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Sammanfattning 

Projekt som arbetsform är vanligt för de flesta idag. Det är projektledaren som är 

ledaren av projektet och har som ansvar att se till att projektmålet uppnås, 

arbetsuppgifterna fördelas, skapa engagemang och motivera projektdeltagarna. En 

projektledare har oftast goda kunskaper om hur man på bästa sätt vägleder en 

projektgrupp genom olika projektfaser för att uppnå goda projektresultat och vilka 

framgångsfaktorer projektledare ska fokusera på. En framgångsfaktor som ofta 

inte prioriteras är hur motiverade projektmedlemmarna är. Vad är det som gör att 

individer gör sitt bästa och hur får man dem till det? Motiverade individer 

presterar bättre. En ledares beteende kan påverka en individs motivation och 

därmed även individens prestation. 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad projektledare fokuserar på 

idag när det kommer till att skapa motiverade projektmedlemmar. Det kan vara en 

väg framåt i utformningen av utbildningar som berör hur ledare arbetar med 

motivation. 

För att svara på studiens forskningsfråga har vi intervjuat sex projektledare utifrån 

en intervjuguide för att ta reda på vad de anser motivera sina projektmedlemmar. 

Svaren från projektledarna har analyserat och sju handlingar som anses motivera 

har tagits fram och sedan analyserats utifrån Amabiles progressprincip (Amabile 

& Kramer 2011b). Progressprincipen visar att viktigast är att individer upplever 

progress för att känna sig motiverad. Våra resultat tyder på att de projektledare 

som ingått i studien inte har förstått det. 

Utifrån vår analys kan vi se att respondenterna fokuserar minst på att underlätta 

progress för projektmedlemmarna. Det bekräftar resultaten från en undersökning 

(Amabile & Kramer 2011b) där ledare fått rangordna effekterna av fem faktorer 

som kan inverka på de anställdas motivation och känslor under arbetet. 

Projektledarna som intervjuats i den här studien fokuserar mest på den 

psykosociala arbetsmiljön i arbetsteamet när de ska motivera sina 

projektmedlemmar.  

 

Nyckelord: Motivation, Projektledning, Progress Principle, Inner Work Life. 
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Abstract 

Projects as a work form is common for most people today. The project manager is 

the leader of the project and has the responsibility to ensure achieving the goals of 

the project, to allocate the tasks, create engagement and motivate participants in 

the project. A project manager usually has good knowledge about the best way to 

guide a project team through different project phases to achieve sufficient project 

results. A success factor that is often not a priority is how motivated project 

members are. What makes people doing their best and how do you get them to it? 

Motivated people perform better. A leader's behavior can affect an individual's 

motivation, and thus also the individual's performance. 

The purpose of the study is to contribute knowledge about what project managers 

focus on today when it comes to creating motivated project members. It can be a 

way forward in the design of education that concerns how manager’s work with 

motivation.  

In order to answer the study's research question, we have interviewed six project 

managers based on an interview guide to find out what they consider to motivate 

their project members. We have analyzed the responses from the project managers 

and we developed seven actions, which were considered to enhance motivation. 

These were analyzed using The Progress Principle (Amabile & Kramer 2011b).  

The Progress Principle shows that the most important thing is that individuals 

experience progress to be motivated. Our results indicate that the project 

managers included in the study have not understood it. 

Based on our analysis, we can see that facilitating project members’ experience of 

progress, is the area least in focus. This confirms the results of a survey (Amabile 

& Kramer 2011b) where leaders have ranked the effects of five factors that can 

affect employee motivation and emotions during the work. The project leaders 

interviewed in this study focus mostly on the psychosocial work environment, 

when motivating their project members. 
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1 Inledning 

En inledning till uppsatsen ges i detta avsnitt. Bakgrund och problemdiskussion 

ger en inledning till motivation inom projektledning och vad som inverkar på 

individers motivation och varför det är intressant att studera. Bakgrund och 

problemdiskussionen leder fram till studiens forskningsfråga. Sedan beskrivs 

studiens syfte, kunskapsbidrag och avgränsningar. Avsnitten avslutas med ett 

stycke som behandlar uppsatsen disposition.  

1.1 Bakgrund 

Begreppet projekt började användas under 60- talet och beskrivs från det årtiondet 

på liknande sätt som idag, avgränsade arbetsuppgifter av engångskaraktär 

(Jansson & Ljung 2004). Att arbeta i projektform blir allt vanligare i de allra flesta 

företag och organisationer (Berggren & Lindkvist 2001). I handboken Project 

Management Body of Knowlegdes definieras ett projekt som “tillfälligt åtagande 

som utförs för att skapa en unik produkt eller service” (PMI 1996). Gemensamt 

för alla projekt är att de skall tillfredsställa behov och utförs inom en begränsad 

tidsrymd (Tonnquist 2010). 

Projektledaren är ledaren av projektet och har som ansvar att se till att 

projektmålet uppnås, arbetsuppgifterna fördelas, skapa engagemang och motivera 

projektdeltagarna (Tonnquist 2010). Ledning genom att leda andra individer i en 

angiven riktning handlar om att skapa motivation i andra människor (Ekvall 

1990). 

En projektledare har oftast goda kunskaper om hur man på bästa sätt vägleder en 

projektgrupp genom olika projektfaser för att uppnå goda projektresultat och vilka 

framgångsfaktorer projektledare ska fokusera på (Schmid & Adams 2008). En 

framgångsfaktor som ofta inte prioriteras är hur motiverade projektmedlemmarna 

är (Schmid & Adams 2008). De sociala kompetenser som projektledare har för att 

kunna motivera projektmedlemmar är deras viktigaste tillgång (PMI, 2004). Hur 

motiverade en projektgrupp är för att ta sig an projektet och sträva efter att uppnå 

projektets mål kan vara skillnaden mellan ett lyckat eller misslyckat projekt 

(Schmid & Adams 2008). Även om det kan låta som en självklarhet att motivation 

hos projektmedlemmarna är viktigt för projektet framgång, är det inte alltid lätt 

för en projektledare att motivera på rätt sätt då det finns många olika definitioner 

på vad motivation är (Schmid & Adams 2008). 

Enligt Peterson (2007) så kan motivation göra att individer och projektgrupper 

uppnår stora framgångar. Motiverade projektmedlemmar känner sig inspirerade 

och uppmuntrade (Peterson 2007). Motiverade projektmedlemmar kan även skapa 

en miljö där medlemmar vill jobba tillsammans för att på så sätt nå projektmålen 

(Peterson 2007). Beroende på hur motiverade projektmedlemmarna är så kan det 

påverka både negativt och positivt på projekttriangelns tre framgångsfaktorer som 

består av tid, kostnad och resultat (Jansson & Ljung 2004). Detta gör att det borde 

ligga i projektledarens högsta intresse att förstå sig på hur människor och grupper 

motiveras på bästa sätt (Peterson 2007). Enligt Jansson och Ljung (2004) är det 

projektledarens uppgift att leda dennes projektgrupp i en viss riktning och det är 

därmed projektledarens ansvar att se till så att det är en motiverande projektmiljö i 

projektet.  
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Ledare bör fråga sig vad som motiverar människor. Vad är det som gör att 

individer gör sitt bästa och hur får man dem till att göra sitt bästa. En ledare som 

vill öka sina möjligheter till ett lyckat projekt bör lägga tid och eftertanke till hur 

den ska motivera både individen och hela projektgruppen Hur man som ledare kan 

påverka individers motivation är viktig att ta hänsyn till. En ledares beteende kan 

inverka på individens motivation och därmed även individens prestation. 

(Amabile & Kramer 2007, 2011b) 

För att få en uppfattning om vad som påverkar individers motivation har Amabile 

och hennes forskningsteam gjort en omfattande studie där arbetare fick fylla i en 

e-postdagbok. Utifrån dessa dagboksanteckningar har de tagit fram tolv 

vardagshändelser som påverkar individers inre arbetsliv, vilket de kallar 

progressprincipen (eng. The Progress Principle). Inre arbetsliv är den 

sammantagna uppfattning som individer upplever av perception, känslor (eng. 

emotions) och motivation under en arbetsdag. Inre arbetsliv påverkar i sin tur 

individens prestation under arbetet. Den vardagshändelse som har störst påverkar 

är progress och ledare bör därför stödja sina anställda för att kunna göra progress. 

(Amabile & Kramer 2007, 2011b) 

Amabile och Kramer har även gjort en undersökning där drygt 600 ledare från ett 

dussintal företag och från en högt rankad handelshögskola fick rangordna 

effekterna av fem faktorer som anses inverka på anställdas motivation och 

känslor. Endast 5 % av de tillfrågade i undersökningen rankade progress som 

viktigaste faktorn för att motivera individer. I genomsnitt rankades progress som 

den minst viktigaste faktorn, istället uppgav de flesta att bekräftelse på utfört 

arbete (både publikt eller privat) som den viktigaste faktorn. Enligt Amabile och 

Kramer har dessa ledare fel och borde istället lägga fokus på att stödja progress 

för att få motiverade anställda och därmed få bättre prestationer (Amabile & 

Kramer 2010, 2011b). 

1.2 Problemformulering 

Det finns en hel del litteratur (Peterson 2007; Jansson & Ljung 2004; Ekvall 1990; 

Schmid & Adams 2008) som beskriver hur projektledare kan göra eller vad de bör 

tänka på för att skapa motivation i sin projektgrupp. Vi vill ta reda på vad de anser 

är viktigt för att skapa motiverade projektmedlemmar i verkligheten. Vi kommer 

alltså inte svara på frågan vilka olika sätt en projektledare kan göra för att skapa 

motivation. Utan vad projektledare anser är viktigt för att skapa motivation. 

Amabile och Kramers studie där drygt 600 ledare fick rangordna effekterna på 

anställdas motivation och känslor av fem arbetsplatsfaktorer gav ett utfall där 

progress rankades lågt som faktor för vad som påverkar de anställdas motivation 

vilket står i kontrast med progressprincipen där det centrala är just faktorn 

progress (Amabile & Kramer 2011b). 

Detta har väckt vår nyfikenhet då enkäten i Amabile och Kramers (2011b) studie 

gick ut på att rangordna förvalda faktorer som anses påverka motivationen och 

inte vad de personligen anser är viktigt för att skapa motivation. Amabile (2011b) 

poängterar progress utifrån sin forskning, de som deltog i enkäten som Amabile 

och Kramer gjorde var inte av samma åsikt.  
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1.3 Forskningsfråga 

Vad anser projektledare är viktigt för att skapa motiverade projektdeltagare? 

1.4 Kunskapsbidrag, målgrupp och syfte 

Kunskapsbidrag 

Studien ska leda till att ta reda på vad projektledare anser är viktigt att de gör för 

att skapa motivation hos projektmedlemmar i de projekt de är delaktiga i. Att 

jämföra detta med Amabiles progressprincip kan ge projektledare en ny 

uppfattning om hur progress inverkar på individens motivation. Med sådan 

kunskap kan projektledare göra en bedömning om det är något som kan underlätta 

för dennes arbete. 

Genom att jämföra resultaten av studien med ett modernt teoretiskt resonemang 

kan projektledare få upp ögonen för vad som påverkar motivationen och hur 

centralt progress är för motivationen. Detta skulle kunna påverka utbildning i 

motiverande ledarskap. 

Målgrupp 

I synnerhet bör resultatet av vår studie intressera de som utbildar olika typer av 

ledare i hur man skapar motiverade medarbetare. De som kan tänkas vara 

intresserade av ämnet i sig att motivera andra är troligen intresserade av vad 

ledare upplever i sitt arbete och om det stämmer överens med modernt teoretiskt 

resonemang: 

 Projektledare, det är de som förväntas arbeta med att motivera 

projektdeltagare. Projektledarna är även de som får erfara vad dåligt 

motiverade projektdeltagare leder till t.ex. att framåtskridande hindras 

 Arbetsgivare, motiverade arbetstagare arbetar effektivare.  

 Ledarskapsintresserade, för att motivera andra är viktigt för ledare som vill 

vara framgångsrika i sitt arbete. 

Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad projektledare fokuserar på 

idag när det kommer till att skapa motiverade projektmedlemmar. Det kan vara en 

väg framåt i utformningen av utbildningar som berör hur ledare arbetar med 

motivation. 

1.5 Avgränsning 

Studien kartlägger inte hur projektledare gör för att skapa motivation hos 

projektledare. Studien har utgått från projektledarens perspektiv och tar därmed 

inte upp hur projektmedlemmar anser att en projektledare ska göra för att skapa 

motivation hos projektmedlemmarna. Studien tar inte heller upp vad som gör att 

projektmedlemmar känner motivation. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition är utformad i sex huvuddelar. Del ett är ett inledande 

avsnitt som ger läsaren en grund i ämnet. Del två använder vi för att presentera 
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den teoretiska bas som vi utgår ifrån. Del tre beskriver den metod vi använt oss 

av. I del fyra redogör vi för intervjuernas empiriska svar och efter varje avsnitt 

följer en analysdel. Del fem följer upp del fyra genom att diskutera de fynd och 

analyser som gjorts. Del sex avslutar uppsatsen med slutsats samt förslag på 

fortsatt forskning.  

2 Teori 

Avsnittet ger först en övergripande introduktion till ämnet motivation. Sedan 

följer ett antal delar som beskriver motivation mer djupgående utifrån den 

motivationsmodell som vi valt ut som utgångspunkt för vår studie. Teorin ligger 

som grund för de ramar vi använder för att analysera empirin i studien. 

2.1 Motivation 

Motivation är samlad psykologisk term för faktorer som individer upplever och 

sedan anpassar sitt beteende mot för att nå ett mål (NE 2017). Det är den 

sammantagna bilden av hur en individ väljer att göra en uppgift, hur stor vilja de 

har för att lägga ner arbete för att göra uppgiften och hur benägna de är att 

fortsätta ansträngningen (Amabile & Kramer 2012). 

Det finns ett antal olika teorier och modeller som beskriver motivation. Dessa 

teorier och modeller är  grundläggande, övergripande och generella och beskriver 

inte arbetssituationer. (Herzberg 2003 (1968); Maslow 1943; McClelland 1987; 

Deci & Ryan 2000) 

Vi har på grund av det valt att utvärdera våra fynd med Amabiles 

motivationsmodell (Amabile & Kramer 2011b) och därmed är det den modellen 

som kommer beskrivas i detta avsnitt. Styrkan med Amabiles modell är att den 

beskriver specifika  arbetsplatser, arbetsmiljö och arbetssituationer (Amabile & 

Kramer 2011b). Amabiles forskning har kommit fram till konkreta saker som man 

kan göra för att skapa motivation  (Amabile & Kramer 2011b). Det gör att det blir 

lättare att jämföra vårt resultat med den modellen till skillnad från andra 

motivationsteorier och modeller. 

Enligt Amabile och Kramer (2012) finns det tre källor för en individ att uppleva 

motivation: 

 Yttre (eng. extrinsic) motivation är individers driv att göra något för att få 

en belöning eller gör något för att undvika bestraffning.  

 Inre (eng. intrinsic) motivation är individers drivkraft att göra ett arbete för 

att de tycker om det arbete de gör, arbetet är till exempel intressant, 

meningsfullt och utmanade. Individer som upplever inre motivation drivs 

inte av någon yttre belöning utan av att ändra sitt psykologisk tillstånd. 

 Relations (eng. relational) eller altruistisk (eng. altruistic) motivation är 

individers behov av att samarbeta med andra och hjälpas åt för att nå sina 

mål. Människor har även ett behov av att träffa och lära känna andra 

människor.  
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En individ kan uppleva samverkan av yttre, inre och altruistisk motivation 

samtidigt. Ofta har inre motivation någon form av yttre drivkraft som inverkar. 

(Amabile & Kramer 2012) 

Amabile och Kramer (2011b) har tagit fram två motivationsmodeller Inner Work 

Life och The Progress Principle. Amabile och hennes forskarteam har genom en 

omfattande studie kommit fram till tolv vardagshändelser som påverkar individers 

inre arbetsliv som i sin tur påverkar motivation och därmed individens prestation 

(Amabile & Kramer 2011b). 

2.2 Ambiles motivationsmodell 

En empirisk studie har gjorts av Amabile och hennes forskarteam om motivation 

och prestation hos individer i projektteam. De har kartlagt individernas 

vardagshändelser och hur det påverkar deras motivation och prestation i arbetet. 

De har tagit fram ett antal begrepp som används av individer för att beskriva dessa 

vardagshändelser. Dessa vardagshändelser är den motivationsmodell som 

Amabile och Kramer kallar The Progress Principle. (Amabile & Kramer 2011b) 

Studien som gjorts består av ett omfattande arbete där enkäter, samtal och 

observationer har genomförts. Under ca 15 år har detta arbete pågått där 26 

projektteam från sju länder med ett totalt antal på drygt 230 individer deltagit i 

studien, vilket har resulterat i nästan 12 000 dagboksanteckningar. (Amabile & 

Kramer 2011a) 

I dagboksanteckningarna som bestod av en epostenkät fick deltagarna beskriva 

och poängsätta hur de upplevt deras dag utifrån hur arbetet gått, vilken motivation 

de känt, hur de upplevt att organisationen och teamarbete fungerat, hur de upplevt 

sin arbetsmiljö utifrån ett psykosocialt perspektiv och deras känslomässiga status 

med mera (Amabile & Kramer 2011b, s.5). Deltagarna ombads även att berätta 

om en händelse under dagen som stod ut ”Briefly describe one event from today 

that stands out in your mind” (Amabile & Kramer 2011b, s.5). Deltagarna fick 

fylla i epostenkäten varje dag i 9-38 veckor (Amabile & Kramer 2011b, s.197).  

