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Sammanfattning 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur projektbaserat arbete i 

offentlig förvaltning kan upplevas av de anställda, fokus ligger på 

motivationsfaktorer. Studien hämtar sin empiri från en avdelning som gått från att 

vara en traditionell kommunal verksamhet till att jobba helt projektbaserat. De 

respondenter som medverkar i studien har mellan åtta och tjugo års 

yrkeserfarenhet och har varit anställda i den undersökta organisationen mellan ett 

och tre år. Analysen av det insamlade materialet genererade fyra teman; 

• Cheferna står alltid bakom oss 

• Vi är kompetenta och vi utvecklas 

• Gemensam arbetsstruktur skapar ett vi 

• Det är okej att pröva  

Bilden som framträder visar en avdelning som genomsyras av en organisatorisk 

struktur med en medveten arbetsmetod. Lärande sker mellan medarbetare som är 

experter inom sina respektive verksamhetsområden och där verksamhetens 

struktur och en prestigelöshet uppmuntrar en lärande organisation. Medarbetarna 

känner stort självbestämmande genom ett ledarskap som är delegerande och 

stödjande.   

Genom att ta del av studiens resultat kan en verksamhet på gång att börja arbeta i 

projektform struktureras och organiseras så att medarbetarna upplever motivation 

och på bästa sätt ges förutsättningar att utföra sina uppdrag. 

Nyckelord: Offentlig verksamhet, SDT, Multiprojektmiljö, Motivationsfaktorer 
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Abstract 

The purpose of the study is to deepen the knowledge of how project-based work 

in public administration can be experienced by the employees, the focus is on 

motivation factors. The study gets its empirical data from a department that has 

gone from being a traditional municipal activity to working entirely project-based. 

The respondents who participate in the study have between eight and twenty years 

of professional experience and have been employed in the examined organization 

between one and three years. The analysis of the collected material generated four 

themes; 

• The managers are always behind us 

• We are competent and we develop 

• Common work structure creates a feeling of we 

• It's okay to try 

The image that appears shows a department that is permeated by an organizational 

structure with a conscious working method. Learning takes place between 

employees who are experts in their respective areas of activity and where the 

structure of the business encourage a learning organization. The employees feel 

great self-determination through a leadership that is delegating and supportive. 

By taking part of the study's results, an organization can start to work in project 

form in a structured and organized manner so that employees experience 

motivation and in the best way are given the opportunity to perform their 

assignments. 

Key words: Public administration, SDT, Multiproject environment, Motivation 

factors 
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1 Inledning 

De flesta kommunala verksamheter är permanenta organisationer som ibland 

driver enskilda utvecklingsarbeten i form av projekt. Hur kan det fungera om en 

kommunal verksamhet omvandlas och arbetar helt projektbaserat i en för övrigt 

mer traditionellt organiserad verksamhet? Hur påverkar det de anställda och hur 

fungerar det rent organisatoriskt? Denna studie undersöker hur ett antal 

medarbetare på en avdelning, som gått från att vara en traditionell kommunal 

avdelning till att arbeta helt projektbaserat, upplever sin arbetssituation. Van 

Berkel et al (2016) skriver att det ställer stora krav på medarbetaren att jobba 

projektorienterat i en organisation där större delen av verksamheten arbetar utifrån 

en helt annan tidsaxel och sätt att organisera sitt arbete. Författarna menar vidare 

att den permanenta organisation sällan är lika tidspressad som 

projektorganisationen och därför ofta har en långsammare tidsplan.  

Verksamheten som aktuell studie hämtar sin empiri från är en avdelning som 

genomgått en projektifiering. Fred (2018) skriver att begreppet projektifiering 

innebär att ordinarie arbetsuppgifter övergår till att bli aktiviteter bedrivna i 

projektform vilket tvingar hela organisationen att anpassa sig till de nya 

arbetssätten. Detta kan enligt författaren medföra en spänning mellan ordinarie 

aktiviteter och projektaktiviteter. Fred menar att projektifiering av offentlig 

verksamhet omfattar följande punkter: 

• Användandet av projekt tillsammans med ordinarie aktiviteter för att 

utföra en uppgift organisationen hade gjort i vilket fall. Ofta finansieras 

dessa projekt av externa medel. 

• Omvandling av ordinarie arbetsuppgifter till projektaktiviteter, med detta 

menas att delar av eller hela organisationen förvandlas till temporära 

projektgrupper. Dessa kan vara internt eller externt finansierade.  

