 

känna projektdeltagarna, önskade få deltagarna att uppleva hög grad av 

delaktighet, ge beröm, delegera ansvar och inte vara för kontrollerande. 

5.1 Temavis presentation av tillvägagångssätten 

Studien avsåg att svara på frågorna: Hur gör projektledare när de motiverar 

arbetsgrupper? Hur kan deras tillvägagångssätt förstås ur Self Determination 

Theory och Tvåfaktormodellen?  

Projektledarnas tillvägagångssätt presenteras efter studiens temaindelning sett ur 

Self Determination Theory och Tvåfaktormodellen. De behov hos individen som 

tillgodoseddes kan utläsas i tabell 5 (sid. 39). Kryssen anger temanas teoretiska 

koppling och vilka motivationsfaktorer tillvägagångssätten påverkat. Kryssen 

inom parentes anger att tillvägagångssätten har haft betydelse, men projektledarna 

själva inte kan påverka dem eller att behovet är underordnat/svagt.  
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 Self Determination Theory (SDT)  Tvåfaktormodellen (TF) 

  Autonomi Kompetens Samhörighet  Hygien- 

faktorer (hf) 

Motivations- 

faktorer (mf) 

Tema 1 

Sociala relationer 

  (X)  X  X  

Tema 2 

Meningsfullt arbete 

     X  (X) X 

Tema 3  

Info. och progress 

 X     X 

Tema 4 

Delaktighet, ansvar 

 X  X X   X 

Tema 5 

Grad av kontroll 

 X X     (X) X 

Tema 6 

Feedback, beröm 

  X X   X 

Tema 7 

Fira framgång, avslut 

 X X  X X 

Tabell 5 Analys av Tema 1-7 genom SDT och TF 

Temavis sammanfattning av tillvägagångssätten med SDT och TF 

Tema 1 - Samhörighet och sociala relationer - att lära känna varandra 

Tillvägagångssätt var att ha personliga, individuella samtal och kick off med 

gruppen. I samtalen ingick bland annat att lära känna varandra såväl socialt som 

kunskapsmässigt.  

 

SDT: (kompetens), samhörighet;  

TF: Hf: sociala relationer, arbetsförhållanden  

 

Tema 2 - Meningsfullt arbete - Skapa gemensam syn på projektets mål 

Att på möten och individuellt förklara sammanhang, visa projektmålet och hur 

uppgifterna i projektet är sammanlänkade. 

 

SDT: samhörighet;  

TF: Hf: (Ledning, arbetsförhållanden); Mf: Ansvar, Tillfredsställande 

arbetsuppgifter, Engagemang 

Tema 3 - Informationsutbyte och progress 

Projektledarna använde sig av möten för att följa upp projektets status och 

vidarebefordra information till gruppen. Dagliga, veckovisa och månatliga möten 

hölls beroende av hur projektledaren lagt upp arbetet. 
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SDT: kompetens;  

TF: Mf: erkännande, prestation, ansvar, engagemang 

Tema 4 - Delaktighet, ansvar och förtroende 

Genomförde möten och skickade information via e-post med statusuppdateringar. 

Bollade idéer med deltagarna och andra förtroendeuppbyggande aktiviteter, 

exempelvis att varje person fick skapa sin egen tidplan (SDT: kompetens). Ansvar 

lades ut för att få deltagarna delaktiga inom sitt ansvarsområde (TF: Mf: ansvar, 

engagemang). Utrymme för beslutsfattande gavs (SDT: autonomi). Skapa 

teamkänsla (SDT: samhörighet). 

Tema 5 - Grad av kontroll 

De gav frihet under ansvar genom att inte detaljstyra eller ligga på med hård 

kontroll. De hade flera kontrollpunkter, exempelvis dagliga möten. De lät alla 

komma med förslag och lät personerna komma till tals.  

SDT: autonomi; kompetens;  

TF (Hf: Policy, arbetsförhållanden); Mf: Ansvar, Prestation 

Tema 6 - Feedback och uppskattning 

De berömde exempelvis via mail. Positiv feedback gavs ofta med muntliga tack, 

ibland dagligen. De berömde såväl individ som grupp, även så chefer kunde ta del 

av det. Projektledarna bjöd på fika eller mat. De förmedlade även återkoppling 

och beröm som kom från chefer (SDT: kompetens; TF mf: erkännande). 