Amabile och hennes forskarteam analyserade sedan dagboksanteckningarna både 

kvalitativt och kvantitativt. De kvalitativa analyserna gjordes i sju steg, där ett 

steg var att analysera med hjälp av ett specifikt kodningsschema kallat DENA 

(Detailed Event Narrative Analysis). (Amabile & Kramer 2011b, s. 205; Amabile 

et al. 2003a, 2003b) 

Analysen ledde fram till en databas med kategoriseringar av händelser såsom 

händelsen karaktär, styrka, ton, källa och kopplingar till andra händelser. Amabile 

och hennes forskningsteam har med hjälp av databasen och andra analyser försökt 

hitta hur miljöfaktorer påverkar hur individer och team presterar. Endast team där 

alla eller nästan alla deltagare deltog i studien vilket  hjälpte forskarteamet att 

analysera och få förståelse för vad som är en anmärkningsvärd händelse och 

effekten av händelsen eftersom de kunde triangulera svar från kollegor och 

därmed få en djupare förståelse. (Amabile & Kramer 2007, 2011b) 

Datamaterialet från undersökningen har lett fram till flera publikationer bland 

annat en som handlar om kreativitet och psykologisk trygghet (eng. psychological 

safety) (Edmondson & Mogelof 2006).  Publikationer har även gjorts om vilka 

samband som finns mellan vardagshändelser och prestation (Amabile & Kramer 
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2011a, 2011b). Det är i dessa publikationer som Amabile och Kramer beskriver 

sin motivationsmodell, som ligger till grund för vår studie och är den modell vi 

utgått ifrån när vi analyserat empirin i denna studie.  

Amabile och Kramer menar att alla människor har ett inre arbetsliv som har stark 

inverkan på prestation i arbete (Amabile & Kramer 2007). Det som påverkar 

individers Inre arbetsliv kallar Amabile och Kramer progressprincipen (eng. The 

Progress Principle) som består av tre uppdelningar av tolv vardagshändelser 

(Amabile & Kramer 2011a, 2011b). Inre arbetsliv och The Progress Principle 

kommer beskrivas närmare i följande avsnitt. 

2.3 Inre arbetsliv  

Inre Arbetsliv (eng. Inner Work Life) är den sammantagna uppfattning som 

individer upplever av händelser under en arbetsdag (Amabile & Kramer 2011b, 

s.21). Inre arbetsliv består av tre delar perception, känslor (eng. emotions) och 

motivation (Amabile & Kramer 2007). Modellen fokuserar därmed inte på alla 

psykologiska processer som en människa kan uppleva under en arbetsdag utan 

endast på dessa tre delar (Amabile & Kramer 2007). Enligt Amabile och Kramer 

(2007) är perception är upplevelser om händelser under arbetsdagen, de ger tre 

exempel på sådana upplevelser:  

 uppfattningar om arbetet, hur meningsfullt det upplevs och vad som 

behöver göras 

 uppfattningar om sig själv, vilken roll individen har i teamet och 

organisationen, självkänsla och värde 

 uppfattningar om teamet och organisation till exempel vilket stöd 

individen får från ledaren 

En del uppfattningar kan vara positiva och andra negativa inom dessa grupper, 

men det är den sammantagna uppfattningen som spelar in för inre arbetsliv. Hur 

individer tolkar olika händelser under arbetsdagen är individuellt där individen 

tidigare erfarenheter påverkar. (Amabile & Kramer 2007) 

Känslor är reaktioner som individen får på händelser under arbetsdagen, det kan 

till exempel vara glädje, stolthet, ilska, frustration och rädsla. (Amabile & Kramer 

2007) 

Perception och känslor påverkar varandra, till exempel så påverkas individens 

känsla när en upplevesle om händelser ska göras. Samma händelse kan upplevas 

på olika sätt om individen är glad eller arg. (Amabile & Kramer 2007) 

Perception och känslor påverkar i sin tur individens motivation som är den tredje 

delen av inre arbetsliv. Motivation är viljan att göra arbetet, hur, vart, när och vad 

för arbete som ska göras. (Amabile & Kramer 2007) 

Amabile och Kramer (2007) beskriver inre arbetsliv och hur samverkan av  

perception, känslor och motivation påverkar arbetsprestation, se figur 1. 
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PerceptionPerception KänslorKänslor

MotivationMotivation

Händelser under 

arbetsdagen

Händelser under 

arbetsdagen
ArbetsprestationArbetsprestation

Inre arbetslivInre arbetsliv

 

Bearbetad från Amabile & Kramer (2007) 

Fig.  1  Inre arbetsliv och hur det påverkas av samspelet mellan perception, 

känslor och motivation. 

Vardagshändelser och individens upplevelse av dem påverkar individen inre 

arbetsliv vilket i sin tur påverkar individens prestation (Amabile & Kramer 2011b, 

s.37). Händelser och känslor som individen upplever som positiva kommer göra 

att motivationen ökar och därmed ökar det inre arbetslivet och individens 

prestation, motsatsen sker om händelser upplevs som negativa (Amabile & 

Kramer 2011b). 

Hur väl individen presterar har i sin tur påverkan på hur väl organisationen som 

individen jobbar i lyckas. Det gör att det bör ligga ett intresse hos ledare hur man 

kan påverka inre arbetsliv. Amabile och Kramer har identifierat tolv 

vardagshändelser som inverkar på individers inre arbetsliv och därmed individens 

prestationer. De har samlat dessa vardagshändelser i grupper och de kallar det 

progressprincipen (eng. the progress principle). (Amabile & Kramer 2011b) 

2.4 Progressprincipen 

Efter att Amabile och Kramer kartlagt vad som påverkar individers inre arbetsliv 

gick de vidare i sin forskning och tittade på vad det är som gör att individer 

upplever positiv eller negativ perception, känslor och motivation (Amabile & 

Kramer 2011a). Det som inverkar på individers inre arbetsliv är progressprincipen 

(Amabile & Kramer 2011b).  

Progressprincipen består av tre grupper av vardagshändelser som inverkar på 

kvaliteten hos individers inre arbetsliv och därmed individers prestationer. De tre 

grupperna av vardagshändelser är progress, katalysatorer (eng. catalysts) och 

näringsgivare (eng. nourishers). (Amabile & Kramer 2011b)  

Av de tre grupperna är det progress som har störst inverkan på inre arbetsliv, även 

när individen upplever liten progress har det stor inverkan på individens inre 

arbetsliv. Progress påverkar individers inre arbetsliv positivt, motsatsen till 

progress är motgångar (eng. setsbacks) och har störst negativ inverkan på 

individers inre arbetsliv. För att som ledare kunna underlätta för individer att 

uppnå progress finns det katalysatorer och näringsgivare. (Amabile & Kramer 

2011a) 

Katalysatorer är handlingar som påverkar arbetet genom att stödja och underlätta 

för individen att utföra sitt arbete. Handlingar som till skillnad från katalysatorer 

försvårar arbetet kallas hinder (eng. inhibitors). Katalysatorer och hinder har efter 
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progress och motgångar störst inverkan på inre arbetsliv. (Amabile & Kramer 

2011b, s.102) 

Näringsgivare är den grupp av de tre som har minst inverkan på individers inre 

arbetsliv. Näringsgivare är handlingar som påverkar hur individer känner sig 

känslomässigt till exempel respekterad, att de får hjälp och uppskattad. Gifter 

(eng. toxins)  är de handlingar som påverkar individer känslomässigt negativt. 

(Amabile & Kramer 2011b, s.130-132)  

Katalysatorer/hinder och näringsgivare/gifter kan genom att ändra individens 

uppfattning om arbete och sig själv ändra arbetets meningsfullhet (Amabile & 

Kramer 2011a).  

I figur 2 ses att progressprincipen och dess nyckelfaktorer av vardagshändelser 

under en arbetsdag inverkar på individers inre arbetsliv och därmed individens 

arbetsprestation (Amabile & Kramer 2007, 2011b s.85). 

PerceptionPerception KänslorKänslor

MotivationMotivation

Händelser under 

arbetsdagen

Händelser under 

arbetsdagen
ArbetsprestationArbetsprestation

Inre arbetslivInre arbetsliv

-Progress/motgångar

-Katalysatorer/hinder

-Näringsgivare/gifter

-Progress/motgångar

-Katalysatorer/hinder

-Näringsgivare/gifter

 

Bearbetad från Amabile & Kramer (2007, 2011b, s.85) 

Fig.  2  Modell över hur individens inre arbetsliv påverkas av progressprincipen 

med dess nyckelfaktorer av vardagshändelser. 

Det som inverkar negativt på individens inre arbetsliv påverkar mer än det som 

inverkar positivt på individens inre arbetsliv. Motgångar, hinder och gifter har 

större inverkan på inre arbetsliv än respektive progress, katalysatorer och 

näringsgivare. Motgångar har större inverkan än progress. Hinder har större 

inverkan än katalysatorer och gifter har större inverkan än näringsgivare. 

(Amabile & Kramer 2011a) 

Progress och motgångar 

Att göra progress i meningsfullt arbete är den händelse under en arbetsdag som 

inverkar mest positivt till en individs inre arbetsliv. Det kan vara att individen 

själv gör progress eller att hela arbetsteamet gör progress. Utifrån Amabiles 

undersökning kom man fram till att progress fanns med under 76 % av 

individernas bästa arbetsdag. Även små framsteg i arbete inverkar på individen 

inre arbetsliv. Individer som gör framsteg i sitt arbete ökar sitt inre arbetsliv. Dock 

behöver arbetet vara viktigt och kännas meningsfullt för individen för att det ska 

inverka på inre arbetsliv. Vad som är meningsfullt arbete för individer är helt 

individuellt. (Amabile & Kramer 2011a, 2012) 

Motsatsen till progress är motgångar. Motgångar är händelser som hindrar 

progress till exempel något som gör att arbetet stannar av, eller går bakåt. 

Motgångar hade inträffat av 67 % under den sämsta dagen av de tillfrågade i 

Amabiles undersökning. Motgångar har en större negativ effekt på individers inre 
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arbetsliv än vad progress har positiv inverkan på individers inre arbetsliv. 

(Amabile & Kramer 2011a, 2011b)  

Arbete är en viktig del av en individs liv och det är viktigt för individer att känna 

att de kan planera och genomföra det arbete som krävs för att nå de mål som satts 

upp. Detta är något som är medfött hos alla människor. När individer löser ett 

problem eller gör progress i arbete ökar deras självkänsla och de har lättare att ta 

sig an nya problem och uppgifter. Motsatsen sker när individer upplever 

motgångar och de kan känna sig osäkra och tvivla på sig själv vilket leder till att 

man inte lika gärna tar sig an nya problem. Det är det som är anledningen till att 

progress och motgångar har så stor inverkan på inre arbetsliv och därmed 

prestationer. (Amabile & Kramer 2011b, s.89-92) 

Att göra progress inverkar positivt på inre arbetsliv och ett ökat inre arbetsliv gör 

att ytterligare progress kan ske. Amabile och Kramer kallar det progress loop 

(eng. the progress loop), se figur 3. En positiv progress loop fortsätter så länge 

inte någon negativ händelse stör. (Amabile & Kramer 2011b, s.98-99) 

Vardagshändelser som upplevs som motgångar påverkar inre arbetsliv negativt 

och ett negativt inre arbetsliv gör att individen upplever fler motgångar i sitt 

arbete, det kallas en negativ progress loop, se figur 3. En negativ progress loop 

fortsätter så länge individen upplever motgångar. En negativ progress loop kan 

brytas genom att ta bort hinder för progress och ge stöd för progress, vilket inte 

alltid är det lättaste. (Amabile & Kramer 2011b, s.98-99, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Bearbetad från Ambile &Kramer (2011b, s.99) 

Fig.  3  Modell över positiv och negativ progress loop. 

Ledare har ett ansvar i att få en positiv progress loop att fortsätta och undvika att 

individer hamnar i en negativ progress loop. Detta bör göras genom att underlätta 

och stödja för progress och ta bort hinder för progress. Genom att använda 

katalysatorer och näringsgivare får ledaren hjälp i det arbetet. (Amabile & Kramer 

2012) 

Katalysatorer och hinder 

Den andra gruppen av vardagshändelser är katalysatorer. Katalysatorer är 

händelser som påverkar arbetet i sig. Det kan vara händelser som underlättar och 

stödjer arbetet i avseende på tid, kreativitet och kvalitet. Katalysatorer har 

inverkan på individers inre arbetsliv även innan själva arbetet har börjat. Till 

Progress 
Positivt inre 

arbetsliv 
Motgångar 

Negativt inre 

arbetsliv 

Positiv form Negativ form 
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exempel om individen känner att de har tydliga mål och tillräckligt med tid för att 

nå dessa mål innan de ska utföra själva arbetet kan de få en direkt skjuts i hur 

motiverade de är för att utföra uppgiften. (Amabile & Kramer 2011b, s.102-103) 

På motsvarande sätt sjunker det inre arbetslivet direkt utan att något direkt bakslag 

uppkommit om det till exempel är diffusa mål och otillräckligt med tid. Hinder 

har en större inverkan på inre arbetsliv än katalysatorer. (Amabile & Kramer 

2011b, s.102-103) 

Katalysatorer har både en direkt och en indirekt inverkan på individens prestation. 

En direkt inverkan kan till exempel vara att man får hjälp med uppgiften som ska 

lösas. En indirekt inverkan är att något påverkar individens inre arbetsliv positivt 

vilket i sin tur påverkar individens arbete (progress). En indirekt inverkan har 

större påverkan än en direkt. Detta visas i figur 4 med att pilen som går mot ökat 

inre arbetsliv är större än den mot progress (Amabile & Kramer 2011b, s.103).  

 

Bearbetad från Amabile & Kramer (2011b, s.103) 

Fig.  4  Katalysatorer har en indirekt och direkt inverkan på individens prestation. 

Enligt Amabile och Kramer (2011b, s.104-108) finns det sju katalysatorer som har 

en betydande inverkan på individers inre arbetsliv: 

 Tydliga mål (eng. clear goals) individers inre arbetsliv ökar när de har 

tydliga mål, både lång- och kortsiktiga. Det är även viktigt att känna att det 

arbete man gör är viktigt och syftet med arbetet. Målen ska vara så 

välformulerade att man lätt kan se sin progress. 

 Upplevd autonomi självständighet/självstyre (eng. allowing autonomy) för 

att individer riktigt ska känna sig motiverade till arbete krävs det att man 

har något att säga till om i sitt eget arbete. Får individer själva lägga upp 

sitt arbete blir de mer kreativa.  

 Tillräckliga resurser (eng. providing resources), att ha tillgång till de 

resurser som krävs för arbete är av stor vikt. Denna katalysator är en så 

kallad dubbel katalysator. Får individen rätt resurser så kan de göra 
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progress i arbetet och individen får känslan av att deras arbete är värdefullt 

för organisationen.  

 Tillräcklig tid (eng. giving enough time), en bra balans mellan tillräckligt 

med tid och för mycket tid är viktigt för individens inre arbetsliv. 

Tidspress är bra under korta perioder för att prestera på max men det är en 

balansgång för att det inte ska bli för stressigt och därmed inverka negativt 

på inre arbetsliv. Även för mycket tid inverkar negativt på inre arbetsliv, 

så en skicklig ledare ser till att det finns lagom med tid.  

 Hjälp med arbetet (eng. help with work), ensam är inte alltid stark. 

Individer behöver hjälp i sitt arbete och den hjälpen kan vara av olika slag 

allt från brainstorming till hjälp med att skriva en rapport. Individer som 

upplever att de inte får den hjälp de behöver, att hjälp hålls hemlig vid en 

viss person och att någon hindrar deras jobb påverkas negativt i deras inre 

arbetsliv. För att få en positiv effekt på individers inre arbetsliv krävs hjälp 

i rätt tid, av rätt person och av rätt sort. Hjälp kan även inverka positivt på 

det inre arbetslivet innan individen gjort progress i arbetet.  

 Lära av problem och framgångar (eng. learning from problems and 

successes). Problem som tas på allvar, analyseras, utreds och planeras på 

ett bra sätt för att inte stöta på dem ingen gör att individens inre arbetsliv 

påverkar positiv. Även att lära av framgångar och fira dessa har en positiv 

effekt. Att göra misstag ska inte vara avskräckande, utan det är en chans 

att lära. 

 Idéutbyte (eng. allowing ideas to flow). Fritt utbyte av idéer inom gruppen 

har positiv inverkan på individers inre arbetsliv. För att uppnå det är det 

avgörande att ledaren lyssnar på individernas nya idéer och förslag och 

inte avslår dem innan en analys gjorts.  

Motsatsen till katalysatorer är hinder som är händelser som försvårar arbetet, 

otydliga mål, avsaknad av autonomi, otillräckliga resurser, otillräcklig tid, 

avsaknad av hjälp med arbetet, erfarenheter ignoreras och avsaknad av fritt idé 

utbyte (Amabile & Kramer 2011b, s.102). 

Näringsgivare och gifter 

Den sista av de tre grupperna av vardagshändelser som bidrar till att öka kvalitén 

på individers inre arbetsliv är näringsgivare. Vardagshändelser av typen 

näringsgivare påverkar den sociala miljön i arbetsgrupper. Näringsgivare spelar 

olika stor roll in på människor men det går aldrig att helt bortse från dess värde. 

Alla människor vill känna sig respekterad, bli sedd, ha några som bryr sig om en 

och gemenskap. När man känner detta ökar människor motivation. Näringsgivare 

är faktorer som påverkar positivt till inre arbetsliv och hjälper människor att göra 

progress i sitt arbete. Amabile och Kramer menar att när arbetsgrupper börjar 

känna sig som en slags familj ökar människor vilja att göra det där lilla extra för 

att bidra till gruppen framgång. (Amabile & Kramer 2011b, s.130-133) 

Amabile och Kramer (2011b, s.130-133) menar att det finns fyra 

vardagshändelser av typen näringsgivare: 

 Respekt (eng. respect). Att känna sig respekterad har inverkan på inre 

arbetslivet. Människor känner sig respekterade när deras arbete bekräftas 
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och det är oavsett hur stor/liten, formell/informell denna bekräftelse är. 

Andra saker som gör att människor känner sig respekterad är att deras 

idéer och förslag tas på allvar, att andra är ärliga mot dem samt artighet. 