• Anpassning av organisationen till en projektstruktur på både individuell, 

organisatorisk och institutionell nivå. Detta medför att organisationen 

hanterar projektansökningar från olika projekt som ibland konkurrerar med 

varandra, implementerar projektledningstekniker, anställer och/eller 

utbildar projektledare och använder sig av projektterminologi.  
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Fred sammanfattar att forskningen av projektifiering av offentlig verksamhet 

således måste fokusera inte bara på specifika, väl definierade projekt utan även på 

idéer och praktiker associerade med projekt och projektledning (Fred 2015). 

Aktuell studie undersöker hur projektledare som arbetar i en projektifierad 

offentlig verksamhet upplever sitt arbete. Med andra ord undersöker den inte bara 

ett specifikt projekt utan ser till kontexten och medarbetarnas upplevelser.  

Forssell et al. (2013) har studerat Malmö stads projektverksamheter för att 

undersöka effekter av projekt inom offentlig verksamhet. I studien framkom att 

kortsiktiga projekt sällan implementeras i den ordinarie verksamheten utan 

avslutade projekt istället ersätts av nya projekt. Författarna menar vidare att det 

framkom i deras studie att projekt ses som en sidoverksamhet som inte får inverka 

på den ordinarie verksamheten, men också att avslutade projekt som är redo att 

implementeras i ordinarie verksamhet ofta saknar mottagare. 

Fred och Hall (2017) har i studier visat att projektifiering av offentlig verksamhet 

inte nödvändigtvis medför en djupgående organisatorisk förändring utan snarare 

ett nytt sätt att tänka kring organisationen. Författarna menar vidare att tre faktorer 

är av extra stor betydelse för en offentlig verksamhets projektifiering. Dessa tre 

faktorer är att; 

• nya relationer mellan chefer, projektledare och projektmedarbetare införs.  

• aktiviteter blir transparenta på ett annat sätt än tidigare, här ingår även att 

införa ett ”gemensamt språk”.  

• ett politiskt engagemang är nödvändigt för att en verksamhet ska kunna 

projektifieras på alla plan. Även om det är de administrativa ledarna i 

organisationen som är drivkraften bakom en verksamhets projektifiering, 

måste en politisk uppbackning finnas för att kunna genomföra de 

omstruktureringar som projektifiering av en verksamhet kräver.  

För att till fullo förstå projektifieringsprocessen i offentlig verksamhet menar Fred 

att det inte räcker med att studera hur projektarbete bedrivs utan ett bredare 

perspektiv som inkluderar både projekten och kontexten kring projekten är 

nödvändigt (Fred 2015). Aktuell studie fokuserar på just detta. Genom att studera 

medarbetarnas upplevelse av att arbeta i en projektbaserad miljö ökas 

kunskapsbasen från hur det specifika projektarbetet bedrivs till hur medarbetare 
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som arbetar med många projekt upplever sitt arbete. Ett mänskligt perspektiv 

tillförs. Fred (2015) menar att projektifiering är mer än bara många projekt, det är 

också organisatoriska förändringar där tjänstepersoner, chefer och politiker 

mobiliseras på olika sätt för att hantera projekten. Han skriver också att många 

offentliga verksamheter tenderar att organisera sig och se på rutinmässiga 

vardagliga arbetsuppgifter som om de vore projekt. Fred skriver vidare att 

projektifieringsprocessen indirekt påverkar på vilket sätt en verksamhet är 

organiserad, de anställdas kompetens och hur de benämner och talar om sina 

arbetsuppgifter. Detta i sin tur påverkar, enligt författaren, hur de anställda utför 

och organiserar sitt arbete. Enligt den studien tenderar tjänstepersoner att se 

projektarbete som lösningen på en fragmentarisk verksamhet men också att 

projektarbeten riskerar att göra en redan fragmentarisk organisation än mer 

fragmentarisk. Fred visar vidare i sin studie att projektpraktiker på ett ofta subtilt 

sätt kryper in i den permanenta verksamheten. Detta sker bland annat genom att 

tjänstepersoner utbildas till projektledare eller för att ingå i projektgrupper och 

den organisatoriska strukturen förbereds för att hantera projekt av olika slag. 

Avslutningsvis skriver författaren att projektarbete är rutin i många offentliga 

verksamheter och när dessa rutinaktiviteter utsätts för en projektifieringprocess 

medför det att ett flexibelt och mer temporärt sett att se på arbetsuppgifter ska 

samsas med en mer permanent och rigid kommunal struktur. 