Uppskattning påverkar goda relationer i gruppen. Projektledarna visade att 

resultatet var såväl en individuell som grupprestation (SDT: samhörighet; TF mf: 

erkännande, prestation, (utveckling)). 

Tema 7 - Fira framgång och avslut 

Firade vid uppnådda delmål genom att bjuda på fika, mat, tårta och dryck (SDT: 

kompetens; TF Mf: erkännande). Projektledarna försökte genom firandet komma 

närmare gruppmedlemmarna och stärka relationen till dem (SDT: samhörighet; 

TF Hf: sociala relationer). 

Tillvägagångssätten utifrån SDT och Tvåfaktormodellen 

I tabell 5 (sid 39) utläses hur studiens sju teman påverkar olika motivationsbehov i 

Self Determination Theory samt hygien- och motivationsfaktorer i 

Tvåfaktormodellen. 

Self Determination Theory 

Tillvägagångssätt i Tema 1, 2, 4, 6 och 7 påverkade samhörighetsbehovet. Tema 

(1), 3, 4, 5, 6 och 7 påverkade kompetensbehovet. Tema 4 och 5 påverkade 

autonomibehovet. 

Samhörighets- och kompetensbehovet var mest positivt påverkat av 

projektledarnas tillvägagångssätt i berörda teman enligt tabell 5 (sid 39). 

Projektledarnas tillvägagångssätt reflekterades i deras förståelse, där 
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utgångspunkten var att skapa teamkänsla, samhörighet och att ta vara på kunskap i 

projektet. Sannolikt har tillvägagångssätten som påverkat dessa behov påverkat 

internalisering av yttre motivationsfaktorer på ett positivt sätt.  

Autonomibehovet påverkades på så sätt att projektledarna tyckte att delaktighet 

och självbestämmande var viktiga utgångspunkter, men att deras tillvägagångssätt 

inte fullt ut följde dessa. Projektledarna sa sig delegera uppgifter, men utövade 

ändå kontinuerlig kontroll av olika grad exempelvis på dagliga möten. Möjligen 

kan dessa återkommande möten och informella kontroller motverka 

autonomibehovet hos deltagarna när de sker så tätt inpå varandra. De dagliga 

mötena kan också vara exempel på “progress-loops” som Amabile och Kramer 

(2011) menar är ett positivt sätt att stödja framgångar på daglig basis, men enbart 

om målen är tydliga annars kan det få motsatt effekt. 

Projektledarnas egna ansvarsområden, tidspress, resursomfattning, samt att de var 

inhyrda kan ha påverkat deras utövande av ledarskapet. Projektledarnas agerande 

av kontroll kan ha påverkats av styrgrupp, chefer eller andra kravställare. 

Projektledarna har berättat att de givit ansvarsområden och låtit projektdeltagarna 

fatta egna beslut, men kontrollen gör att det i verkligheten kan vara en pseudo-

autonomi. 

Internaliseringsprocessen såg olika ut mellan projektledarna, men den fanns hos 

de flesta där de gjort ansatser till att internalisera genom att skapa starkare 

samhörighetskänsla, ökat möjligheterna till att fatta egna beslut inom projektets 

ramar och ge beröm kontinuerligt.  

Det kunde tydligt skönjas att de projektledare som var mer erfarna och något äldre 

också arbetade mer med gruppens kompetens, hade större tillit till gruppen och 

gärna motiverade genom att delegera ansvar och få deltagarna att känna sig 

involverade. 

Inre och yttre motivation: Projektledarna använde sig ofta av yttre motivation, 

såsom verbalt beröm och bjöd på mat (Tema 6 och 7). De utförde detta ofta, 

ibland dagligen. Yttre motivation behöver underhållas konstant för att fortsätta ge 

effekt (Deci & Ryan 2014). Inre motivation användes exempelvis då 

projektledarna tog reda på vad som drev projektdeltagarna och lät de vara 

ansvariga för områden som de tyckte om (Tema 1 och 4). I övrigt var yttre 

belöningar dominerande tillvägagångssätt för att motivera gruppen. 