 Uppmuntran/stöd (eng. encouragement). Näring till inre arbetsliv 

uppkommer när en individ upplever stöd och uppmuntran. Att arbetets vikt 

lyft upp har inverkan på detta. Även att individen känner att ledaren tror på 

att uppgiften kommer genomföras på ett bra sätt ger näring till det inre 

arbetslivet. 

 Känslomässigt stöd (eng.emotional support). Att känna att känslor tas på 

allvar och accepterad, oavsett om det gäller arbete eller privatliv bidrar till 

att öka kvaliteten på inre arbetsliv. Att visa empati och att erkänna känslor 

är viktigt för ledare, som på så sätt kan lindra negativa känslor och lyfta 

upp de positiva.  

 Kamratskap (eng. affiliation). Att känna förtroende, uppskattning, 

tillhörighet och kamratskap i en grupp är viktigt. Individer som trivs med 

varandra i gruppen öppnar för ett bra samarbete och att kunna utbyta idéer.  

Motsatsen till näringsgivare är gifter och påverkar negativt till det inre arbetslivet. 

Gifter för en individ är att känna att man inte blir respekterad, får stöd och 

uppmuntran, misstro till förmåga, att ens känslor ignoreras och att känna sig 

utanför kamratskapen i gruppen. Som förut påpekats så har gifter större inverkan 

än näringsgivare på en individs inre arbetsliv. (Amabile & Kramer 2011b) 

De tolv vardagshändelserna som ingår i progressprincipen finns sammanfattade i 

tabell 1. 

Tabell 1  Sammanställning av vardagshändelserna som ingår i progressprincipen. 

Grupp av vardagshändelser Vardagshändelser 

Progress Progress 

Katalysatorer Tydliga mål 

Upplevd autonomi 

Tillräckliga resurser 

Tillräcklig tid 

Hjälp med arbetet 

Lära av problem och framgångar 

Idéutbyte 

Näringsgivare Respekt 

Uppmuntran och stöd 

Känslomässigt stöd 

Kamratskap 

 



 13 

2.5 Ledarens inverkan på inre arbetsliv 

En ledare har stort inflyttande på individers inre arbetsliv och att veta vad som 

motiverar en individ är något en ledare bör fundera över för att få bra prestationer 

från sin anställda för ledare. Ledare kan därmed påverka vilken prestation de får 

ut ur individen och i längden hela organisationens prestationer. Det är således av 

vikt att ledare vet hur de kan göra för att skapa ett positivt arbetsliv hos sina 

anställda. (Amabile & Kramer 2007, 2011a, 2011b) 

En ledare kan påverka en individs inre arbetsliv genom att påverka de tre grupper 

av vardagshändelser som ingår i progress principen. Av de tre grupperna är det 

progress som har störst inverkan på individers inre arbetsliv och därmed är det där 

som ledare borde lägga sitt största fokus på. Att försöka få sina anställda att göra 

progress och undvika motgångar. (Amabile & Kramer 2011b, kap.8) 

Att arbetet som individen gör progress i är meningsfullt är viktigt, eftersom 

individer har ett behov av att känna sig meningsfulla och att det arbete de gör är 

viktigt för teamets prestation. Det är därmed betydelsefullt för ledare att göra 

arbetet meningsfullt. Oavsett hur stort eller litet arbetet är det av vikt att som 

ledare visa betydelsen av arbetet utifrån ett större perspektiv och att arbetet bidrar 

till framgång i projektet. Det största misstag en ledare kan göra i detta avseende är 

att nedvärdera det arbete som individen gör. (Amabile & Kramer 2011b, s.96)  

Progress loop kallar Amabile och Kramer det fenomen som innebär att när en 

individ gör progress ökar dess inre arbetsliv och ett positivt inre arbetsliv gör att 

individen lättare kan göra ytterligare progress, se figur 3, sida 9. Det beror på att 

individens självförtroende ökar och de känner att de kan ta sig an andra 

arbetsuppgifter eller problem. Det är önskvärt för en ledare att skapa 

förutsättningar för en sådan progress loop. Om en ledare lyckas underlätta för 

progress hos sina anställda kommer de anställda få de känslor, perception och 

motivation som krävs för ett bra inre arbetsliv och därmed bra prestationer. 

(Amabile & Kramer 2011a) 

En positiv progress loop fortsätter till någon motgång inträffar, därmed är det 

viktigt för en ledare att hindra att motgångar inträffar. Om motgångar skulle 

inträffa kommer individen hamna i en negativ progress loop, se figur 3, sida 9, 

vilket inte är önskvärt. Motgångar inverkar negativt på inre arbetsliv vilket i sin 

tur gör att självkänslan och vilja att arbete minskar hos individen vilket kommer 

leda till fler motgångar. Motgångar har även en större inverkan på individens inre 

arbetsliv än vad progress har. Det är därför viktigt för en ledare att förhindra 

motgångar, oavsett form och storlek av motgång. Ledare har därför till uppgift att 

undanröja eventuella hinder och även se till att inte själv vara ett hinder för 

progress. Människor kommer även ihåg negativa beteende hos ledaren längre än 

positiva. (Amabile & Kramer 2011a) 

För att skapa förutsättning för progress och motverka motgångar kan ledare 

använda sig av de andra två grupperna av vardagshändelser i progress principen, 

katalysatorer och näringsgivare (Amabile & Kramer 2011a).  

För att som ledare påverka katalysatorer ska man till exempel samla och sprida 

information som rör teamets arbete, låta medlemmarna vara med och ta viktiga 

beslut i projektet, hjälpa medlemmarna med problem antigen själv eller med hjälp 

av stödfunktioner samt sätta upp tydliga och meningsfulla mål. Detta bör göras för 
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att projektmedlemmarna bland annat ska kunna se att deras arbete är meningsfullt, 

att de upplever autonomi och de har det stöd som krävs i form av tid och resurser. 

(Amabile & Kramer 2011b, s.118) 

En ledare kan även påverka näringsgivare, en ledare bör till exempel visa respekt 

för projektmedlemmar både på ett personligt och arbetsmässigt sätt, ge beröm och 

visa tacksamhet för det arbete som projektmedlemmarna gör, ge emotionellt stöd 

när det behövs samt skapa en miljö där projektmedlemmarna kan skapa 

kamratskap och utbyta näringsgivare mellan varandra. (Amabile & Kramer 

2011b, s.147) 

2.6 Ledares syn på att skapa motivation 

För att undersöka om ledare är medvetna om hur stor inverkan progress har på 

individers inre arbetsliv och därmed deras motivation och prestation gjorde 

Amabile och Kramer en undersökning i form av en enkät. Totalt deltog 669 

individer fördelade på ett dussintal företag med olika tjänster med ett spann från 

teamledare till vd. (Amabile & Kramer 2011b, s.216) 

Amabile och Kramer (2011b, s.217) bad deltagarna i undersökningen att 

rangordna effekten av fem arbetsfaktorer som anses inverka på de anställdas 

motivation och känslor under arbetet. De fem faktorerna var:  

 erkännande för arbetet (eng. recognition)  

 incitament (eng. incentives) (belöningar att göra en viss handling) 

 stöd (eng. interpersonal support) 

 stöd för att göra progress i arbetet (eng. support for making progress in the 

work) 

 tydliga mål (eng. clear goals).  

Handlingarna skulle rangordnas i fyra olika frågeställningar; handlingar som 

inverkar på de anställdas motivation, verktyg ledare kan använda för att påverka 

anställdas motivation, och två motsvarande frågeställningar som handlar om de 

anställdas känslor (Amabile & Kramer 2011b, s.244).  

Resultatet från undersökningen visade att ledare rankade erkännande för arbetet 

som först av faktorer som påverkar de anställdas motivation (Amabile & Kramer 

2011b, s.217). Vilket inte är vad Amabile kommit fram till i progressprincipen där 

progress är viktigaste (Amabile & Kramer 2011b).  

I genomsnitt rankades stöd för att göra progress sist av de fem faktorerna som 

inverkar på individers motivation. I frågan om vad som inverkar på känslor 

rankades stöd för att göra progress som tredje viktigaste. Stöd för att göra progress 

rankades som nummer ett av de fem faktorerna av endast 5 % av de 669 ledare 

som deltog i undersökningen. (Amabile & Kramer 2011b, s.217) 

Resultaten från undersökningen skiljer sig mot vad Amabile kommit fram till i 

och med progressprincipen. Det tyder på att ledare ofta är ovetande om hur stor 

inverkan progress har för individers inre arbetsliv och i förläggningen prestation. 

Vad välutbildade (utifrån ett ledarskapsperspektiv) ledare anser motiverar 
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individer stämmer inte överens med progressprincipen. (Amabile & Kramer 2010, 

2011b s.217) 

3 Metod 

Här beskrivs den valda metoden för studiens empiri, analys och diskussion. 

3.1 Forskningsansats  

Det finns enligt Creswell (2009) två huvudsakliga inriktningar att beskriva 

verkligheten utifrån. En positivistisk verklighetssyn och en hermeneutisk 

verklighetssyn. Språket har här en viktig del i denna tolkningslära. Det handlar om 

att förstå situationer och tolka dem i en kontext. Enligt hermeneutiken har 

forskarens förförståelse en stor påverkan, ny kunskap påverkas av forskarens 

erfarenhet, bakgrund, kunskaper, värderingar med mera. Hermeneutiken handlar 

om att förstå individens handlingar. 

Vår studie har ett hermeneutiskt angreppssätt på projektledares åsikter i 

projektgrupper. Analysen av vårt intervjumaterial ger en tolkningsmöjlighet för 

förståelsen av projektledarnas svar. Vår förförståelse grundas bland annat i vår 

kunskap i ämnet projektledning, erfarenheter och inläsning av studier och annat 

material. Förförståelsen har ökat allteftersom får studie har pågått. 

Den hermeneutiska inriktningen tar sin utgångspunkt i subjektivitet och söker 

efter förståelse i det studerade. Handlingar har ett grundläggande motiv och det 

finns även en interaktion mellan empirisk studie och teori i förståelsen av 

verkligheten enligt den hermeneutiska inriktningen. (Creswell 2009) 

Vårt syfte är att beskriva och därför passar den hermeneutiska ansatsen. 

Det positivistiska synsättet mäts bland annat av logiska resonemang, experiment 

och mätningar (Creswell 2009). 

3.2 Vald metod 

Det finns både en möjlighet att välja kvalitativ och kvantitativ metod för att 

undersöka vad projektledare gör för att skapa motiverade projektdeltagare. Med 

mål att uppnå studiens syfte och kunna utforma den på ett deskriptivt sätt har 

kvalitativ metod varit det självklara valet. Datainsamlingens innehåll som vi 

eftersöker bygger på erfarenheter, berättelser, åsikter och förklaringar som ger oss 

som forskare förståelse för det undersökta. Creswell, (2009) beskriver detta som 

exempel på kvalitativ datainsamling, datainsamlingsmetoderna kan vara 

deltagande observationer, fältforskning och intervjuer.  

Vi har valt kvalitativ metod för att vi önskar en förståelse av vad projektledarna 

idag anser är viktigt för att skapa motiverade projektdeltagare. Vi är medvetna om 

att respondenterna har en förförståelse och att svaren kan vara deras subjektiva 

sätt att svara på vilket kan utgöra en nackdel. Möjligheten till djupare förståelse 

och följdfrågor uppväger dock dessa nackdelar anser vi. Våra primärdata hämtas 

ifrån kvalitativa intervjuer. I denna studie har vi som författare inför utformandet 

av intervjuguide gjort en litteraturgenomgång av vetenskapligt material och annan 

relevant litteratur. Vi har efter att studien genomförts sammanfattat fynd, 

analyserat och diskuterat fynden.  
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Tidsåtgången för individuella intervjuer påverkar antalet möjliga intervjuobjekt 

för oss att hantera i denna studie. En kvantitativ metod skulle kunnat baseras på 

ett större antal svar men hade haft svårt att verka i vårt syfte på andra punkter. 

Vi båda utförare av intervjuerna har resonerat om risken för en så kallad 

intervjuareffekt, det vill säga att respondenten svarar så som den tror det borde 

vara eller för att tillfredsställa intervjuaren. Vi har inte sett någon möjlighet att 

undvika denna intervjuareffekt på annat sätt än genom att göra en provintervju, 

förstudie, utanför studiens ram. Vissa justeringar gjordes i frågeguiden för de 

riktiga forskningsintervjuerna av denna anledning. 

Val av en kvantitativ metod skulle innebära en analys utifrån statistiskt 

sammanställt material. Vi tror att det är svårt att skapa den typ av förståelse vi 

önskar utifrån en kvantitativ metod i detta ämnesområde. 

3.3 Vald undersökningsmiljö 

Vi har valt att fokusera på en mindre målgrupp för undersökningen. Vi har 

begränsat oss till en bransch på grund av tiden som fanns att tillgå men även på 

grund av vårt eget intresse av branschen. Vi har funnit att det inom den bransch vi 

valt, inte finns så mycket studerat inom området motivation. En nackdel kan vara 

att gruppen vi gör studien på är begränsad vilket gör att möjligheten att 

generalisera blir begränsad. Urvalet av respondenter skulle idealt varit 

slumpmässigt men då företagen som ställt upp i denna forskning själv velat anvisa 

oss respondenter så har vi fått acceptera detta. 

Vi har valt att vända oss till projektmiljöer inom läkemedelsföretag dels för att 

begränsa oss till en tydlig bransch, som finns inom ett rimligt avstånd från våra 

hemorter, där vi tror oss ha möjlighet att nå tillräckligt antal projektledare som har 

möjlighet att ge av sin tid för denna studie. Antalet kontaktade företag och 

respondenter har varit många men många har tackat nej på grund av tidsbrist och 

att intervjuerna har behövt genomföras under en intensiv period för projektledares 

övriga arbete.  

Kontakten med företagen har skett via telefonsamtal och e-post. Samtliga 

intervjuer har utförts på plats i enskilda rum på respektive företag. Vi fick 

möjlighet till totalt sex intervjuer och dessa har vi fördelat på oss så att vi har gjort 

tre intervjuer var. 

I vår studie har vi besökt tre företag inom läkemedelsbranschen och där intervjuat 

6 projektledare om vad de anser är viktigt för att skapa motivation hos sina 

projektmedlemmar.  

Bakgrund företag X 

Företag X ingår i en koncern som är en börsnoterad svenskägd 

läkemedelskoncern. De jobbar med kontraktsutveckling och kontraktstillverkning 

av läkemedel. De äger inga läkemedel själva, utan tillverkar läkemedel till stora 

och små läkemedelsföretag. Företaget har ett tiotal pågående projekt med 

varierande omfattning som sträcker sig mellan ett par månader till ett par års tid. 

Företaget jobbar med tre olika typer av projekt; investeringsprojekt, 

utredningsprojekt och nya produkter. 
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Bakgrund företag Y 

Företag Y är ett företag med kemibakgrund som har inriktat sig på 

läkemedelstillverkning. Företaget gör inte själva läkemedlet, utan tillverkar 

läkemedlets aktiva substanser (API) eller avancerade intermediat till läkemedlet. 

Den del av företagets projektverksamhet som deltagit i denna studie arbetar med 

att få in nya produkter under utveckling som inte har lanserats på marknaden 

ännu.  

Bakgrund företag T 

Företag T är ett stort läkemedelsbolag som inom företaget har alltifrån 

idéframtagande, forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och 

försäljning inom företaget. Projektledare finns inom olika delar av verksamheten 

och på olika nivåer. Det finns projekt av alla storlekar inom Företag T och då 

skiljer sig projektledarens uppgifter mellan olika nivåer på projektledare. 

I tabell 2 följer en sammanställning över projektledarna som deltagit i studien. 

Kraven på anonymisering kräver att vi presenterar respondenterna på detta sätt. 

Tabell 2  Sammanställning av projektledarna som deltagit i studien. 

Namn Ålder Företag Utbildning Erfarenhet som projektledare 

Respondent 1 40-50 år X Civilingenjör 

kemiteknik 

>15 år  

Respondent 2 40-50 år X Kemiingenjör i 

processteknik 

5-15 år 

Respondent 3 50-60 år Y Civilingenjör kemi 5-15 år 

Respondent 4 40-50 år T Branschspecifik 

högskoleutbidning 

5-15 år 

Respondent 5 40-50 år T Branschspecifik 

högskoleutbidning 

5-15 år 

Respondent 6 40-50 år T Branschspecifik 

högskoleutbidning 

5-15 år 

 

3.4 Primärdata-intervjuer 

Jacobsen (2002) anger intervjuer som en vanlig metod inom kvalitativ forskning. 

Möjligheter beskrivs för både öppna och slutna frågor. Enligt Jacobsen (2002) kan 

det vara en fördel i att använda sig av öppna frågor i kvalitativa studier för att ge 

möjlighet för en djupare förståelse. Vi valde att använda oss av denna typ av 

frågor i den guide med frågeställningar vi tagit fram, se bilaga 1. Guiden togs 
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fram för att utgöra ett underlag till det som kallas semistrukturerade intervjuer där 

vi som intervjuare har en guide att tillgå för samtalets framåtskridande.  

Enligt Creswell (2009) ges respondenten stort tolkningsutrymme av frågorna 

vilket kan vara både en nackdel och fördel.  

De frågor vi formulerat i vår frågeguide har ett ursprung ifrån den teoretiska 

genomgång vi gjort av motivationsteorin. Vi såg det som realistiskt att kunna 

genomföra som mest tio intervjuer och satte ett minimum till fyra intervjuer. Vi 

begränsade oss av tidsskäl till att genomföra sex intervjuer. Vi valde efter sex 

genomförda intervjuer att av tidsskäl inte söka efter fler respondenter, tidsschemat 

begränsade oss. Begränsningen av antal respondenter och företag tror vi kan ha 

påverkat vårt resultat, framförallt då det inom samma företag ofta finns en grad av 

kultur i hur man hanterar projekt. I vår studie är hälften av respondenterna ifrån 

samma företag. Valet av semistrukturerade frågor med en möjlighet att tolka 

frågorna har även påverkat resultatet. Vi har fått ändra vår forskningsfråga i 

efterhand för att matcha de svar vi fått i vår forskning. Initialt handlade vår 

forskningsfråga om vad projektledarna gör för att skapa motivation hos 

projektmedlemmar. Vi märkte att vi inte kunde besvara den forskningsfrågan med 

de svaren vi fick från intervjuerna. Vi justerade därför forskningsfrågan till att 

fokusera på vad projektledarna anser är viktigt för att skapa motivation hos 

projektmedlemmar.  