Fred menar att kunskapen är låg om på vilka sätt den intensifierande projektmiljön 

förändrar den offentliga sektorns arbetssätt. Han menar att vi vet väldigt lite om 

vilka konsekvenser den ökande mängden projekt får för organisationen, de 

anställda eller den institutionella omgivningen. (Fred 2018). Därav är det av vikt 

att studera en offentlig verksamhet som genomgått en projektifiering och som nu 

har en intensifierad projektmiljö. Aktuell studie kan fördjupa kunskapen om vilka 

konsekvenser den ökade mängden projekt får för de anställda. Och framför allt 

kan studien ge svar på vad som är motiverande för de anställda som arbetar i en 

offentlig multiprojektmiljö. 

Avdelningen som aktuell studie har inhämtat sin empiri från är idag en 

multiprojektmiljö och en sådan miljö karaktäriseras enligt Zika-Viktorsson et al. 

(2006) av att flera projekt pågår simultant samt att projekten använder samma 
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personalstyrka och styrning och de flesta av organisationens uppgifter hanteras i 

projekt.  

När ett företag projektifieras förändras individens relation till organisationen på 

flera sätt, bland annat genom att medarbetaren nu blir mindre instruerad och 

förväntas ta mer initiativ själv. Det ställer höga krav på social kompetens och en 

vilja av att dela med sig av sina kunskaper. Även om medarbetaren tar till sig den 

nya organisationens arbetsform har hen med sig historia, kultur och särdrag från 

den tidigare organisationen. (Lindkvist 2001)  

Genom att som aktuell studie undersöka medarbetarnas upplevelse av att arbeta i 

en multiprojektmiljö kan ett bidrag till kunskap om hur medarbetaren hanterar 

verksamhetens projektifiering med ny arbetsform och nya sätt att organisera 

arbetet ges. Zika-Viktorsson et al. (2006) skriver att det ställer höga krav på 

projektledare och projektgrupp att arbeta i en multiprojektorganisation. De 

introducerar begreppet project overload som innebär att projekt uppfattas som 

fragmentariska, att de avbryts och är ineffektiva beroende på att 

projektmedarbetare hoppar mellan olika men simultant pågående projekt. Aktuell 

undersökning frågar efter medarbetarens upplevelser av att arbeta i en 

multiprojektmiljö och får på så sätt ytterligare dimension till den kunskap som 

idag finns om arbete i en sådan miljö.  

Denna studie har undersökt hur medarbetare kan uppleva sin arbetsmiljö. Som 

stöd i de intervjuer som genomförts för att identifiera motivationsfaktorer och som 

teoretisk ram används SDT, Self Determination Theory, som utarbetades av 

Edward Deci och Richard Ryan på 70- och 80-talet. Centralt i SDT är tanken att 

varje människa drivs av de grundläggande psykologiska behoven kompetens, 

självbestämmande och samhörighet. SDT visar bland annat att en chefs 

orientering mot att stödja de anställdas självbestämmande eller mot ett mer 

kontrollerande chefskap har en direkt påverkan för de anställdas motivation för 

sitt arbete, ju mer självbestämmande en anställd upplever sig ha ju större 

motivation för arbetet känner den anställde. SDT identifierar två typer av 

motivation; en resultatinriktad (extrinsinkal) motivation där målet för en aktivitet 

är det som är motiverande och en aktivitetsinriktad (intrinsinkal) motivation där 
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det är själva aktiviteten i sig som är motiverande. (Deci & Ryan 1985, Jansson & 

Ljung 2017)  

Utifrån de gjorda intervjuerna och genom respondenternas berättelser 

analyserades sedan i aktuell studie fram vad det är som inverkar gynnsamt på 

upplevelsen av kompetens, samhörighet och självbestämmande som är bidragande 

faktorer för att en individ ska känna sig motiverad att utföra en uppgift. Den 

fördjupade kunskapen som studien redovisar om vad som påverkar medarbetarnas 

motivation kan användas på flera sätt. Att använda motivationsteori från 

psykologi, i detta fall SDT, kan vara framgångsrikt för att förstå effekter av olika 

sätt att organisera en verksamhet och utöva ledarskap, men studiens slutsatser kan 

också vara av stort intresse hos en verksamhet som är på gång att projektifieras. 