Tvåfaktormodellen 

Projektledarnas tillvägagångssätt sett ur Tvåfaktormodellen och vilka behov hos 

individen som tillgodoseddes kan utläsas i tabell 5 (sid 39). Tema 1, (2), (5) och 7 

påverkade hygienfaktorer. Tillvägagångssätten i Tema 2 och 5 blev påverkade av 

hygienfaktorer, men som projektledarna själva inte rådde över i någon större 

omfattning. Tema 2, 3, 4, 5, 6 och 7 påverkade motivationsfaktorer.  

Hygienfaktorerna har projektledarna endast påverkat i begränsad omfattning. 

Sannolikt beror detta på att inhyrda projektledare inte kan eller upplever sig vara 

begränsade att påverka och styra över dem. Detta verkar logiskt eftersom de 

beslutas av företagets linjeorganisation och finns där till stor del oavhängigt av 

projektet. Sociala relationer som i hög grad tillvägagångssätten påverkade tillhör 
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hygienfaktorer i Tvåfaktormodellen. Projektledarnas tillvägagångssätt påverkade 

motivation genom ansvar och erkännande, det vill säga motivationsfaktorer i 

tvåfaktormodellen (Herzberg et al. 1993). 

Hygienfaktorer som påverkades av projektledarnas tillvägagångssätt var:  

 

Sociala relationer (Tema 1 och 7) genom samhörighetsskapande aktiviteter och 

firande.  

Ledarskap: Projektledarna sa sig utöva deltagande ledarskap och arbetade med att 

skapa gemensam syn på projektmålet och arbetade för en gemensam identitet nära 

eller tillsammans med gruppen (Tema 1 och 2). 

Motivationsfaktorer som påverkades av projektledarnas tillvägagångssätt var: 

Ansvar (Tema 4 och 5) genom att delegera och ge eget ansvar, försöka att inte 

vara för kontrollerande.  

Erkännande (Tema 6) genom att projektledarna gav kontinuerlig feedback, ofta 

dagligen. 

Engagemang (Tema 3) Möten och informationsspridning är tillvägagångssätt som 

kan påverka deltagarnas engagemang i projektet. 

 

Prestation (Tema 2, 3, 6 och 7) genom att visa att arbetet är en del av helheten, 

något att vara stolt över. Gav beröm och firade uppnådda mål.  

Arbetsuppgifter (Tema 2 och 4) genom att individerna fick vara med att lägga upp 

projektplanen och hur arbetet skulle utföras. Projektledaren förmedlade vikten av 

varje enskild del i projektet och betydelsen om insatsen för projektet som helhet, 

ibland också för företaget som helhet.  

 

Faktorer som ej påverkades av tillvägagångssätten 

Vi kunde skönja att några såväl hygien- som motivationsfaktorer inte blev 

påverkade av projektledarnas tillvägagångssätt. 

Hygienfaktorer som inte påverkades: 

Projektledarna har inte angivit att de använt några tillvägagångssätt som påverkat 

Lön, Status, Anställningstrygghet eller Privatlivet. 

Motivationsfaktorer som inte påverkades: 

Projektledarna har inte angivit att de använt några tillvägagångssätt som påverkat 

individernas utveckling. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel vidareutvecklar vi tankar och diskuterar resultatet från studien. 

Forskningsfrågan som ligger till grund för studien var: Hur gör projektledare för 

att motivera projektgrupper? 

Samtliga projektledare i denna studie har angett att motivation är viktigt för 

framgång i projektarbetet. Detta är en god förutsättning för att lyckas med 

motivation. Samtliga hade en uttalad uppfattning så kallad motivationsförståelse, 

om vad de ansåg motiverar gruppen. Att förstå vad som motiverar gruppen är en 

förutsättning för att kunna agera (Lindner 1998). 