Företagen har tagit del av frågeguiden ungefär en vecka innan intervjuerna. 

Inspelning av intervjuerna har godkänts av respektive respondent och intervjuerna 

har transkriberats och analyserats därefter. Tidsomfattningen för varje intervju har 

varit 30-60 minuter. Företagsnamn och respondenter har hanterats enligt de krav 

de ställt. 

I denna studie har observationer under själva intervjuerna enbart använts som en 

kompletterande datainsamlingsmetod till intervjuerna. Det vi observerat är i 

huvudsak kroppsspråk och nyanser i rösten under partier av intervjuerna. Därav är 

denna metod använd i ringa utsträckning på ett ostrukturerat sätt enligt Jacobsen 

(2002) och Patel och Davidsson (2003). Vi har som forskare inte på förhand 

kunnat veta vad som har varit möjligt att observera i anslutning till 

intervjusituationen. 

3.5 Sekundärdata 

Sekundärdata utgörs för denna studie av tidigare studier inom 

motivationsområdet. Genomläsning av vetenskapliga artiklar och referenslitteratur 

gjordes. Sökord i akademiska databaser har varit ”project managers”, 

”motivation”, ”project” och ”project members”. 

Vi har även läst in oss på projektledningslitteratur, organisations- och 

ledarskapslitteratur. För progressmodellen så har Amabile & Kramer (2011b) 

utgjort en förträfflig referens. 

3.6 Analysmetod 

Vi har båda haft tillgång till samtliga sex transkriberingar av intervjuerna. 

Transkribering av intervjuerna gjordes så snart det var möjligt för oss efter att 

respektive intervju hade genomförts. De ljuddata som var relevanta 

transkriberades. Med det menar vi att småord som hmm (som hördes när 
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respondent funderade) eller mmm (typiskt ljud från intervjuare) transkriberades 

inte. 

Vi valde att analysera våra fynd utifrån vår analysmodell, se figur 5, som bygger 

på en modell enligt Amabile och Kramer (2011b). Vårt antagande har varit att 

ledarens beteende påverkar händelserna under dagen. Vi har inte kunnat följa med 

projektledarna under dagen för att kunna studera beteenden eller vad de gör. Vi 

tror att en ledare alltid påverkar projektmedlemmarnas händelser under dagen. 

PerceptionPerception KänslorKänslor

MotivationMotivation

Händelser under 

arbetsdagen

Händelser under 

arbetsdagen
ArbetsprestationArbetsprestation

Inre arbetslivInre arbetsliv

-Progress/motgångar

-Katalysatorer/hinder

-Näringsgivare/gifter

-Progress/motgångar

-Katalysatorer/hinder

-Näringsgivare/gifter

Ledarens beteendeLedarens beteende

Vad anser projektledare 
inverkar?

Vad anser projektledare 
inverkar?

 

  Bearbetad från Amabile & Kramer (2007, 2011b, s.85)   

Fig.  5  Analysmodell utifrån progressprincipen. 

Det inre arbetslivet påverkas enligt figur 5 av de händelser som sker under 

arbetsdagen vilka i sin tur påverkas så som vi antar det av ledarens beteende. Det 

inre arbetslivet får sin utformning utifrån det individen upplever och känner och 

påverkar motivation och kvalitet i arbetsprestationen. 

Vi ville undersöka på vilka sätt projektledare anser att de kan påverka 

motivationen hos projektdeltagare. Vår strävan i analysen var att se om vi kan 

finna om projektledarna anser att katalysatorer, näringsgivare och progress har 

någon påverkan på motivationen. Vi ville sedan undersöka om våra intervjuade 

projektledares åsikter, stämmer överens Ambiles progressprincip.  

Det är svårt att analysera ett intervjumaterial och klassa in olika uttalanden i 

specifika faktorer. Efter diskuterande valde vi att gruppera in det som 

projektledarna nämner i huvudsak i olika handlingar som resulterade i sju 

handlingar. En del av dessa handlingar är konkreta och andra övergripande. Det är 

inte allt som projektledarna nämner som presenteras i dessa handlingar utan det är 

det som berör den aktuella handlingen.  

Vi presenterar empiri för varje handling direkt följt av en analys för att göra det 

enklare för läsaren att koppla ihop resonemang. Efter den sjunde handlingen följer 

en sammanfattning i en tabell som tydligt kopplar respektive handling till den 

eller de faktorer som berörts i analysen av respektive handling. 

3.7 Validitet 

Creswell (2009) menar att validitet i kvalitativ forskning innebär att forskaren kan 

visa på tillförlitliga data och träffsäkerhet genom att tillämpa vissa procedurer. 

Påvisande av träffsäkerhet och exakthet kan då göras genom bland annat 
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triangulering som innebär att forskarna använder sig av olika metoder. Vi har 

nämnt att det inte funnits möjlighet att använda metoder som till exempel att följa 

ledarna i deras arbete men detta kunde varit ett sätt av triangulering av vår metod. 

Vi skulle även kunnat köra två helt separata studier och därefter jämfört. 

Ytterligare ett sätt skulle kunna varit att använda ytterligare respondenter. Vad vi 

gjorde var dock att vi gjorde en testintervju innan vi vände oss till de avsedda 

intervjudeltagarna. Vi har funnit stora likheter i de svar vi fått ifrån intervjuerna 

oavsett vem som varit intervjuare av oss, vilket i sig borde öka trovärdigheten i 

studien. 

Patel & Davidsson (2003) anser med validitet hos en studie att det är ett mått på 

om studien undersöker det som den avsett att undersöka. Grundläggande begrepp 

som till exempel motivation har inte definierats för respondenterna varför 

förståelsen för var och en av respondenterna skiljer. Tolkningsmöjligheter 

föreligger. Då möjligheten för respondenterna har funnits att resonera runt ämnet i 

de fria semistrukturerade intervjuerna så torde trovärdigheten vara stor. 

Vi har fått ändra på forskningsfrågan efter att respondenternas svar analyserats 

vilket skulle kunna tolkas som att validiteten minskar för studien. Samtidigt så 

stämmer nu forskningsfrågan bättre in på de svar vi fått vilket kan tolkas som att 

träffsäkerheten är bättre nu än innan forskningsfrågan ändrades. 

3.8 Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) handlar reliabiliteten i en studie om att det verktyg som 

används ger svar som minimerar snedfördelningen av svar.  

I denna studie används en intervjuguide med frågeställningar i samtliga intervjuer. 

Frågeguiden har tagits fram genom en genomgång av sekundärdata där vi delvis 

funnit lämpliga frågeställningar men vi har utformat frågorna själva för att 

eftersöka svar på forskningsfrågan. Efter att denna guide hade blivit klar så 

gjordes en testintervju på en projektledare, som dock inte arbetar inom 

läkemedelsbranschen. Denna föll väl ut och vi forskare konstaterade att vi kunde 

fastställa guiden och hade i och med denna test en god uppfattning om en 

ungefärlig tidsåtgång för intervjuerna och att vi kunde förvänta oss svar i den 

riktning vi behövde. Vi har båda gjort ljudupptagningar av intervjuerna som 

respondenterna varit väl medvetna om innan intervjutillfället. Genom att vi under 

studiens gång, via diskussioner kommit fram till att vi behövt ändra 

forskningsfrågan för att passa in på de svar vi fått så kan reliabiliteten ifrågasättas. 

Patel & Davidsson (2003) anser att en studies reliabilitet handlar om hur 

slumpartade faktorer påverkar resultaten. Vi har tidigare nämnt att antalet företag 

och respondenter är faktorer som kan påverka reliabiliteten i detta fall. Att 

företagen själva valt ut respondenter kan också vara en faktor som tydligt kan 

påverka våra resultat. 

När vi mäter till exempel progress i vår analys så gör vi det utifrån en 

förförståelse utifrån bland annat våra sekundära data.  

Vid analys av respondenternas svar går det inte att skilja på vad respondenterna 

gjort och vad de tycker, det är en svaghet med den subjektivitet som vår metod 

inbegriper. 
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3.9 Generaliserbarhet 

Vi gör inga som helst anspråk på generaliserbarhet av denna studie. De funna 

resultaten bygger på de få studerade fallen. För att kunna generalisera resultaten 

krävs att en större studie utförs. 

3.10 Etiska ställningstagande 

Vi som forskare har lagt vikt vid att ett etiskt förhållningssätt till personer och 

material som vi hanterar och är i kontakt med. 

Vi har lagt vikt vid att ingen som medverkar i intervjuer skall lida någon som 

helst skada genom medverkan i undersökningen. Individens rättighet, värdighet 

och integritet har vi tagit hänsyn till, det så kallade individskyddet. I 

individskyddet så som vi har beaktat det har vi beaktat fyra krav; information-, 

samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. De intervjuade har fått 

information om vilket syftet har varit med den aktuella forskningen. Vi har även 

inför varje intervju givit information om vilka vi är, i dessa båda delar har vi tagit 

hänsyn till informationskravet. (Vetenskapsrådet 2002) 

Ett samtycke till deltagande i intervju har inhämtats vid start och avslut av varje 

intervju, med hänsyn till samtyckeskravet. Vi har informerat de intervjuade om att 

ljudupptagningar enbart behandlas av oss båda forskare och att allt transkriberat 

och på något sätt insamlat material vid intervjutillfällena är sekretessbelagt av oss 

båda forskare, med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Enbart vi båda forskare har nyttjanderätt till det konfidentiella materialet, med 

hänsyn till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Kontaktpersoner på företagen har ställt krav på att få frågeställningarna innan 

intervju, vilket de fått. Detta för att säkra upp att affärshemligheter inte skulle 

beröras i frågeställningar eller förväntade svar. Personuppgifter har tagits separat 

innan inspelningarna för att uppfylla anonymiseringskrav. 

4 Handlingar som anses motivera 

I materialet från intervjuerna har vi identifierat sju handlingar som respondenterna 

anser är viktiga att arbeta med för att skapa motivation hos sina 

projektmedlemmar. De sju handlingar är 1. Skapa tydlighet i projektet, 2. Skapa 

förutsättningar för god kommunikationsmiljö, 3. Ge feedback, 4. Ge tillräckliga 

resurser i form av tid och personer, 5. Ge stöd, 6. Ge belöningar och uppskattning 

för arbete som utförts och 7. Skapa delaktighet och engagemang. 

Vi kommer beskriva dessa handlingar i efterföljande avsnitt och exemplifiera med 

ett antal citat i varje avsnitt. Varje avsnitt avslutat med en analys där vi beskriver 

vilka vardagshändelser i progressprincipen som inverkar under handlingarna. 

Avslutningsvis finns en sammanfattande tabell för att få en tydlig överblick över 

vilka vardagshändelser i Amabiles progressprincip som inverkar under respektive 

handling. I analysavsnitten är de vardagshändelser vi hittat i respektive handling 

understrukna. Om det rör sig om en indirekt effekt av progress är den 

understruken och kursiv. En indirekt effekt av progress betyder att någon annan 

typ av vardagshändelse krävs för att få progress. 
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4.1 Handling 1. Skapa tydlighet i projektet 

Respondenterna är ense om att tydlighet är en viktig faktor för att skapa 

motiverade projektdeltagare.  De anser att genom en tydlighet i deras ledarskap 

kan det skapas en trygg och lugn miljö som gör det möjligt att uppnå en känsla av 

samhörighet. Samtliga av respondenterna berättar att det är viktigt att vara bra på 

att skapa en tydlig start på projektet för att projektdeltagarna skall känna 

engagemang för sina projektarbetsuppgifter. De nämner även att förutsättningarna 

för dem själva är viktig för att de skall känna sig säkra på sin roll i projektet. 

Respondent 5 anser det dock viktigt att inte tydligheten går ut över 

självständigheten hos projektdeltagaren.   

Allt för stor tydlighet skulle kunna påverka självständighet och kreativitet 

hos projektdeltagare. (Respondent 5) 

Tydliga målbilder är genomgående bland respondenterna något som är viktigt att 

förmedla 

Under åren har jag vid ett antal tillfällen blivit tillsatt i projekt som inte 

fungerat så bra och nästan alltid hjälper det att bara skapa målbilder för 

vad vi skall göra och hur vi når dit. (Respondent 5) 

Vi såg till att ha stor tydlighet ifråga om övergripande saker som mål och 

strategier. Vi säkerställde att alla förstod detta. (Respondent 4) 

Det jag har lärt mig genom åren är de viktigaste bidragen som jag kan 

bidra med som jag ser det, att vara mycket tydlig med vad målet är, vad 

är mitt ansvar och vilket är de andras ansvar och hur når vi dit till att göra 

en färdig plan och hela tiden följa upp den planen. Jag skulle vilja säga 

att det är en lösningsmetod som fungerar i de allra flesta tillfällena. 

(Respondent 5) 

Vi kom fram till att vi måste bli tydligare med vad vi förväntar oss skall 

bli levererat, vi måste bli tydligare med att ägarskapet inte ligger hos 

projektledaren utan var och en måste känna ägarskap för sin leverans men 

att vi kan bidra med att dra ner mötestid för att frigöra arbetstid och att vi 

som team var överens om att det var så vi skulle göra. (Respondent 5) 

Vi hade ett snävt scoop och ett tydligt mål och även om vi förstod att det 

skulle bli svårt så visste var och en i alla fall vad de skulle göra. 

(Respondent 6) 

Det framkommer av de flesta intervjuade projektledarna att en delaktighet i 

målplaneringsfasen används för att skapa tydlighet och motiverade 

projektmedlemmar. Respondenterna tar upp att när motivationen sjunker hos 

projektmedlemmarna är det ett bra knep att dela upp det stora målet i mindre mål 

så man kan fokusera på små saker och det blir då även tydligare för 

projektmedlemmarna vad som behöver göras. 

Projektledarna tar även upp tydlighet som en framgångsfaktor när arbetet stöter på 

problem och det går trögt. De anser då att det är avgörande att man kan vara tydlig 

med vad som behöver göras den närmaste tiden och vad som inte är lika akut. På 

detta vis kan motivationen återskapas genom att fokusera på delmål. En del 

respondenter berättar om hur viktigt det varit för dem att bryta ner målen i delmål 

för att skapa en större tydlighet och på det vis enklare motivera projektdeltagarna. 
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Vilket mål vi går emot som projekt är viktigt för motivationen. Oftast har 

man kanske ett stort mål långt bort men sen är det väldigt mycket som 

ändras. T.ex.  jobbar man kanske i ett projekt som skall leda till [en 

leverans] två år senare. Det motiverar sällan folk att arbeta häcken av sig 

idag för att det händer något om 700 dagar. Då gäller det att bryta ner det 

målet till tydliga ”milstolpar” så att man ger en förståelse för att om vi 

inte klarar milstolpen nu påverkar det senare milstolpar och kan påverka 

leveransen kraftigt på lång sikt. (Respondent 5) 

Respondenter nämner att det inte räcker med att ha vetskap om målen utan att det 

är viktigt att även förstå målen för att de ska motivera individen. 

Men jag skulle kunna säga att det är A och O för mig och är så 

fortfarande att man måste veta varför man går åt ett håll och vart man är 

på väg. Varför är det viktigt att vi går med det här tempot? Att bara kasta 

på en accelererad tidsplan till ett team bara för att det går, aldrig. Folk 

måste känna att vi gör det här därför att deras bidrag betyder något för att 

det här och det här betyder något för att nå det här och det här 

slutresultatet. (Respondent 5) 

Respondenterna nämner också tydliga ramar och förutsättningar som viktiga 

parametrar att kommunicera för att skapa motivation. 

Att ge tydliga ramar, liksom att tala om förutsättningarna på ett bra sätt, 

tala om att så här ser det ut, de här förutsättningarna har vi både i form av 

tid och pengar eller vad det nu kan vara för någonting. (Respondent 1) 

Respondenterna anser att det är avgörande att man får tillräckligt med tid för att 

sätta upp dessa förutsättningar för att senare kunna förmedla dessa på ett bra sätt 

så alla projektmedlemmar har det klart för sig. 

Analys Skapa tydlighet i projektet  

Att skapa tydlighet i projektet i form av tydliga mål och tydliga förutsättningar 

påverkar katalysatorn tydliga mål direkt och tydlighet i sig och tydliga 

förutsättningar påverkar den enskildes möjlighet att arbeta fritt alltså katalysatorn 

upplevd autonomi. Näringsgivaren kamratskap inverkar också då tydliga mål 

skapar en VI känsla och bygger samhörighet i gruppen. 

Att ställa upp tydliga mål är en vardagshändelse av typen katalysator som tydligt 

går att koppla till händelser som visar på progress, nämligen måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse är en bekräftelse på att arbetet har nått fram till ett visst stadie och 

är ett tydligt exempel på progress. 

Förändrade målbilder utefter arbetets framåtskridande kan inverka negativt på 

individens motivation och motverka progress därför är det viktigt att 

projektledaren i starten av projekt får tillräckliga resurser i form av tid och 

arbetskapacitet.  

Respondenterna använder sig av både långsiktiga och kortsiktiga mål för att skapa 

motivation både på kort och lång sikt. Samtliga respondenter nämner detta som en 

viktig del för skapande av motivation. Progressprincipen talar om delmål, 

genombrott, framsteg och måluppfyllelse som tecken på progress. Respondenterna 

poängterar att målen måste skapas så att de är mätbara och så att det lätt går att 

synliggöra den progress som sker och visa vart projektet är på väg. 
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Tydligheten i förutsättningar för projektet är det som respondenterna nämner allra 

mest. Näringsgivaren respekt är en del av detta. Tydligheten i vilka regler som 

gäller i arbetsgruppen, hur resultat skall presenteras, vilka kommunikationsvägar 

som gäller och så vidare kräver att deltagarna visar varandra en respekt för vad de 

bidrar med på olika sätt. Detta hänger ihop med att varje individ måste tillåtas ha 

en autonomi, alltså en viss självständighet. Går tydligheten för långt ifrån ledarens 

sida inverkar det negativt på progressen och individens motivation.  