Genom att ta del av vad denna studie visar kan en verksamhet som avser att börja 

arbeta mer i projektform, struktureras och organiseras så att medarbetarna 

upplever motivation och därigenom ges möjlighet att utföra sitt arbete på bästa 

möjliga sätt. Just motivationsfaktorer är av intresse att studera eftersom dessa har 

direkt inverkan på medarbetarnas prestation och därmed på projektresultatet 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur projektbaserat arbete i 

offentlig förvaltning kan upplevas av anställda med fokus på motivationsfaktorer. 

Studiens resultat kan användas som ett stöd för en offentlig organisation på väg att 

projektifieras. 

1.2 Frågeställningar 

De två frågeställningar som legat som grund för studien är; 

• Hur upplever medarbetare i kommunal verksamhet sitt arbete i en 

multiprojektmiljö? 

• Vad är det i miljön som motiverar medarbetaren? 

Den första frågans syfte är att ge en bild av hur medarbetaren upplever sin 

arbetsmiljö i stort. Den andra frågan syftar till att ge kunskap om vilka faktorer 

som motiverar respondenterna i deras arbete. 
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2 Metod 

2.1 Design 

En studie som denna är enligt Bryman (2011) en fallstudie då det enbart är 

medarbetare vid en (1) specifik verksamhet som intervjuas. Bryman menar vidare 

att det trots allt kanske inte är ett helt korrekt benämnande på denna typ av studie 

då verksamheten där respondenterna arbetar mer är att betrakta som kuliss eller 

bakgrund till själva studien än ett fokus i sig. Bryman diskuterar vidare genom 

exempel om att vissa fallstudier mer är att betrakta som tvärsnittsundersökningar. 

Även i aktuell studie kan denna diskussion vara rimlig att göra. Är denna studie 

en fallstudie över hur medarbetare på en verksamhet upplever sitt arbete i en 

multiprojektmiljö med fokus på vad som är motiverande eller är studien en 

tvärsnittsundersökning över medarbetares upplevelser av att arbeta i en 

multiprojektmiljö? Respondenterna är inte utvalda för att representera ett tvärsnitt 

av alla som arbetar i multiprojektmiljö i offentlig verksamhet utan urvalet har 

skett utifrån relevans för studiens frågeställningar. På grundval av detta 

resonemang är denna studie att betrakta som en fallstudie och inte en 

tvärsnittsundersökning.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuaren hade i förväg uttänkta teman för intervjuerna men valde att varken i 

rekryteringsbrevet (se bilaga 1) eller vid intervjutillfället informera 

respondenterna om att studien fokuserade på motivationsfaktorer. Inte heller att 

empirin skulle komma att analyseras utifrån de inom SDT grundläggande 

psykologiska behoven kompetens, självbestämmande och samhörighet nämndes. 

Detta för att inte leda respondenterna in på i förväg givna svar. För att ta del av 

respondenternas upplevelser och genom dessa försöka svara på frågorna som 

ställs i aktuell studie användes semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) 

är den semistrukturerade intervjun flexibel med specifika teman som berörs under 

intervjun men där intervjupersonen utformar intervjun efter respondentens svar.  

Under de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med de respondenter 

som medverkade ställdes, förutom inledande frågor om namn, ålder, anställd som 

och antal år i organisationen, frågor om medarbetarens upplevelse av att arbeta i 

en multiprojektmiljö. Huvudfrågan var ”Hur upplever du att arbeta i en kommunal 
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verksamhet som jobbar i projektform, som arbetar med många projekt samtidigt?” 

Fokus hos intervjuaren låg på att om möjligt få svar på vad som motiverade 

respondenten i dennes arbete.  Baserat på varje respondents unika svar ställdes 

uppföljningsfrågor för att få en så heltäckande bild som möjligt. Dessa 

uppföljningsfrågor var exempelvis; vad upplever du styrkorna är, varför tror du att 

du upplever det så, vad upplever du svagheterna är, varför tror du att du upplever 

det så, vad upplever du för möjligheter med att arbeta projektbaserat, varför tror 

du att du upplever det så, vad upplever du för hot med att arbeta projektbaserat, 

varför tror du att du upplever det så, hur upplever du arbetsmetoderna och hur 

upplever du organisationen inom avdelningen. För att få respondenten att utveckla 

sina svar användes under intervjun fraser som; jag skulle vilja stanna upp vid det 

du sa om..., kan vi gå tillbaka till det du berättade om..., kan du berätta mer om..., 

kan du utveckla..., vad upplevde du när..., kan du beskriva... och kan du ge 

exempel på.... 

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant, förutom inledningen med 

namn och yrkestitel och antal år inom organisationen som sammanfattades.  