Tidigare forskning har visat att motivation avgör hur lyckat ett projekt kan bli 

(Schmid & Adams 2008). Samtliga projektledare arbetade med att motivera 

projektdeltagarna utifrån sin egen uppfattning om vad de ansåg motivera 

projektgruppen, oftast utgick de från tidigare erfarenhet, intuition och hur de 

själva skulle vilja bli motiverade.  

Företagen som de arbetade på hade inga tydliga förutbestämda eller uttalade 

tillvägagångssätt för att påverka motivationen i arbetsgruppen. I viss utsträckning 

följde projektledarna den naturliga kronologiska ordningen, att inleda med att lära 

känna arbetsgruppen och avsluta med att fira att de kommit i mål. Det gällde dock 

inte för samtliga projektledare. Vissa provade olika metoder, några hade ibland 

misslyckats med att motivera sin arbetsgrupp. De med mer erfarenhet hade lättare 

att beskriva hur de motiverade sin grupp och ansåg sig också bättre på det än de 

mindre erfarna.  

Gemensamt för respondenterna var att de hade återkommande informationsutbyte 

och positiv återkoppling, så ofta som möjligt. Flera angav att det gjordes varje dag 

för att hålla gruppen motiverad. Att motivera varje dag och samtidigt undvika att 

kontrollera för mycket är sannolikt en hårfin balans att bemästra. Därav krävs att 

projektledarna klarar balansgången i tillvägagångssätten. Det räcker således inte 

att ha möten och samtal, innehållen i dessa behöver vara genomtänkta för att få 

önskvärd effekt, i värsta fall kan de annars få helt motsatt verkan. Möten för att 

uppleva progress är positivt (Amabile & Kramer 2011). Beröm och återkoppling 

kan vara bra, men för mycket av det kan upplevas kontrollerande (Deci & Ryan 

2000). 

Samtliga projektledare i denna studie var externa projektledare uthyrda till olika 

organisationer. Studien har inte undersökt skillnaden mellan extern och intern 

projektledare, men projektledarna har inte angivit att de skulle ha behandlats 

annorlunda om de varit interna. Möjligen kan projektledare ses som experter i en 

temporär chefsposition och därför inte ifrågasätts på samma sätt som linjechefer 

skulle kunna göras, då det kan finnas fördomar om projektledarens expertkunskap 

inom området. Möjligen är det också därför de externa projektledarna bara i viss 

utsträckning kunnat påverka företagsspecifika områden. 

Ingen hänsyn i tillvägagångssätten har tagits till projektets längd eller andra 

likheter mellan projekt förutom att de är inom samma bransch. Att notera är att 

tillvägagångssätten verkade vara likartade såväl utförandet som förståelsen, trots 

att projektens längd var signifikant olika och deltagare sannolikt förändrats.  
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Analysen med Self Determination Theory och Herzbergs tvåfaktormodell har 

visat såväl likheter som skillnader i de tillvägagångssätt som projektledarna 

kunnat påverka. 

 

Herzbergs teori har varit betydelsefull för att uppmärksamma de områden som 

projektledarna inte haft möjlighet att påverka för att motivera projektgruppen, 

men skulle kunna finnas eller saknas på en arbetsplats. Hygienfaktorer såsom lön, 

administration och avtal har projektledaren inte kunnat påverka, men finns de inte 

på plats kan det vara svårt för projektledaren att använda motivationsfaktorer för 

att påverka den inre motivationen.  

Projektledarna använder sig i huvudsak av återkoppling och möten. De förstår och 

återkommer ofta till hur viktigt det är och att de arbetar med att få individerna 

delaktiga i arbetet.  

Dock finns inget i studien som tyder på att projektledarna i större omfattning 

förstår vilka processer som deras tillvägagångssätt påverkar hos individerna. 

Projektledarna använde tillvägagångssätten med ibland mer och ibland mindre 

framgångsrikt resultat. De agerar antingen för att de varit med om någon som 

gjort på samma sätt tidigare, och att det fungerade eller att de själva provat sig 

fram till vad som fungerar, med ibland bra och ibland dåligt resultat. Varken 

företagen eller projektledarna i studien hade en medveten uttalad 

motivationsstrategi som de följde. 