Sammanfattning av funna typer av vardagshändelser utifrån progressprincipen i 

handling 1, skapa tydlighet i projektet: 

Progress: avstämning av måluppfyllelse 

Katalysatorer: tydliga mål, upplevd autonomi 

Näringsgivare: respekt, kamratskap 

4.2 Handling 2. Skapa förutsättningar för god kommunikationsmiljö 

I samtliga intervjuer berörs kommunikationen som en motivationsfaktor. Samtliga 

av respondenterna anser att det är viktigt att ledaren har en kunskap om hur 

kommunikationen kan användas för att skapa motivation på olika sätt. 

Respondenterna anser sig själva vara centrala för kommunikationsflöden mot 

intressenter utanför projektgruppen och deras kommunikation sker på olika sätt 

till olika intressenter. En av respondenterna talar om vikten av att som ledare har 

en konkret plan redan innan projektstart för hur kommunikationsvägarna skall 

användas för att skapa en effektiv kommunikation. 

…jag använder en kommunikationsplan, genom den har vi i projektet 

skapat ett tänk på hur och vilka som skall få veta saker och när, jag tycker 

att 90 % av saker vi gör är att ha rätt kommunikation. (Respondent 6) 

Flera respondenter anser att just kommunikationen i projektet är centralt för 

framåtskridande i arbetet. Att summera vilka aktiviteter som är utförda och vilka 

som återstår anses också motivera till framsteg och utveckling. 

Att varje möte startar med en uppföljning av aktiviteter från förra 

månaden eller förra veckan och se på vad vi åstadkommit nu och vad som 

kommit dessutom och vem som bär ansvaret det är viktigt för en effektiv 

kommunikation. (Respondent 6) 

Respondenterna ser möten i projektet som en viktig kommunikationsarena. 

Genom att skapa en struktur i möten och skapa en utgångspunkt för 

kommunikationen under mötena anser flera respondenter att de främjar en god 

kommunikationsmiljö. Även kommunikation i form av tillgänglighet på 

mötesanteckningar, projektplaner och andra dokument anses vara motiverande för 

projektdeltagarna enligt samtliga respondenter.  

En aspekt som samtliga respondenter lyfter fram är vikten av att projektdeltagarna 

har en viss förståelse för varandras roller i projektet och vad de förväntas bidra 

med. Att bygga en respekt för varandras arbete. För att skapa en förståelse så 

krävs det att projektdeltagarna får tid att lyssna in varandra. En respondent 

berättar om en situation då hen blev inkallad som ersättare till en tidigare ledare 

då projektet inte visade på progress. 
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För mig blev det väldigt uppenbart redan i det första mötet att deltagarna 

inte hade tagit sig tid att prata med varandra utan man bara förutsatte att 

man förstod varandra. (Respondent 5) 

Det är även viktigt att ledaren arbetar för en god förståelse för projektet 

genom kommunikation till andra intressenter utanför själva projektet. 

….tydligheten i kommunikationen var viktigt på alla nivåer och 

byggandet av en förståelse för projektet. (Respondent 4) 

Om de känner att det är tydligt i kommunikationen med mig så kommer 

de emot sin linjefunktion ge en tydlighet vilket också säkerställer att alla 

arbetar mot samma mål. (Respondent 4) 

En annan motivationsfaktor som respondenterna 4, 5 och 6 nämner, handlar om 

öppenheten i kommunikationsklimatet i projektet. Att det finns en möjlighet för 

den enskilde individen att tala fritt och bli lyssnad på. Det är då även viktigt att 

ledaren har ett mandat i organisationen att uttala sig och strukturera utan att 

behöva förankra varje liten detalj. 

En respondent belyser förståelsen och respekten för varandra i en 

problemlösningssituation och hur det kan motivera till framsteg men vara 

stressande för en projektledare. Respondenten berättar hur hen arbetar för att 

påverka genom struktur och drivkraft men svårigheten att avgöra när en ledare 

skall agera i kommunikationen i projektet. 

Det jag kan bidra med är struktur och att mata på diskussionerna kan 

många gånger vara svårt. Är det viktigt att denna diskussion får pågå en 

halvtimme till? eller har vi nått dit vi behöver för att röra processen 

framåt? Det där är en balansakt som är svår. När är det dags att bryta en 

diskussion och när ska jag absolut inte göra det. Hela vårt arbeta baseras 

ju på vetenskap och det är ju mycket viktigt att detta får ta plats det får 

man inte glömma. Det är inte projekthanteringen som är det vi som 

företag lever på utan det är vetenskapen och det måste få ta tid ibland. 

(Respondent 5) 

När projektledarna vågar ta kommandot och visa på engagemang i 

kommunikationen i en konflikt eller problemlösningssituation upplever en 

respondent att de övriga i projektet också blir mer motiverade att anstränga sig i 

sitt arbete. 

Att våga ta tag i problem och säga att ja vi ser de här problemen och det 

är vår uppgift i den här gruppen att komma igenom det och i de lägena 

kan det vara effektivt att gnugga gruppen hårdare ihop så att man tvingas 

att komma vidare i den mentala processen. (Respondent 1) 

Mycket handlar ju om klassiskt ledarskap att liksom skapa en harmonisk 

grupp och inte vara rädd för att det blir slitningar i gruppen för det 

kommer det ju bli under perioder i projektet. (Respondent 1) 

Projektledarens roll som ledare och inspiratör ställer krav på att denna individ har 

förmågan att motivera genom sin kommunikation. En positiv inställning, humor, 

tydlighet och skapandet av en god stämning är något som respondenterna 

använder sig av för att motivera i sin ledarroll. 

Man kanske är lite teaterapa när vi har möten jag illustrerar och visar och 

försöker hålla en positivt glad stämning utan att bli oseriös, försöker få 
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folk att skratta ett par tre gånger per möte, även om det är pest och kolera 

det man sitter och pratar om. (Respondent 2) 

Kommunikationsmiljön påverkas av hur projektgruppen är lokaliserad enligt 

respondenterna 2 och 4. Ju längre avståndet är, ju enklare blir det att 

kommunikationen inte blir av. Om projektet är stort är det svårare att bibehålla 

motivationen genom att det är svårare att nå fram till alla individer vilket talar för 

små delprojektgrupper istället för stora grupper där det blir svårt för alla att få 

komma till tals. 

Analys Skapa förutsättningar för god kommunikationsmiljö 

Progressprincipens delas in i tolv vardagshändelser. En god kommunikationsmiljö 

inverkar på progress vilket har stor inverkan på ett positivt inre arbetsliv enligt 

Amabile (2011b). Det är i kommunikationen i möten när avstämningar görs som 

projektgruppen upplever att projektets arbete skrider framåt. Kommunikationen 

inverkar här på känslan av progress.  

En god kommunikationsmiljö inverkar på samtliga av näringsgivarna alltså 

respekt, uppmuntran och stöd, känslomässigt stöd och kamratskap. I 

kommunikationen mellan projektledare och deltagare bekräftas individens arbete 

vilket påverkar det inre arbetslivet enligt Amabile (2011b) genom att individen får 

en känsla av att känna sig värdefull och respekterad. I kommunikationen mellan 

projektledare och projektdeltagare ger projektledaren uppmuntran och stöd i 

arbetet genom att strukturera arbetet och lyssna och arbeta för förståelse inom 

gruppen för varandras roller. Detta inverkar positivt på det inre arbetslivet. 

Känslomässigt stöd inverkar också på ett positivt inre arbetsliv och individens 

motivation. Genom att lyssna in projektdeltagarna och föra en dialog skapas en 

känsla för individen av bekräftelse.  

Kamratskap påverkas av kommunikationsmiljön och inverkar enligt Amabile 

(2011b) på individens motivation. Respondenterna nämner öppenhet, engagemang 

och delaktighet som aspekter som påverkar möjligheter till kamratskap. Detta är 

aspekter som projektledaren i sin kommunikation kan påverka. Projektgruppen 

skapar tillsammans något gemensamt och med projektledarens inverkan kan en vi- 

känsla uppkomma i gruppen vilket inverkar på ett positivt inre arbetsliv. Amabile 

och Kramer (2011b) menar att händelser kopplade till den sociala miljön stärker 

den enskilda individen. Med en känsla av samhörighet har individen enklare att 

förstå arbetsuppgiften. Den informella kommunikationen vid pauser nämns av 

respondenterna som en viktig faktor för att bygga kamratskapet i gruppen. 

Av katalysatorerna inverkar en god kommunikationsmiljö i synnerhet på upplevd 

autonomi. En tydlig kommunikation med för detaljerade direktiv kan inverka på 

individens känsla av autonomi och därmed indirekt inverka negativt på 

motivationen. Amabile och Kramer (2011b) beskriver att självbestämmande för 

individen är en av de faktorerna inom gruppen katalysatorer som påverkar 

motivationen och det inre arbetslivet. Respondenterna nämner att 

kommunikationsmiljön på möten ska tillåta projektdeltagarna att ta upp egna 

diskussionsämnen och sträva mot delaktighet i planeringsarbeten 

Möjligheten till katalysatorn idéutbyte påverkas också av hur 

kommunikationsmiljön utformas och i sin tur inverkar detta på individens 
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motivation enligt Amabile och Kramer (2011b) Respondenterna uttalar inte detta 

som en viktig motivationsaspekt men nämner detta. 

Sammanfattning av funna typer av vardagshändelser utifrån progressprincipen i 

handling 2, skapa förutsättningar för god kommunikationsmiljö: 

Progress: framåtskridande/avstämningar  

Katalysatorer: upplevd autonomi, idéutbyte 

Näringsgivare: respekt, uppmuntran och stöd, känslomässigt stöd, kamratskap 

4.3 Handling 3. Ge feedback 

De flesta respondenter tar upp att de ger feedback till projektmedlemmarna för att 

skapa motivation. Det görs för att projektmedlemmarna ska känna att deras arbete 

är värdefullt och att de gör ett bra arbete. Det kan vara allt ifrån en liten uppgift 

som någon fixade snabbt så att inte projektet stannade upp till att en kund är nöjd 

med hur slutprodukten ser ut. Respondenterna tar upp att de ger feedback och att 

det är viktigt att vara duktig på detta, att kunna ge feedback på ett konstruktivt 

sätt, vilket en del upplever som svårt. Respondenterna ser till att 

projektmedlemmarna får veta vad kunden tycker under hela projektet genom 

avstämningsmöten, för att man som projektmedlem ska känna sig uppskattad. En 

av respondenterna uppger att man skiljer på positiv och negativ feedback på 

individnivå. Är det positiv feedback tas det upp för hela gruppen. Är det däremot 

något som en viss individ inte har lyckats med eller inte genomfört vissa uppgifter 

tar man det enskilt med den individ det berör. 

Att hantera det som inte funkar på tu man hand med den som det inte 

funkar för... 

...när det är sånt som går bra ska man däremot ta upp i gruppen att det här 

var riktigt bra det här fixade vi, bra jobbat Kalle du löste den där knuten 

som gjorde att vi kunde komma vidare, så positiv feedback är en sån där 

bra grej och det ska man ju ta i grupp. (Respondent 1) 

Det uppfattas från respondenterna att det är lätt att fokusera på det som man inte 

hunnit med eller vilka problem som finns. Positiv feedbacken tas därför upp först 

på möten, för att fokusera på det som man åstadkommit och löst. Respondenterna 

tycker det är viktigt att reflektera över det för att projektmedlemmarna ska få en 

positiv känsla att man visst har åstadkommit en hel del. Efter man har gjort det 

kan man ta upp de problem och uppgifter som inte genomförts ännu. 

Respondenterna belyser då att dessa uppgifter återstår men i samband med det ta 

upp uppgifter man löst på ett så bra sätt. Att fokusera på vad man åstadkommit 

istället för att påminna sig och varandra om saker man inte nått i mål med anses 

viktigt av respondenterna. 

Det är väldigt lätt att man är fokuserade på saker som man inte hunnit 

med eller inte har gjort. Jag tycker att det är bättre att man tittar på vad 

man har åstadkommit i början av ett möte. Ofta känns det som vi inte har 

gått framåt, inte åstadkommit något. Men om vi tar oss tid att tänka efter 

och reflektera över vad vi gjort, den frågan är löst och den frågan är löst, 

vi har fått det på plats och vi har fått det på plats. (Respondent 5) 

Det görs även tydliga avstämningar där man går igenom hur man ligger till, vad 

som är senaste nytt från kund, om det uppkommit några problem som måste lösas. 
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Respondenterna är genomgående noga med det för att projektmedlemmarna ska 

känna sig delaktiga och få en helhetsbild, så de förstår hur deras arbete bidrar till 

projektets framgång.   

Man vill inte bara jobba i den här delprojektbubblan utan man vill veta 

vad tyckte kunden nu då, blev de nöjda? Hur kommer det bli? Vad är 

senaste nytt uppifrån? Så man förstår varför när man sitter och sliter med 

de här små detaljerna. Därmed får man en inblick i det övergripande för 

projektet, då får man en bra mening i vad man håller på med. 

(Respondent 2) 

Det anses av respondenterna vara viktigt att få en gemenskap i projektet och att 

projektmedlemmarna ser sig som ett team tillsammans med projektledarna. Att 

det är teamet tillsammans som ska lösa de problem som uppkommer. Respondent 

2 säger aldrig NI måste lösa de här uppgifterna utan det är VI som ska fixa det. 

Respondenterna fungerar även som ett slags skydd uppåt mot till exempel kund 

och styrgrupp. De tar på sig ansvaret uppåt och ger ett positivt erkännande nedåt. 

Samtliga respondenterna är prestigelösa och kräver inget positivt erkännande 

själva utan det är deras projektgrupp som har löst problemen eller utfört arbetet på 

ett bra sätt. Att skryta uppåt kan vara gynnsamt, att gruppen fixade det här på ett 

bra sätt. Projektmedlemmarna kommer troligen då på omvägar att få höra positiva 

signaler från till exempel sina linjechefer. 

Tar alltid på mig fullt ansvar uppåt men ger alltid beröm nedåt. Jag säger 

inte till min styrgrupp att tack vare att jag var här så löste det sig utan jag 

säger att mina fantastiska projektmedlemmar var här hela kvällen så 

därför löste vi det här. Sen kanske jag säger att nu tar jag det här till kund 

och sen uppdaterar jag kunden på läget, man blir lite i kläm, jag är väldigt 

noga med att det är jag som har ansvaret uppåt och att det är 

[projektdeltagarna] som gjort att det löst sig. (Respondent 2) 

Jag brukar försöka ha en prestigelös atmosfär i mina projekt att inte 

klanka ner på det som inte funkar för så är det ju ibland. Om det är saker 

som inte funkar så brukar jag alltid ta det på tu man hand med den som 

det berör. Alltså det ska vara väldigt prestigelöst i projektgruppen, ingen 

ska behöva fundera på kan jag säga det här eller inte för. För har du en 

prestigelös atmosfär då kommer de här strulgrejerna upp annars är det lätt 

att [någon] försöker fixa det där på egen hand utan att berätta det för alla 

andra och till sist håller inte det utan det blir för mycket som ligger och 

bubblar. (Respondent 1) 

Vara öppen när folk kommer med förslag och idéer och så. Prestigelöshet 

är nog en sådan framgångsfaktor tycker jag. (Respondent 1) 

Analys Ge feedback 

Av de tolv vardagshändelser som progressprincipen behandlar inverkar att ge 

feedback främst på näringsgivarna respekt, uppmuntran och stöd, katalysatorn lära 

av problem och framgångar samt den vardagshändelse som har störst inverkan på 

inre arbetsliv, progress. 

Enligt Amabile (2011b) har att känna sig respekterad inverkan på inre arbetsliv 

och att det uppnås när till exempel individens arbete bekräftas. Det spelar ingen 

roll hur stor eller liten bekräftelsen är och inte heller om bekräftelsen är formell 

eller informell. Feedback är en sorts bekräftelse, individen får genom feedback 

reda på att de gjort ett bra eller sämre arbete. Respondenterna gör detta 
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genomgående genom att på till exempel möten ta upp det bra som 

projektmedlemmarna utfört och då gärna med att namnge de som verkligen gjort 

att de kommit framåt i arbetet. De flesta av respondenterna uppger även att de ger 

beröm neråt och tar inte på sig beröm själv utan de framhäver de som verkligen 

gjort arbetet.  

Individens inre arbetsliv påverkas när de upplever stöd och uppmuntran, att deras 

arbete tas på allvar och att det är ett viktigt arbete för att projektet ska kunna rulla 

på (Amabile & Kramer, 2011b). Alla respondenterna uppger att de gör detta 

genom att ge feedback och avstämningar för hur arbetet flyter på. Att de berättar 

för projektmedlemmarna att deras arbete är betydelsefullt för helheten och att alla 

delar är viktiga oavsett hur stora eller små de är för att projektet ska nå sina mål. 

Feedback är även ett exempel på en vardagshändelse av typen katalysatorn lära av 

problem och framgångar. Två av respondenterna uppger att de är noga med att 

lyfta fram det som individerna gjort bra och det som de åstadkommit, vilket 

stämmer väl med Amabiles forskning som visar att lära av framgångar och fira 

dem har en positiv inverkan på inre arbetsliv (Amabile & Kramer 2011b). 

Att uppleva progress har en stark inverkan på individen inre arbetsliv (Amabile & 

Kramer 2011b). Några av respondenterna tar upp att de fokuserar på det som 

projektmedlemmarna åstadkommit och att de försöker ha fokus på det även när 

man vet att det finns arbete kvar. Det är viktigt att hålla fokus på det för att 

projektmedlemmarna ska uppleva att de gjort progress i arbetet, även när det finns 

arbete kvar till slutmålet, vilket respondenterna gör genom att ge feedback till sina 

projektmedlemmar. 