2.3 Deltagare och urval 

Verksamheten som studien hämtade sin empiri från är en avdelning i en svensk 

mellanstor kommun. Verksamheten valdes då den har gått från att vara en mer 

traditionell kommunal verksamhet till att arbeta helt projektbaserat och vad 

forskaren känner till finns ingen annan direkt motsvarighet i undersökt kommun. 

Avdelningen arbetar med verksamhetsutveckling och har ungefär etthundra 

anställda. Avdelningen jobbar mot flera olika förvaltningar och har både 

generalister och specialister bland sina anställda. Specialisterna är experter inom 

sina respektive områden och arbetar i team där de på uppdrag går ut i olika 

verksamheter och arbetar med utvecklingsfrågor. Några av medarbetarna är fast 

anställda på avdelningen men de flesta anställs under kortare tid för att arbeta i 

olika projekt. Det är en verksamhet som genomgått en projektifiering.  

Eftersom det bara är de anställda på vald organisation som hade möjlighet att 

svara på de frågor aktuell uppsats ville undersöka gjordes ett målinriktat urval. Ett 

målinriktat urval innebär att respondenterna väljs ut baserat på relevans för 

studiens frågeställningar (Bryman 2011). Respondenterna till denna studie valdes 
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ut dels på grund av sin yrkestitel (projektledare) dels för att de just nu arbetar i 

projekt. Hur lång tid respondenterna arbetat i den undersökta organisationen har 

inte varit ett kriterium för urval men de tio personer som medverkade i denna 

studie har arbetat i den undersökta organisationen mellan ett och tre år. De har 

däremot mellan åtta och tjugo års tidigare erfarenhet av att arbeta med frågor som 

den undersökta organisationen arbetar med. Av respondenterna är åtta kvinnor 

och två män. I denna studie har det inte varit relevant vilket kön eller vilken ålder 

respondenterna har så det har inte varit av vikt vid urvalsförfarandet. Då 

forskningsfrågan som skulle besvaras handlar om medarbetarens personliga 

upplevelse står så att säga varje respondents upplevelse på egna ben. Även om 

resultaten av studien inte är möjlig att generalisera till att gälla alla medarbetare 

som arbetar i multiprojektmiljö inom offentlig verksamhet kan studien ge nya och 

intressanta lärdomar. Kommuner och avdelningar som är i gång att projektifiera 

sin verksamhet kan med hjälp av de slutsatser som dragits i denna studie från 

början strukturera arbetsgången så att den motiverar medarbetaren på bästa sätt 

och genom det skapa förutsättningar för lyckade projekt.   

2.4 Bortfall 

Totalt tillfrågades tolv personer att medverka i studien, och av dessa tackade tio 

ja. De två som tackade nej gjorde det med anledning av vård av barn. Stora 

svårigheter att hitta en ny intervjutid gjorde sedan att de inte hade möjlighet att 

medverka i studien. Det vidtogs inte några speciella åtgärder för att minska 

bortfallet och det gjordes heller ingen bortfallsanalys. 

2.5 Genomförande 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) står att läsa om de fyra forskningsetiska huvudprinciperna; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. Alla dessa fyra forskningsetiska 

huvudprinciper uppfylls i denna studie och därmed menar forskaren att de fyra 

forskningsetiska huvudprinciperna har beaktats. Via e-post, som inhämtades från 

organisationens hemsida, skickades ett rekryteringsbrev (se bilaga 1) ut till tolv 

tänkta respondenter där studien kort presenterades och med fråga om de ville delta 

i studien. Genom det uppfylldes informationskravet. Vid intervjutillfället 

informerades respondenterna igen om syftet med studien och deras rättigheter att 

utan motivering när som helst välja att inte längre vilja medverka. Genom den 
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informationen uppfylldes samtyckeskravet. Samtycke till intervjuerna 

undertecknades i samband med att intervjuerna skulle genomföras. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades om att 

deras namn, kön och ålder inte skulle användas i uppsatsen. De informerades även 

om att intervjuerna skulle spelas in och att dessa inspelningar skulle förvaras så att 

ingen obehörig kunde komma åt dem. Nyttjandekravet slutligen uppfylldes genom 

att respondenterna informeras om att det insamlade materialet och studiens 

resultat enbart kommer att användas i forskningssyfte och enbart för denna 

specifika studie.  