Företag som bedriver projekt i stor utsträckning bör enligt studiens slutsatser 

gynnas av att redan innan externa projektledare träder in, ha hygienfaktorerna 

tillfredsställda, eftersom projektledare har svårt att påverka dem och de är en 

förutsättning för motivation med motivationsfaktorer. Samt ge en plan, tid och 

resurser för projektledaren att motivera gruppen under arbetet med projektet. 

Vi finner det bekymmersamt att studiens organisationer saknar genomtänkta 

modeller och protokoll för hur projektledare ska motivera sina projektgrupper. 

Eftersom motivationens betydelse i projekt i studien har visat sig viktig såväl i 

den teoretiska bakgrunden som i projektledarnas egna beskrivningar, borde det 

vara lika självklart att ha ett flöde för hur man i ett projekt ska motivera 

individerna, som att ha ett processchema för arbetsmomenten i projektet. Det vill 

säga att hantering av individerna i projektet skulle kunna vara en genomtänkt 

aktiv del av projektplanen, vilket det inte var i något fall i denna studie. Möjligen 

är det avsaknaden av den mänskliga aspekten som gör att projekt ibland blir 

försenade?  
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6.1 Kritik mot studiens metod och resultat 

Studien utfördes på sex personer och därför kan resultaten enbart vila på de 

tillvägagångssätt som dessa berättat om. Resultatet kan alltså inte betraktas som 

statistiskt signifikant. I kvalitativa studier av denna karaktär har målet varit att nå 

fördjupad förståelse av respondenternas beskrivningar av situationerna (Patel & 

Davidsson 2011). Då har den semistrukturerade intervjun passat bra. Studien 

skulle kunna vara utförd på fler personer för att ge en säkrare bild över vilka 

tillvägagångssätt som används.   

Urvalet av respondenter har gjorts inom en bransch, och med personer som var 

tillgängliga för intervju. Det vill säga inget slumpmässigt urval har gjorts, men 

detta borde inte ha fått någon avgörande betydelse för studiens resultat eftersom 

projektledarna arbetade på sex olika företag. 

Även om vi tydligt frågat efter projektledarens tillvägagångssätt kan 

projektledaren ha svarat med tillvägagångssätt som de tror sig vilja använda eller 

ett svar som de tror vara rätt sätt att motivera på. För att stödja forskningsfrågan 

har respondenterna fått beskriva situationer där de motiverat vid tillfällen som de 

upplevt som lyckade respektive misslyckade. På så sätt kunde vi separera mellan 

förståelsen av vad de ansåg motivera projektgruppen och vilka tillvägagångssätt 

de använde. 

Studien har utgått från att projektledarna agerat enligt sin beskrivning av 

situationerna. Alternativa metoder skulle kunna vara observationsstudier på plats 

för att undersöka det praktiska genomförandet.  

Studien har begränsats till att undersöka projektledarnas tillvägagångssätt och 

därmed inte undersökt hur pass effektiva dessa tillvägagångssätt varit eller hur de 

upplevts av projektdeltagarna. Studien har utgått från projektledarnas perspektiv 

och låtit motivationsteorierna avgöra om deras tillvägagångssätt påverkat 

individens psykologiska behov. En studie av projektdeltagarnas upplevelse av 

tillvägagångssätten skulle kunna beskriva hur de uppfattats och hur pass effektiva 

de varit för att motivera projektdeltagarna. 

Studien har inte undersökt om det finns en skillnad beroende på projektets 

karaktär, vald projektplansmetod, tidsplaner, agilt eller inte, arbetsstruktur med 

mera. Resultatet kan möjligen förändras beroende av dessa faktorer. 

Datamaterialet har analyserats i huvudsak med Self Determination Theory och 

Tvåfaktormodellen som teoretisk referensram. Andra motivationsteorier skulle 

kunna ge annorlunda resultat. Genom att analysera materialet ur två teorier har en 

djupare analys kunnat genomföras och aspekter kunnat fångas upp i en så kallad 

triangulering som i valet av endast en teori skulle kunna ha gått förlorad.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom studien är baserad på kvalitativa studier med sex intervjuer med externa 

projektledare där det framkommit att projektledarna i föga utsträckning använder 

och påverkar hygienfaktorer skulle det kunna tillföra kunskap om en studie 

undersökte tillvägagångssätt hos interna projektledare och linjechefer, för att 

kunna jämföra resultaten mellan studierna. 