Sammanfattning av funna typer av vardagshändelser utifrån progressprincipen i 

handling 3, ge feedback: 

Progress: fokus framåtskridande 

Katalysatorer: lära av problem och framgång 

Näringsgivare: respekt, uppmuntran och stöd 

4.4 Handling 4. Ge tillräckliga resurser i form av tid och personer 

Att se till att projektmedlemmarna hinner med sitt arbete är en aktivitet som 

respondenterna gör för att skapa motivation hos individerna. Det görs genom att 

antingen ha formella avstämningsmöten eller informella korta avstämningar på 

individnivå. Vid avstämningarna tas eventuella problem upp och respondenterna 

ser till att projektmedlemmarna har de resurser de behöver för att lösa eventuella 

problem och komma vidare i sitt arbete. Vid tidsbrist för projektmedlemmarna 

frigör respondenterna tid för dem. Frigörandet av tid kan ske på olika sätt; genom 

att be om mer tid hos linjecheferna, frigöra individen från andra arbetsuppgifter 

eller att projektledaren hjälper till med arbetsuppgifter om utrymme för det finns. 

Respondenterna uppger att de vid tidsbrist ser till att projektmedlemmarna bara 

har de viktigaste uppgifterna att fokusera på. Små delmål sätts upp för att 

projektmedlemmarna enkelt ska kunna se vad som förväntas av dem inom den 

närmsta tiden. De andra arbetsuppgifterna som individen har läggs på någon 

annan eller skjuts på framtiden. Allt för att individen ska få lugn och ro att 

verkligen fokusera på det som är viktigaste och därmed kunna göra ett så bra 

arbete som möjligt.  
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Och då handlar det framförallt om att få titta över dennes situation, att det 

är det här vi måste titta över och driva framåt. Det är det här vi måste 

driva framåt i förhandlingen, vi får lyfta bort andra saker från dig, det får 

vi lösa på annat sätt nån annan tar hand om. [Projektmedlemmens] tid 

räckte inte helt enkelt och då det var väl egentligen det, [se över 

arbetsuppgifter och prioritera] vi fick göra där för att få en bra framdrift 

på det så hon kunde fokusera på det som var mest kritiskt och mest 

viktigast just då. Sen var det ju massa saker hon inte gjorde då men då 

fick vi försöka hantera det och dela ut det i resten av gruppen eller vänta 

med det. (Respondent 1) 

Respondenterna uppger att det ofta i början av projekt inte läggs den tid som de 

begärt till projektet av varje projektmedlem, vilket gör att det blir tidsbrist på 

slutet. En del av respondenterna uppger att de har en bra uppföljning på hur 

mycket tid varje projektmedlem gjort så de kan visa linjechefer att i början här la 

de inte den tid som skulle och därmed behöver vi mer tid nu. 

Analys Ge tillräckliga resurser i form av tid och personer 

Handling 4, ge tillräckliga resurser i form av tid och personer inverkar främst på 

katalysatorerna tillräckliga resurser och tillräcklig tid samt progress. 

Att känna progress i sitt arbete påverkar individers inre arbetsliv mycket (Amabile 

& Kramer 2011b). Att ge tid och resurser till projektmedlemmarna hjälper dem att 

uppleva progress. När individer får rätt resurser kan de göra progress i arbete. Att 

fungera som stöd vid tyngre perioder bidrar till att progress kan ske. Genom att 

dela upp projektmålen till små delmål gör det lättare för projektmedlemmarna att 

se att de gör progress i sitt arbete.  

För att individen ska uppleva ett bra inre arbetsliv krävs tillgång till rätt resurser 

för det arbete som ska göras (Amabile & Kramer 2011b). Respondenterna tar upp 

att de gör det för att skapa motivation hos projektmedlemmarna. Beroende på 

vilket behov individen har anpassar sig respondenterna till det, alltifrån till att ta 

fram pärmar till att rena tekniska resurser. När projektledaren tar sig tid att ta fram 

de resurser som krävs får individen känsla av att deras arbete är värdefullt för 

projektet.  

Respondenterna ser till att projektmedlemmarna har den tid de behöver för sitt 

arbete, är det för stor tidspress lyfter de bort det från individen. Amabile menar att 

tidspress är bra under korta perioder för motivation, men inte under för lång tid 

(Amabile & Kramer 2011b). Är det tidsbrist för projektmedlemmarnas frigör 

respondenterna tid till dem för det arbete som är viktigast. För mycket tid inverkar 

däremot negativt på individens inre arbetsliv (Amabile & Kramer 2011b). Det 

upplever respondenterna när projektmedlemmarna inte lägger den tid som äskats i 

början av projektet, då det inte är ett lika pressat schema, vilket ofta ger tidsbrist i 

slutskedet av projektet.   

Sammanfattning av funna typer av vardagshändelser utifrån progressprincipen i 

handling 4, ge tillräckliga resurser i form av tid och personer: 

Progress: resurser och tid för måluppfyllelse 

Katalysatorer: tillräckliga resurser, tillräcklig tid 

Näringsgivare: - 
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4.5 Handling 5. Ge stöd 

Att fungera som ett stöd för projektmedlemmarna gör respondenterna för att skapa 

motivation. Vilket stöd som en projektledare kan ge beror på vilken bakgrund och 

kunskapsområden projektledaren har. Ibland kan de hjälpa projektmedlemmarna 

rent tekniskt och i andra fall är det annat stöd de behöver. Stöd kan till exempel 

vara att hjälpa till med uppgifter projektmedlemmar har svårt med. 

De här nyckelpersonerna behöver hjälp med något annat och jag har en 

liten stund över då hjälper jag dem med det, alltså en del har svårt att 

skriva rapporter på engelska så det kan vara saker som inte alls har med 

mitt jobb att göra egentligen. Och en del behöver min [yrkeskunskap] så 

då gör ju jag det. För  jag vet att om jag ställer jag upp så har jag igen det 

sen och likadant de andra ställer upp på mig för då vet ju de att om jag 

ställer upp på [respondent 2] så ställer hon upp på mig. Inte bara för att ha 

en hållhake på folk utan för man vill ha den här goa trevliga stämningen 

kollegor emellan att man är schysst mot varandra. (Respondent 2) 

Andra exempel på stöd är att serva projektmedlemmarna med kringuppgifter och 

ta fram de materiella resurser som arbete kräver. Respondent 2 benämner det som 

att curla. 

Och curlade sönder dem verkligen. Jag kunde inte datorer, där kunde inte 

jag gå in och skotta så mycket men jag kunde ju göra annat. Jag tar fram 

pärmar jag gör kopior och förstasidorna. Jag gör allt, bara ni sitter och 

skriver. Så jag servade dem och curlade dem så att de bara kunde göra det 

som de kunde, det här andra skulle inte de lägga tid på och då blev de 

engagerade också i och med att de såg att jag också slet som ett djur för 

att det skulle bli klart i tid. (Respondent 2) 

Att ge projektmedlemmar den information och uppgifter från andra avdelningar 

för att kunna fortsätta sitt arbete är ytterligare exempel på stöd som 

respondenterna ger sina projektmedlemmar för att skapa motivation. 

Fråga om de behöver uppgifter eller så för att de ska komma framåt av 

mig eller någon annan i linjen eller någon servicefunktion så det inte 

hänger upp sig någonstans. (Respondent 3) 

Om projektmedlemmarna behöver någon typ av stöd eller stöter på något problem 

under arbete stäms av genom olika möten. 

Vi har stormöten, smågruppsmöten men använder mig också ofta av en 

till en möten också därutöver. För att säkerställa att det inte finns något 

som de saknar stöd för att jobba med. (Respondent 4) 

Att ta medlemmarnas problem oavsett hur stor eller små de är på allvar är en 

enligt respondenterna viktigt att göra. Att som projektledare förstå digniteten på 

problemet är av stor vikt. Är det något som måste fixas direkt eller kan det vänta 

ett tag? Respondenterna tar även upp att man som projektledare försöker sätta sig 

in i hur projektmedlemmarna upplever problemet och verkligen ta upp problemen 

på bordet och inte tror att det ska gå över för då kan det få stora efterföljder. Som 

projektledare är det bra att beskriva situationen så tydligt och verklighetstroget 

som möjligt och inte mörka något. 

Prata om det som är problematiskt och ta upp att nu hör ni har vi ett 

riktigt skitläge här. Jag fattar att det här är problematiskt och alla är 
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stressade och ingen har tid eller vad det nu är och ta upp det på bordet att 

jag det här ser ju riktigt illa ut men nu sjutton tar vi oss igenom det här 

tillsammans. Vi har ju ett gemensamt mål här borta som vi vill till. Så ta 

upp problemen på bordet som är en sådan sak som jag tycker är viktig 

inte vara rädd för det och tro att det går över av sig själv för det gör aldrig 

det. Det bli bara ännu mer och det börjar pyra och bli jobbigt så hellre då 

lyfta upp de snabbt. (Respondent 1) 

Jag brukar ju försöka att inte mörka det utan faktiskt ta upp det att ja jag 

fattar också att nu är det tungt vi ser att det går trögt och prata om det. Så 

brukar jag göra och då brukar alla inse att jo det är lite motigt nu men 

tillsammans brukar vi komma igenom. (Respondent 1) 

Analys Ge stöd 

Enligt Amabile (2011b) behöver människor hjälp med arbetet, i rätt tid, sort och 

av rätt person. Respondenterna hjälper sina projektmedlemmar på olika sätt 

beroende på behov. Handlingen ge stöd inverkar främst på vardagshändelserna 

lära av problem och framgångar och hjälp med arbetet som är av typen 

katalysator, samt näringsgivaren uppmuntran och stöd. 

Respondenterna tar upp att de är noggranna med att lyfta upp de problem som 

framkommer oavsett dignitet och tar alla problem på allvar och mörkar inget i 

projektet. Det är ett exempel på vardagshändelser av typen katalysatorn lära av 

problem och framgångar, där Amabile menar att problem som tas på allvar och 

analyseras har positiv inverkan på individen inre arbetsliv (Amabile & Kramer 

2011b). 

Respondenterna uppger att de hjälper projektmedlemmarna med arbetet. Det sker 

på olika sätt beroende på projektmedlemmarnas behov. Det kan vara att hjälpa till 

med att ta fram kringuppgifter och materiella resuser. Ett annat exempel är att se 

till att projektmedlemmarna har den information de behöver från andra 

avdelningar 

Individer som upplever uppmuntran och stöd får näring till sitt inre arbetsliv 

(Amabile & Kramer 2011b). Respondenterna uppger att de fungerar som stöd till 

sina projektmedlemmar genom att ha möten där de säkerställer att 

projektmedlemmarna inte saknar stöd för att kunna utföra sitt arbete. 

Respondenterna ser även till att projektmedlemmarna har det stöd de behöver från 

till exempel andra avdelningar så inte saknad av uppgifter gör att arbetet stannar 

upp. Vilket stöd som ska ges beror på vilken sorts hjälp projektmedlemmarna 

behöver, det kan vara allt från teknisk hjälp till att ta fram materiella resurser. 

Sammanfattning av funna typer av vardagshändelser utifrån progressprincipen i 

handling 5, ge stöd: 

Progress: - 

Katalysatorer: lära av problem och framgång, hjälp med arbetet 

Näringsgivare: uppmuntran och stöd 
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4.6 Handling 6. Ge belöningar och uppskattning för arbete som 

utförts 

Merparten av respondenterna tar upp att de brukar ge belöningar och visa 

uppskattning till sina projektmedlemmar för att skapa motivation. Att ge 

belöningar kan ske på lite olika sätt och vid olika tillfällen i projekten. En av 

respondenterna använder sig ibland av att kalla till ett urgent meeting vilket är ett 

möte när något är akut. När möten väl börjar så har respondenten istället gett 

vouchers där projektmedlemmarna kan gå och handla i affären som belöning. 

Under mötet går de även igenom vad som åstadkommits under året och att det är 

tack vare gruppens arbete som det gjort så bra ifrån sig och att det arbetet 

uppmärksammas med en belöning. Detta upplever respondent 6 tas emot positivt 

hos projektmedlemmarna. 

Då känner de sig lite lättade att det inte var något allvarligt nu. Dels att 

det var något positivt och dels att de har nått målen. Det har också skapat 

en positiv [stämning] även om det inte är lätt i projektet så är det ändå 

roligt att vara i projektet där och då. (Respondent 6) 

Andra respondenter använder sig av belöningar i form av fika, smörgåstårta eller 

smörgås vid ett möte på obekväm tid. En av respondenterna uppger att hen brukar 

ta med lite fika eller bjuda på lunch vid möten när problem har uppkommit som 

måste lösas. Respondenten poängterar dock att fika inte löser problemet utan ska 

ses som ett komplement och kan vara praktiskt att bjuda på när problem ska 

diskuteras. När motivationen hos projektmedlemmarna är lite lägre kan en sådan 

belöning  hjälpa till på traven anser en av respondenterna. Även ett miljöombyte 

upplever  en av respondenterna kan vara bra att göra när problem har uppstått.  En 

annan respondent uppger att de brukar försöka ha middag eller lunch under 

projektfasen för att skapa motivation hos projektmedlemmarna. Även en 

avslutningsfest brukar de försöka ha för att visa uppskattning för 

projektmedlemmarnas arbete och för att få en utvärdering. Enligt respondenten är 

det dock inte alltid så lätt att få till detta då det oftast är lite tid mellan projekten. 

Vi försöker väl ha en liten projektfest eller middag eller lunch. Jag har 

försökt samla ihop alla efter projekten för en projektfest där vi även ska 

göra utvärderingar och så där. Men i regel är de då i något nytt projekt 

och vill fokusera på det så det är inte så stort intresse. Och mitt i projektet 

har de så fullt upp. (Respondent 3) 

Analys Ge belöningar och uppskattning för arbete som utförts 

Handlingen ge belöningar och uppskattning för arbete som utförts inverkar främst 

på vardagshändelser av typen näringsgivare uppmuntran och stöd och respekt 

samt till viss del progress.  

Näringsgivaren uppmuntran och stöd inverkar på individers inre arbetsliv positivt 

när arbetets vikt lyfts upp (Amabile & Kramer 2011b) vilket respondenterna tar 

upp att de gör genom att ge belöningar i form av till exempel avslutningsfest. Att 

individer känner att deras arbete är viktigt inverkar även det på inre arbetsliv 

(Amabile & Kramer 2011b). Det gör respondenterna genom att berätta vad de 

uppnått och att det är tack vare projektmedlemmarna som de uppnått detta och 

eftersom de gjorde ett så bra arbete får de en belöning.  
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Projektmedlemmarnas arbete bekräftas med belöningar vilket är ett exempel på 

vardagshändelsen respekt. I och med bekräftelse (oavsett storlek på bekräftelse) 

genom belöning känner individen sig respekterad vilket ökar inre arbetsliv 

(Amabile & Kramer 2011b). 

Det som respondent 6 berättar att hen brukar göra är ett exempel på 

vardagshändelsen progress vilket påverkar individens inre arbetsliv. 

Respondenten tar i samband med belöningen upp det som de åstadkommit och 

lägger tyngdpunkten på det. Projektmedlemmarna får därmed en känsla av 

progress. Dock ska påpekas att belöningar inte var det respondenterna använde sig 

av mest för att skapa motivation, utan det var mest som en trevlig gest som de tar 

till när det går lite trögt i arbetet eller har varit tufft under en tid men att projektet 

har kommit vidare ändå. 

Sammanfattning av funna typer av vardagshändelser utifrån progressprincipen i 

handling 6, ge belöningar och uppskattning för arbete som utförts: 

Progress: känsla av progress 

Katalysatorer: - 

Näringsgivare: respekt, uppmuntran och stöd 

4.7 Handling 7. Skapa delaktighet och engagemang 

Att alla som deltar i projektet får möjlighet att påverka är viktigt för att motivera 

den enskilde individen. Att få vara en del av gruppen och känna att ens närvaro 

gör skillnad. Det är gemensamt bland respondenterna att de tycker att 

engagemanget från deras egen del är centralt för att motivera andra. För vissa är 

det centralt att de känner att de är motiverade, att känna att de brinner för 

projektet. 

Det är viktigt att de känner att de brinner för något. (Respondent 5) 

Att motivera genom att skapa en känsla hos projektdeltagarna av att de förstår 

varför projektet görs är vanligt bland respondenterna. Flera talar om att skapa 

inlärningstillfällen om ämnen som berör projektet. De ser denna typ av inlärning 

som central för deras eget engagemang och motivation i projektet. 

Jag har också insett att jag måste våga lära mig tillräckligt mycket i 

ämnet som projektet berör för att kunna föra en bra dialog med respektive 

expert. (Respondent 5) 

Vi har haft dagar där varje funktion får ett avsnitt att presentera och vi 

kan ha en rundvandring på labb, en session där man tittar på 

tillverkningsprocesser för att få en mer handgriplig känsla och minnesbild 

av projektet och vi har haft läkare som föreläser om vad det är för patient 

som vi avser att behandla i slutändan och vilken typ av patient har vi i 

studierna just nu, Vi har även haft djupdykningar i tillverkningen i och 

med att det är en väldigt unik tillverkning. Att kunna visa tillverkningen 

via filmklipp får de som är delaktiga i senare fas en möjlighet att förstå 

processen bättre. (Respondent 6) 

De som är på kommersiella sidan kan ibland tro att det bara är att knäppa 

med fingrarna för att få fram nytt material- på detta sätt förstår de hela 

utvecklingsprocessen så man bygger alltså upp en förståelse för varandras 
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funktioner, det är viktigt för att kommunicera och skapa förståelse till 

exempel för tiden det tar att starta upp kliniska studier när man i kliniken 

kan beskriva vad som krävs för att starta upp i form av etisk godkännande 

av studieprotokoll och det regulatoriska godkännandet som kanske tar 60 

dagar. (Respondent 6) 

Engagemanget hos projektledarna är viktigt för skapande av motivation, att gå i 

fronten och offra sig för projektet kan vara ett sätt att motivera andra på. Visa på 

delaktighet och vilja att ta ansvar. 

Jag är alltid den som ringer hem först att jag kommer inte ikväll vi måste 

lösa det här. Och jag tror att tack vare det så ställer de andra upp för jag 

säger inte att nu löser ni det här till imorgon utan jag är alltid först med 

att hugga i och speciellt om jag är delprojektledare, som 

huvudprojektledare kanske jag inte kan detaljerna men som 

delprojektledare då så, ja jag tycker ändå så att man är klar till fredag 

eftermiddag för att jag själv är den som först hugger in när det behövs. 

(Respondent 2) 

Jag är med ute på linjen när vi kör även om det inte är mitt arbete/ ansvar 

så försöker jag vara med, verkligen prata med maskinoperatörerna och 

tittar på produkten och frågar om det är något som jag inte förstår, dels 

för att vissa mitt intresse dels för att visa på delaktighet. Och det kan jag 

tänka mig är bra för det har jag fått höra på omvägar då att de tycker att 

jag är en bra projektledare ända ner till operatörsnivå. (Respondent 2) 

Vid problemlösning verkar det vara viktigt att motivera för att gemensamt göra 

kraftansträngningar för att finna en bra lösning.   

Att få funktionerna att prata med varandra och lösa problemen 

tillsammans. (Respondent 5) 

Även genom delaktighet i det arbete visar projektledare ibland sin delaktighet 

genom att hugga i där det behövs. 

De här nyckelpersonerna behöver hjälp med något annat och jag har en 

liten stund över då hjälper jag dem med det, alltså en del har svårt att 

skriva rapporter på engelska så det kan vara saker som inte alls har med 

mitt jobb att göra egentligen. Och en del behöver min kunskap som 

processingenjör så då gör ju jag det för då ställer jag upp på det för det 

vet ju jag att jag har igen sen och likadant de andra ställer upp på mig för 

då vet ju de att de har igen det i sin tur. Inte bara för att ha en hållhake på 

folk utan för man vill ha den här goa trevliga stämningen kollegor 

emellan att man är schysst mot varandra liksom. (Respondent 2) 

 

Analys Skapa delaktighet och engagemang 

Enligt Amabile (2011b) är det viktigt för individer att bli lyssnad på, känna att 

deras arbetsinsats är betydelsefull och att de känner sig delaktiga i att föra arbetet 

framåt. Fem av respondenterna talar om att skapa engagemang på olika sätt och 

stödja individens utveckling. 

I den studie som Amabile och Kramer (2011b) gjorde med ledare framkom det att 

ledare såg erkännandet för arbetet som den främsta faktorn för skapande av 

motivation hos individen. Detta framkom inte så tydligt i vår studie men de 

intervjuade poängterar vikten av att individen känner delaktighet och 
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engagemang. Delaktighet berättar respondenter om även genom att exemplifiera 

att de själva tar aktiv del i arbetet vilket i sig ger ett erkännande för 

projektdeltagarens arbete.   

Samtliga respondenterna talar om vikten av att föregå med gott exempel i att visa 

delaktighet och offra sig för gruppens framgång. I respondenternas beskrivningar 

kan vi läsa ut att de strävar efter att skapa självgående och autonoma individer 

genom att ge dem möjlighet att se det stora perspektivet för projektet och skapa 

förståelse för varandras processer detta stämmer väl med progressprincipen som 

lyfter vikten av att uppleva autonomi och kamratskap i den grupp som projektet 

utgör. Upplevelse av autonomi för individen är en av de katalysatorfaktorerna som 

anses motivera individen och skapa ett positivt inre arbetsliv. Upplevelse av 

kamratskap är en av de näringsgivare som inverkar och leder till ett positivt inre 

arbetsliv och individens motivation (Amabile & Kramer, 2011b). Kamratskap 

uppnås genom att skapa en förståelse för varandras processer och hur man på 

bästa sätt ska jobba tillsammans för att nå målen. 

Sammanfattning av funna typer av vardagshändelser utifrån progressprincipen i 

handling 7, skapa delaktighet och engagemang 

Progress: - 

Katalysatorer: upplevd autonomi 

Näringsgivare: kamratskap 

Sammanfattning av empiri och analys  

Utifrån analys av de svar vi fått från intervjuerna har vi fått fram vilka 

vardagshändelser som inverkar under respektive handling. En sammanfattning av 

det finns i tabell 3, där vardagshändelserna från progressprincipen finns i raderna 

och varje handling har en egen kolumn. Ett kryss X betyder att vi funnit den 

vardagshändelsen i handlingen. Ett kryss med parantes (X) visar att 

vardagshändelsen har en indirekt verkan. En indirekt effekt betyder att någon 

annan typ av vardagshändelse krävs för att få upplevelse av den efterfrågade 

vardagshändelsen. 
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Tabell 3  Sammanfattning av empiri och analys 
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Tydliga mål X       

Upplevd autonomi X X     X 

Tillräckliga resurser    X    

Tillräcklig tid    X    

Hjälp med arbetet     X   

Lära av problem och 

framgångar 

  X  X   

Idéutbyte  X      

N
är

in
g
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iv
ar

e Respekt X X X   X  

Uppmuntran och stöd  X X  X X  

Känslomässigt stöd  X      

Kamratskap X X     X 

5 Diskussion 

Avsnittet består av fem delar. I de tre inledande delarna diskuteras våra fynd 

utifrån Amabiles tre kategorier av vardagshändelser som inverkar på individers 

inre arbetsliv; progress, katalysatorer och näringsgivare. Efter det följer ett stycke 

som sammanfattar diskussion i de tre inledande styckena. Här diskuteras även 

vilken av kategorierna av vardagshändelse som vi utifrån respondenterna svar 

kommit fram till anses inverka mest på projektmedlemmarna motivation. I den 

avslutande delen diskuteras respondenterna svar i jämförelse med 

progressprincipen. Vi försöker även svara på frågan varför det finns eventuella 

olikheter mellan det som respondenterna anser motivera jämfört med 

progressprincipen. 

5.1 Progress i arbetet 

Progress är den faktor som har störst inverkan på det inre arbetslivet hos individer. 

Känslan av progress i arbetet är en positiv del för det inre arbetslivet. 

Respondenterna i våra intervjuer talar inte så mycket om progress men de projekt 
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de leder handlar om utveckling där framåtskridande är väsentligt och krav på 

framåtskridande är stora ifrån företagen.  De projekt som respondenterna är 

delaktiga i pågår under relativt långa tidsperioder och det borde vara av stor vikt 

att arbeta med progress i dessa typer av projekt.  

Kanske är det vi ser i att respondenternas svar som lägger en tyngd på att skapa 

förutsättningar för en god kommunikationsmiljö som är en del av detta. För att 

skapa en känsla av progress i ett projekt som pågår i mer än två år borde 

förutsättningarna för att kommunicera progress vara viktigt. 

Progress i arbetet får individer att vilja kämpa vidare när det kommer motgångar 

och utmaningar. Att förbereda projektdeltagare på att hinder och motgångar 

kommer, att som ledare vara delaktig när dessa uppkommer och visa engagemang 

för gruppen är väsentligt. Lika viktigt som att stödja progress är arbetet från 

ledaren att hindra uppkomst av motgångar och hinder för arbetet, då detta 

motverkar progress. Motgångar påverkar inre arbetsliv mer negativt än vad 

progress påverkar inre arbetsliv positivt. (Amabile 2011b).  

Respondenterna berättar även om engagemanget för projektet och delaktigheten i 

den samma, detta hänger tydligt ihop med kommunikationen i projektet. Amabile 

& Kramer (2011b) poängterar att det är viktigt att individer känner en 

meningsfullhet. Detta finns det flera respondenter som berättar om till exempel i 

”att sätta projektet i ett sammanhang”. 

Utifrån respondenternas svar kan man se att progress finns med i fem av sju 

handlingar nämligen: 

 Handling 1, Skapa tydlighet i projektet. Här är det inte en direkt inverkan 

på progress men respondenterna använder tydlighet för att 

projektmedlemmarna ska kunna göra progress. Respondenterna tycker det 

är viktigt med mätbara mål så att det lätt går att synliggöra den progress 

som sker och visa vart projektet är på väg. 

 Handling 2, Att skapa förutsättningar för god kommunikationsmiljö. Här 

är det avstämningarna i samband med möten som ger ett direkt kvitto på 

om progress sker eller inte liksom framsteg på de projektplaner som 

utvecklas. 

 Handling 3, Ge feedback. I denna handling anser respondenterna att det är 

viktigt att på till exempel avstämningsmöten lyfta upp det som 

projektmedlemmarna har åstadkommit och försöker ha fokus på det även 

om det finns arbetet kvar att göra. Genom att fokusera på det som har 

gjorts istället för det som inte har blivit utfört anser respondenterna att det 

underlättar för projektmedlemmarna att uppleva progress.  

 Handling 4, Ge tillräckliga resurser i form av tid och personer. Är som i 

handling 1 inte en direkt inverkan på progress men genom att ge 

tillräckliga resurser i form av tid och personer hjälper 

projektmedlemmarna att göra progress i arbetet.  

 Handling 6, Ge belöningar och uppskattning för arbete som utförts. 

Handlingen berör vardagshändelsen progress till viss del. En respondent 

tar upp ett exempel som är för att underlätta progress för att 

projektmedlemmarna. I samband med utdelning av belöning tar 
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respondenten upp hur vad som projektmedlemmarna åstadkommit och 

fokuserar på det istället för till exempel något som inte har gjorts.  

Även om det finns exempel på vardagshändelsen progress i en del handlingar så 

är det inte huvudvardagshändelsen i någon utav handlingarna vilket tyder på att 

respondenterna inte anser att progress är det viktigaste att fokusera på för att 

motivera sina projektmedlemmar. Undantaget skulle kunna vara handling 2 som i 

större grad driver på utvecklingen och skapar progress. Det krävs oftast någon 

annan typ av vardagshändelse för att progress ska kunna ske och därmed kan man 

kalla progress som indirekt i dessa handlingar. 

5.2 Katalysatorer i arbetet 

Katalysatorer i arbetet har större inverkan på inre arbetslivet än näringsgivare men 

mindre inverkan än vad progress har (Amabile & Kramer, 2011b). Katalysatorer 

innefattar tydliga målsättningar, tillåtande av självständighet/självstyre, ge 

tillräcklig tid, bistå med resurser, hjälp med arbetet, lärande av framgångar och 

problem och idéflödes acceptans. 

En katalysator som kan ses tydligt utifrån intervjuerna är tydliga målsättningar. 

Respondenterna menar att det skall finnas kortsiktiga, långsiktiga liksom visioner 

för arbetet. Det poängteras av respondenterna att kortsiktiga mål är viktiga för att 

skapa känsla av att arbetet kommer framåt, det vill säga att progress pågår.  

En annan katalysator som respondenterna nämner är att ge individerna ansvar och 

möjlighet att styra över sitt arbete. Respondenterna ger uttryck för att de anser det 

viktigt att projektgruppen finner lösningar i sitt arbete och att inte ledaren visar 

lösningen för att skapa en känsla av gemenskap och meningsfullhet för individen. 

Även Amabile & Kramer (2011b) anser att det är viktigt att ledare inte motarbetar 

gruppens beslut då det i sig kan medföra att gruppens förmåga att fatta beslut och 

våga fatta beslut kan hindra arbetets progress. 

Lärandet av erfarenheter av framgångar och problem är ytterligare en katalysator 

som respondenterna nämner. Respondenterna arbetar ständigt med att följa upp de 

mål som är beslutas. Amabile och Kramer (2011b) ser det som en positiv faktor 

för främjandet av inre arbetsliv och progress. Respondenterna anser det viktigt att 

lära av framgångarna och de erfarenheter av problemställningar som de har mött i 

projekt. Detta anser respondenterna kan hjälpa projektet vidare, alltså att påskynda 

progress. 

Även att projektmedlemmarna har tillräckligt med tid och de resurser de behöver 

för att genomföra arbetet anser respondenterna vara viktigt för 

projektmedlemmarnas motivation.  

Exempel på vardagshändelser av typen katalysatorer finns med i sex av sju 

handlingar som respondenterna anser motivera. 

 Handling 1 Skapa tydlighet i projektet. Här finns det exempel på två 

katalysatorer, tydliga mål och upplevd autonomi. Respondenterna anser att 

tydliga mål och måluppfyllnad gör att projektmedlemmarna blir 

motiverade. Projektmedlemmarna får förutsättningar för att uppleva 

autonomi genom att respondenterna gör det tydlig med hur organisationen 

ser ut och vem som ansvarar för vad. 
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 Handling 2, Skapa förutsättningar för god kommunikationsmiljö. Här är 

det katalysatorn upplevd autonomi och idéutbyte som förekommer. 

Respondenterna anser kommunikationen som central för ledarskapet och 

upplevd autonomi genom detta. I kommunikationen är det i diskussioner 

och dialog mellan individer katalysatorn hjälp med arbetet förekommer 

enligt respondenterna. Idéutbytet nämns men då handlar det mer om 

autonomi.   

 Handling 3, Ge feedback. Denna handling är ett exempel på katalysatorn 

lära av problem och framgångar, detta görs genom att lyfta upp det 

projektmedlemmarna gjort bra och vad de åstadkommit och vilken 

betydelse det har på projektet framgång.  

 Handling 4, Ge tillräckliga resurser i form av tid och personer. Handling 4 

är exempel på vardagshändelse i form av tillräckliga resurser. Beroende på 

vilket behov projektmedlemmen har anser respondenterna att man måste 

anpassa sig för att ge tillgång till rätt resurser för just den individ som 

behöver dem, detta för att projektmedlemmarna ska känna att deras arbete 

är värdefullt för projektets framgång. Katalysatorn tillräcklig tid inverkar 

också i handling 4. Projektmedlemmarna får den tid de behöver för att 

genomföra sitt arbete, är det för stor tidspress lyfts arbetsuppgifter bort 

från den projektmedlemmen. Respondenterna uppger att för mycket tid gör 

att projektmedlemmarna prioriterar ner de arbetsuppgifterna. Vilket 

stämmer överens porgessprincipen angående balans mellan tidspress och 

överflöd av tid.  

 Handling 5, Ge stöd. Av katalysatorerna är det lära av problem och 

framgångar och hjälp med arbetet som inverkar under denna handling. 

Respondenterna anser att det är viktigt att lyfta upp problem och ta dem på 

allvar oavsett dignitet. Respondenterna anser även att inte mörka något 

under ett projekt är viktigt för att motivera sina projektmedlemmar. 

 Handling 7, Skapa delaktighet och engagemang. Handlingen är ett 

exempel på katalysatorn upplevd autonomi. Respondenterna anser att det 

är viktigt att skapa en förståelse för varandras processer och därmed ge 

projektmedlemmarna en överblick över hela projektet så de lättare kan 

vara självgående och autonoma.   

Utifrån vår analys av respondenterna svar kan vi säga att vardagshändelser av 

typen katalysatorer anses motivera mycket. Det är tydligt att respondenterna anser 

att katalysatorerna har betydelse på projektmedlemmarnas motivation eftersom de 

förekommer i alla handlingar utom handling 6, Ge belöningar och uppskattningar 

för arbete som utförts. Det är även enklare att se att handlingarna berör 

katalysatorer och att de har en direkt inverkan på handlingen i jämförelse med 

vardagshändelsen progress som vi utifrån respondenternas svar anser har en mer 

indirekt verkan på projektmedlemmarna motivation. Detta tyder på att 

respondenterna fokuserar mer på katalysatorerna i jämförelse med progress.  

5.3 Näringsgivare i arbetet 

Näringsgivare anser Amabile & Kramer (2011b) kommer i rangordningen efter 

katalysatorer och progress i arbetet i avseende på vad som inverkar på individers 

inre arbetsliv. De fyra näringsgivare som Amabile & Kramer (2011b) nämner är 



 41 

respekt, gemenskap, känslomässigt stöd, uppmuntran och stöd. Analysen av de 

svar vi fått från respondenterna visar att alla dessa fyra typer av vardagshändelser 

finns med i de handlingar som anses motivera. Det som främst kommer upp är att 

ge stöd på olika sätt. Det kan vara att bidra med tydliga regler och förhållningssätt 

i möten, med stöd i det enskilda arbetet, belöning för bra utfört arbete och 

skapande av ett arbetsklimat som accepterar olika åsikter och fritt tänkande. 

Respondenterna liksom Amabile & Kramer (2011b) anser att det är viktigt att ge 

uppmuntran och stöd i olika former och visa respekt för att gruppen ska kunna 

komma fram till en lösning. 

Respondenterna anser i lite varierande grad att det är viktigt med kontinuerliga 

avstämningar med individerna separat. Detta för att få en känsla för var individen 

personligen befinner sig rörande stress i arbetet och livssituation just då. Den 

näringsgivare Amabile & Kramer (2011b) kallar känslomässigt stöd och förståelse 

för individen är möjligen en del av det respondenterna avser här. 

Exempel på vardagshändelser av typen näringsgivare finns med i sex av sju 

handlingar som respondenterna anser motivera. 

 Handling 1, Skapa tydlighet i projektet. I denna handling är exempel på 

vardagshändelser av typen näringsgivare nämligen kamratskap och 

respekt. Kamratskap inverkar då tydliga mål kan skapa en VI känsla och 

bygga samhörighet i gruppen. Respekt visas genom att man följer de regler 

som satts upp kring arbetssätt, presentation av resultat, 

kommunikationsvägar och så vidare.  

 Handling 2, Skapa förutsättningar för god kommunikationsmiljö. 

Handlingen är exempel på samtliga 4 näringsgivare, alltså respekt, 

uppmuntran och stöd, känslomässigt stöd och kamratskap. Projektledaren 

sätter tillsammans med projektgruppen förutsättningarna för hur 

kommunikationen bör ske inom projektet. Det är då av vikt att 

projektledaren tar hänsyn till alla deltagarna så att alla känner att de får 

den respekt de förtjänar och tas på allvar. Att i sin kommunikation med 

projektdeltagarna ge sitt stöd både vid behov av mer resurser men även ett 

känslomässigt stöd liksom uppmuntran för att bygga personernas 

självkänsla och därmed motivation. I gruppen är det viktigt att de olika 

deltagarna kan känna ett förtroende för varandra och för att projektledaren 

driver arbetet i den riktning som projektet strävar efter i sin målbild. 