Studien avgränsades till projektledarnas perspektiv och jämförelse med relevanta 

motivationsteorier. Det finns ett behov av att undersöka hur tillvägagångssätten 

uppfattas och upplevs ur projektdeltagarnas perspektiv. 

 

Samtliga projektledare i studien uppgav att de förändrade sitt sätt att motivera 

beroende på situationen. Ledarstilens påverkan under olika projektfaser skulle 

kunna tillföra ytterligare en aspekt av hur motivationsstrategierna ser ut.  

Studien skulle kunna genomföras i olika typer av organisationer och i olika 

branscher för att se om det finns likheter eller skillnader mellan 

tillvägagångssätten. 

I studiens slutsatser framkommer att företag borde avsätta tid och resurser till att 

utveckla planer för motivation i projekt. Därför ser vi att det finns ett behov av att 

ta fram motivationsprotokoll, strategier eller procedurer som företag och 

projektledare skulle kunna använda sig av. 

Det finns flera projektmetoder som används. I denna studie har motivation inte 

undersökts beroende av projektmetodik. Dock skulle man kunna tänka sig att 

motivationsförfarandet såg annorlunda ut i agila projekt jämfört med sekventiella 

tidplaner, som exempelvis följer Vattenfallsmetoden. Därav skulle ett 

forskningsprojekt kunna jämföra om motivation skiljer sig åt mellan projekt 

beroende av projektmetod och hur projektledarna motiverar såväl som på vilket 

sätt projektdeltagarnas behov skiljer sig åt. 

Studien visar att motivation är viktigt för projektets framfart och resultat. Projekt 

blir ofta försenade trots Gantt-scheman och projektplaner. Det kan vara så att i 

planeringen av projekt tas sällan hänsyn till de mjuka värdena såsom motivation. 

Därför skulle det finnas stor behållning för många intressenter att studera hur de 

hårda och mjuka värdena är länkade i projektplaner, och hur motivation kan 

utgöra en del i utförandet av projekt samt om det finns och behövs olika sätt att 

motivera på beroende på den projektmetod som valts. 
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Bilaga A - Intervjuguide 

Intervjuguide 

● Presentation av oss själva. Intervjuobjektet presenterar sig  

● Informera om själva examensarbetet. Magisterexamen i Projektledning vid 

Karlstad Universitet.   

● Medgivande till att bli intervjuad.  

● Intervjun kommer att spelas in för att lättare kunna behandlas senare.   

● Informera om anonymitet. (Går bra om så önskas)   

● Informera om studiens forskningsområde samt forskningsfråga   

Tidsåtgång: Ca 30-45 minuter  

 

Intervjuobjektets:  

Namn (Anonym om så önskas):  

Ålder:   

Yrkeserfarenhet:   

Erfarenhet som (extern) projektledare (år):     

Hur många projektgrupper har du lett?   

Position på företaget:   

  

Frågor:  

Huvudfråga (Öppen): Hur gör du som projektledare för att motivera projektgrupper?  

 

Vilka faktorer har du använt dig av som projektledare för att påverka projektgruppens 

motivation i arbetet?  

 

Hur såg förhållandena ut när du var projektledare? 

  

Ge exempel på en situation då du upplevde att en person eller gruppen var mycket 

motiverad.   

● Vad tror du detta berodde på?   

● Vad gjorde du då?  

Beskriv en situation då du upplevde att en person eller gruppen inte var motiverad.   

● Vad tror du att det berodde på?  

● Hur hanterade du detta?  

Vid vilka tillfällen och i vilken utsträckning motiverar du en projektgrupp?   

● Ge exempel och förklara  

Vad känner du motverkar gruppens motivation?   

● Ge exempel och förklara  

 Vad känner du höjer gruppens motivation?  

● Ge exempel och förklara  

Berätta lite mer om vad du varit med om under din tid som projektledare, 

tillvägagångssätt och metoder som kan vara bra att känna till 
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