 Handling 3, Ge feedback. Respekt och uppmuntran och stöd är de exempel 

på näringsgivare som återfinns i handling 3. Respondenterna anser att 

projektmedlemmarna får respekt genom att bekräfta deras arbete och 

feedback är en sorts bekräftelse. Uppmuntran och stöd får 

projektmedlemmarna genom feedback och avstämningar för hur arbetet 

flyter på och att projektmedlemmarna får höra att deras arbete är 

betydelsefullt för projektet framgång.   

 Handling 5, Ge stöd. Näringsgivare som behandlas i handling 5 är 

uppmuntran och stöd. Genom att ha möten både i grupp och på tu man 

hand säkerställer respondenterna att projektmedlemmarna har de stöd som 

de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Beroende på vilket stöd som 

krävs anpassar sig respondenterna till det.   
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 Handling 6, Ge belöningar och uppskattning för arbete som utförts. Att ge 

belöningar är enligt Amabile inte något som inverkar mycket på individers 

inre arbetsliv och finns därmed inte med som en egen punkt i 

progressprincipen. Handling 6 kan trots detta vara exempel på 

näringsgivare av typen uppmuntran och stöd samt respekt. Genom att ge 

belöningar till projektmedlemmarna lyfts vikten av deras arbete upp och 

att de är viktiga för projektets framgång. Att ge belöningar och visa 

uppskattning är även ett exempel på att visa respekt för sina 

projektmedlemmar.  

 Handling 7, Skapa delaktighet och engagemang. Är exempel på 

vardagshändelser av näringsgivaren av typen kamratskap. Respondenterna 

anser det viktigt att skapa engagemang på olika sätt och stödja individens 

utveckling. Kamratskap uppnås genom att skapa en förståelse för 

varandras processer och hur man på bästa sätt ska jobba tillsammans för 

att nå målen.  

Analysen av respondenterna svar tyder på att de handlingar som de anser motivera 

är tydliga exempel på vardagshändelser av typen näringsgivare. Vi kan säga att 

respondenterna anser att handlingar som är exempel på näringsgivare har en stor 

betydelse för projektmedlemmarnas motivation. Det är även som för 

katalysatorerna lättare att se handlingarna är exempel på vardagshändelser av 

typen näringsgivare än vad det är för vardagshändelsen progress. Samt att 

näringsgivarna inverkar direkt i handlingarna. 

5.4 Sammanfattning 

I tabell 3, sida 37 finns en sammanfattning av vår analys av de fynd vi fått fram 

utifrån respondenternas svar. Genom att räkna antal kryss i tabellen så finner man 

att det förekommer olika antal av vardagshändelser i de sju handlingarna som 

respondenterna anser motivera nämligen fem progress, tio katalysatorer och tolv 

näringsgivare. Utifrån det kan man säga att respondenterna fokuserar mest på 

näringsgivare sedan katalysatorer och sist progress. Helt tvärtemot vad som enligt 

progressprincipen inverkar mest på individers inre arbetliv.  

Det är även så att om man jämför de olika vardagshändelserna i handlingarna kan 

man se att till exempel katalysatorer framkommer mer tydlig i handlingarna än 

vad progress gör. Det är lättare att se att handlingar är exempel på 

vardagshändelser av typen katalysatorer än vad det är att se att de är exempel på 

progress. Det är mer tydligt att handlingarna är direkta exempel på katalysatorer 

och i de handlingar som progress inverkar är det en mer indirekt effekt. Det gör att 

man kan säga att respondenterna anser att handlingar som är exempel på 

katalysatorer inverkar mer på projektmedlemmarnas motivation än vad handlingar 

som underlättar progress är.  

Det samma gäller om man jämför vardagshändelser av typen näringsgivare med 

progress. Det är lättare att se handlingarna är exempel på vardagshändelser av 

typen näringsgivare än vad det är för vardagshändelsen progress. Samt att 

näringsgivarna inverkar direkt i handlingarna tillskillnad mot progress som i första 

hand inverkar indirekt. Med indirekt effekt menar vi att det krävs någon annan 

vardagshändelse för att progress ska kunna ske, till exempel tydliga delmål.   
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Det går även att rangordna vardagshändelserna utifrån hur många handlingar man 

kan hitta respektive vardagshändelse i. Gör man det får man följande resultat:  

 progress förekommer i fem handlingar 

 katalysatorer förekommer i sex handlingar  

 näringsgivare förekommer i sex handlingar  

Det är dock fyra av handlingarna som har en indirekt verkan på progress, vilket 

gör att de inte är lika tydliga tecken som det är på vardagshändelserna av typen 

katalysatorer och näringsgivare. Det är ytterligare en indikation på att utifrån de 

intervjuer vi genomfört kan man påstå att respondenterna anser att 

vardagshändelser av typen katalysatorer och näringsgivare, eftersom de har en 

direkt verkan, inverkar mer på projektmedlemmars motivation än vad progress 

gör. 

5.5 Respondenternas svar i jämförelse med progressprincipen 

Det respondenterna anser motivera stämmer inte helt överens med vad som enligt 

progressprincipen inverkar positivt på individers inre arbetliv. Utifrån 

respondenternas svar och vår analys kan man säga att de anser att näringsgivare 

följt av katalysatorer inverka mest på motivationen hos projektmedlemmar. 

Progress anses inte motivera lika mycket som andra handlingar de tar upp som till 

exempel tydliga mål, upplevd autonomi, stöttning från projektledaren, tillräckliga 

resurser och tid. 

Amabile har gjort en enkät där ledare fått rangordna faktorer som anses inverka på 

anställdas motivation och känslor (Amabile & Kramer 2010), se sida 14. Svaren 

från den enkäten stämmer väl in på det som deltagande respondenterna i denna 

studie anser. I resultatet av Amabiles enkät framkom att progress i arbetet anses 

motivera minst för individer vilket stämmer vad vi kommit fram till. Rangordnar 

man de vardagshändelser som ingår i progressprincipen utifrån vår analys av 

respondenternas svar skulle ordningen bli näringsgivare, katalysatorer och sist 

progress. Det stämmer överens med vad Amabile fick fram som resultat utifrån 

sin enkät men tvärtemot vad de fick fram utifrån dagboksanteckningarna som 

ledde fram till progressprincipen.   

En intressant aspekt är att även om vi jämfört med Amabiles enkät, använt olika 

metoder så har vi ändå fått liknande svar. Amabile bad de medverkande att 

rangordna fem faktorer som anses inverka på anställdas motivation och känslor. 

Vi har bett de sex projektledare som ingått i studien att fritt berätta, med hjälp av  

en intervjuguide, utifrån deras erfarenheter och upplevelser. Det stärker 

indikationen att ledare inte har uppfattat att progress har stor inverkar på 

individers inre arbetsliv och motivation.  

Utifrån våra fynd och analys av respondenternas intervjuer finns några frågor som 

man kan ställa sig. Varför skiljer det sig vad respondenterna anser motivera när 

man jämför med mönstren i Amabiles data? Varför fokuserar inte de 

medverkande respondenternas på progress i första hand som progressprincipen 

föreslår? En förklaring kan vara att de inte vet om att upplevelsen av progress i 

arbetet har stor inverkan på individers inre arbetsliv och därmed individers 

motivation. Det kan behöva ses över utbildningen av ledare om de fokuserar på 

rätt saker. Det bör göras för att ledare och arbetare ska få en samsyn om vad som 
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motiverar. Ledare kan ha för lite kunskap inom detta område om vad som 

motiverar arbetare. Vår studie och även Amabiles enkät tyder på att det finns olika 

syn på vad som motiverar. Det kan vara ett tecken på att det finns en 

kunskapslucka hos ledare som behöver fyllas för att få mer motiverade arbetare. 

Om man fyller den kunskapsluckan kommer det leda till att projektet blir mer 

framgångsrika då det har visat sig att hur motiverade arbetarna känner sig har stor 

inverkan på projektets framgång.  

6 Slutsats och fortsatt forskning 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats som vi kommit fram till utifrån empiri, 

analys och diskussion. Avsnittet avlutats med våra förslag på fortsatt forskning 

inom det aktuella området.  

6.1 Slutsats 

Utifrån studien genom intervjuande av sex projektledare har vi kommit fram till 

sju handlingar som anses motivera projektmedlemmar. 

 Handling 1, Skapa tydlighet i projektet 

 Handling 2, Skapa förutsättningar för god kommunikationsmiljö 

 Handling 3, Ge feedback 

 Handling 4, Ge tillräckliga resurser i form av tid 

 Handling 5, Ge stöd 

 Handling 6, Ge belöningar och uppskattning för arbete som utförts 

 Handling 7, Skapa delaktighet och engagemang 

Dessa handlingar inverkar på individens inre arbetsliv. Utifrån vår analys av 

genomförda intervjuer ser vi att den grupp av händelser som projektledarna lägger 

störst fokus på är näringsgivare och då mest i form av att ge stöd i olika former till 

projektmedlemmarna samt respektera sina projektmedlemmar.  

Efter näringsgivare är det vardagshändelser i form av katalysatorer och då främst 

upplevd autonomi och lära av problem och framgångar som respondenterna 

fokuserar på.  

Utifrån vår analys kan vi se att respondenterna fokuserar minst på att underlätta 

progress för projektmedlemmarna. 

Detta är tvärtemot vad forskningen som Amabile och hennes forskningsteam 

kommit fram till. De anser att vardagshändelsen progress inverkar mest positiv på 

individers inre arbetsliv och därmed deras prestation och det leder till ett mer 

framgångsrikt projekt.  

Jämfört med progressprincipen har de projektledare som deltagit i studien inte 

samma syn på vad som motiverar. En del av de handlingar som de anser motiverar 

innehåller att underlätta progress vilket görs med katalysatorer. Projektledaren 

skulle vinna på att se till att projektmedlemmarna gör progress i sitt arbete. De 

skulle kunna bli mer framgångsrika i att skapa motivation om det fokuserade mer 
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på progress. Genom att bli mer framgångsrik i att skapa motivation borde även de 

bli mer framgångsrika projektledare. Det är självklart inget fel i att fokusera på 

näringsgivare då det också leder till ett positivt inre arbetsliv men med ett större 

fokus på progress kommer projektmedlemmarnas inre arbetsliv bli än mer positivt 

och öka individens känsla av motivation ännu mer. När en individs motivation 

ökar leder det till bättre prestationer och bättre slutresultat.  

Denna bild som projektledaren har över vad som motiverar stämmer bra överens 

med resultatet av Amabiles enkät där de bad ledare att rangordna effekterna av 

arbetsplatsfaktorer på anställdas motivation och känslor under arbetsdagen. 

Progress var ett område som inte fick så bra ranking som forskarteamet trodde. 

Det är en indikation på att ledare kan ha fel uppfattning om vad som motiverar. 

Genom att lägga om sitt fokus kan de få mer motiverade arbetare och därmed 

bättre prestationer. 

För ett få ledare att inse detta kan det eventuellt vara nödvändigt att se över 

utbildning av ledare och därmed få dem att förstå betydelsen av progress för 

individers inre arbetsliv.  

6.2 Fortsatt forskning 

Varför inte projektledaren fokuserar så mycket på progress som de kanske borde 

enligt Amabile kan förklaras med att de behövs olika ledarskap beroende på vad 

som inverkar på osäkerheten hos ett projekt (Remington & Pollack 2007). Att de 

fokuserar mest på näringsgivare och därefter katalysatorer kan eventuellt stödjas 

med Remingtons och Pollacks (2007) teori. 

Remington och Pollack (2007) menar att man kan klassa in projekt beroende på 

dess komplexitet. En del projekt är enkla och det är lätt att bilda sig en uppfattning 

om hur arbetet kommer löpa på. Andra projekt är mer komplexa och därmed 

svårare att förutse. Beroende på projektets komplexitet så behöver ledaren anpassa 

sitt ledarskap och fokusera på olika handlingar för att motivera arbetarna utifrån 

vilket typ av projekt som utförs.  

Enligt Remington och Pollack (2007) finns det fyra olika källor som inverkar på 

osäkerheten hos ett projekt och därmed behöver en ledare anpassa sitt ledarskap 

efter vad som inverkar mest: 

 Strukturell komplexitet- Ett projekt blir komplext när det är omöjligt att få 

en överblick över alla komponenter och hur dess samband ser ut. En 

ledares främsta uppgift i ett sådant projekt blir att hålla ordning på alla 

komponenter och alla ändringar som görs under resan, för att förhindra att 

det blir kedjereaktioner, vilket kan göras med ett systematiskt styrsystem. 

 Teknisk komplexitet- Projekt som använder sig av nya metoder och ny 

teknik får ofta en teknisk komplexitet. Som ledare bör man fokusera på att 

ha en platt hierarki och ge deltagarna utrymme för autonomi och en öppen 

kommunikation. Det är viktigt att fokusera på detta eftersom man i förväg 

inte vet vilka av deltagarna som kommer ha en betydande roll under 

arbete. 

 Drivkraftskomplexitet- Om det finns olika uppfattningar om vad projektet 

ska leda till eller om personer ser olika syften med projektet och har olika 

intressen i projektet uppstår en komplexitet i projektet som kallas 
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drivkraftskomplexitet. Skillnader i uppfattningar kan göra att personerna 

blir osäkra om projektet är meningsfullt. Det är ledarens uppgift att klara 

upp alla olika uppfattningar som finns innan man sätter upp en plan för att 

genomföra projektet. Det är även viktigt med en bra miljö där personerna i 

projektet kan mötas och konfrontera varandra och lösa problem och 

tillsammans få en helhetsbild. 

 Kontextuell/temporal komplexitet- När det är svårt att förutse och anpassa 

sig till förändringar i projektets omvärld har projektet kontextuell/temporal 

komplexitet. För ledaren är det av stor vikt att få ihop en stark 

sammanhållning inom projektgruppen för att kunna klara de påfrestningar 

som omvärldsförändringar kan ge samt ha en plan B för att skapa en 

mental förändringsberedskap hos deltagarna.  

Detta är en indikation på att beroende på projekt så behöver man som ledare 

arbeta med olika saker för att skapa motivation hos projektdeltagarna. Det kan 

vara en förklaring till att respondenterna inte lägger så stort fokus och vikt på 

progress som progressprincipen föreslår. I denna studie har det visat sig att de 

respondenter som medverkat lägger störst fokus på näringsgivare följt av 

katalysatorer. Det skulle vara intressant att undersöka närmare hur olika projekt 

påverkar vad man som ledare ska fokusera på eller om Amabiles progressprincip 

är konstant oavsett vilken typ av projekt som ska genomföras. 

För att kunna säga vilket typ av ledarskap studiens respondenter bör fokusera på 

enligt Remington och Pollacks modell behövs mer information om deras projekt. 

Vi frågade bara om en översiktlig bild på deras projekt. Det skulle därför vara 

intressant att gå tillbaka och fråga mer utförligt om deras projekt. Genom att få 

tillgång till den informationen skulle man kunna få en bild över vilken 

komplexitet som inverkar mest under projektet och då kunna säga vilket ledarskap 

som bör användas för att få ett lyckat projekt, utifrån Remington och Pollacks 

modell. Med den informationen skulle man kunna jämföra det som 

respondenternas anser motivera om det stämmer överens med det som Remington 

och Pollack föreslår vara bästa ledarskapet för respektive projekttyp utifrån 

projektets komplexitet.  

Eventuellt kan det vara så att beroende på projektets karaktär, så förändras 

förhållanden inom progressprincipen och därmed kan eventuellt näringsgivare 

vara viktigare än progress. En inverkan kan vara att många projekt inom 

läkemedelsbranschen pågår under lång tid och då kan just understöd i form av 

katalysator och näringsgivare vara mer centralt för att upprätthålla motivation 

under det långa förloppet.  

Det resultat som vi kan se i denna studie beskriver vad sex projektledare anser 

vara viktigt för att skapa motiverade projektdeltagare i projekt de deltar i. Det 

vore intressant att göra samma typ av studie på en helt annan bransch. Skulle till 

exempel IT branschens projektledare anse att samma delar är viktiga?  

Amabiles forskning ger förslag på hur ledare kan arbeta för att skapa motivation 

(Amabile & Kramer 2011b). Amabile visade i resultatet av den undersökning som 

gjordes på drygt 600 ledare att det skiljde sig en del i jämförelse med Amabiles 

andra forskningsresultat. Vår studie stärker bilden av att projektledare inte har 

förstått vikten av att stödja progress. Fortsatta studier på anledningar till skillnader 

vore troligtvis intressant för en stor målgrupp då ledare är en roll som många har 
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inte enbart inom arbetslivet kanske går det att dra paralleller till ideell 

föreningsverksamhet? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Vad heter du? 

Hur gammal är du?   

Kan du berätta lite kort om företaget?  

Kan du berätta lite kort om din projektledarbakgrund? 

Kan du berätta lite om den typ av projekt ni arbetar med? (Storlek, antal i 

projektgrupp och totalt, typ av verksamhet)    

 

Fokusfrågor: 

1. Kan du tänka på ett projekt där det funnits perioder där arbetet gått framåt på ett 

bra sätt och ni fått mycket gjort. (välj ut ett sådant tillfälle och tänk på det) Kan du 

berätta om vad som hände från början till slut? Kan du berätta vad du gjorde 

under denna period? Vad gjorde du för att underlätta arbetet så ni kom framåt. 

 

2. Kan du beskriva hur du jobbar för att motivera projektmedlemmarna under era 

projekt? Vad gör du rent konkret? 

 

3. Kan du tänka på ett projekt där det funnits perioder där arbetet inte gått framåt 

på ett bra sätt och ni har fått mycket lite gjort. (välj ut ett sådant tillfälle och tänk 

på det) Kan du berätta om vad som hände, från början till slut? Kan du berätta vad 

du gjorde under denna period? Vad gjorde du för att underlätta arbetet så ni åter 

kom framåt. 

 