Intervjuerna gjordes under kontorstid och genomfördes i bokade mötesrum för att 

undvika störningsmoment och för att respondenterna skulle känna att de kunde 

prata fritt utan risk att någon hörde dem. Totalt genomfördes tio intervjuer som 

alla spelades in. Ljudfilerna döptes med initialer och datum för genomförd 

intervju. Varje intervju varade mellan 48 och 62 minuter. Intervjuerna 

transkriberades direkt samma dag eller dagen efter själva genomförandet genom 

att spelas upp via iTunes och skrivas ner ord för ord. Efter att transkriberingen var 

klar lyssnades varje intervju igenom i sin helhet för att kontrollera att inget 

missats och att transkriberingen var korrekt gjord. 

2.6 Databearbetning 

När materialet var insamlat och transkriberat systematiserades, komprimerades 

och bearbetades materialet innan tolkningen tog vid. Som Patel och Davidsson  

(2011) rekommenderar så analyserades texten löpande dels för att om möjligt 

upptäcka om något var förbisett i de intervjuer som gjordes och som då hade 

kunnat åtgärdats dels att intervjun då är i färskt minne.  

Analysen utgick både från ett empirinära förhållningssätt där teman hämtas från 

det erhållna empiriska materialet och från ett teorinära förhållningssätt 

(Widerberg, 2002). Den tematiska analysen var influerad av Braun och Clarke 

(2006) där teman i den erhållna empirin identifieras, analyseras och rapporteras. 

De identifierade temana knyts sedan till de relevanta teoretiska utgångspunkterna. 

Detta arbete menar Braun och Clarke sker i sex steg. 
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1. Att bekanta sig med den insamlad empirin. Det gjordes dels genom att 

transkribera intervjuerna ordagrant dels genom att de transkriberade 

intervjuerna lästes igenom flera gångar under analysarbetet.  

2. Börja kodningen av empirin. Arbetet började i samband med 

transkriberingen. I den transkriberade textmassan letades efter ord, 

fraser eller meningar som antingen direkt kunde kopplas till SDT och 

dess motivationsfaktorer kompetens, självbestämmande och 

samhörighet eller som återkom hos flera av respondenterna. Detta 

arbete krävde en ständig återgång till tidigare genomlästa intervjuer för 

att identifiera de ord eller fraser som inte var direkt kopplat till SDT 

men som flera av respondenterna återkom till. Detta arbete innebar att 

tolka innebörden av det som respondenterna sagt eftersom de inte 

uttryckte sig med samma ord. 

3. Leta efter teman i det kodade materialet. Orden, fraserna eller 

meningarna färgkodades för att möjliggöra indelning i olika teman.  

4. Att åter läsa den transkriberade texten för att granska relationen mellan 

helheten och delarna.  

5. Förfina och namnge varje identifierat tema. I detta steg slogs teman 

som låg nära varandra samman för att få en mer hanterbar mängd olika 

teman att arbeta med. Aktuell studie gick från sju identifierade teman 

till de fyra som sedan användes i uppsatsen.   

6. Skrivs själva rapporten  

Braun och Clarke menar vidare att det första som görs i analysen är att identifiera 

teman i varje enskild intervju som sedan läggs sedan samman för att hitta de 

teman som är gemensamma för helheten. Författarna avslutar med att säga att den 

teoretiska utgångspunkten är viktig för att identifiera teman och att data ska 

analyseras som helhet i relation till delarna. (Braun & Clarke 2006)  

För aktuell studie är SDT den teoretiska utgångspunkten för att identifiera teman. 

SDT identifierar kompetens, självbestämmande och samhörighet som 

motivationsfaktorer och i de fall där respondenten använt sig av mer eller mindre 

just de orden var det enkelt att identifiera dessa och placera dem i rätt tema. För 

att om möjligt finna andra ord, fraser eller meningar i den transkriberade texten 

som kan kopplas till de tre motivationsfaktorerna var det nödvändigt att läsa 
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texten mer implicit, läsa mer mellan raderna. Vad menar respondenterna 

egentligen när de talar om olika upplevelser. 

2.7 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2011) diskuterar reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning och 

nämner relevans som ett möjligt kriterium att också titta på tillsammans med 

rimlighet och trovärdighet.  

Trovärdigheten hos den data som samlats in som empiri till denna studie är stark. 

Respondenterna arbetar samtliga i den avdelning som studerats och har alla 

erfarenheter av att arbeta i en multiprojektmiljö. Genom att en semistrukturerad 

intervju valts som metod för datainsamlandet har i största möjliga mån i förväg 

givna och styrda svar undvikits och det är den enskilde respondentens upplevelse 

som varit i fokus. Giltigheten hos den insamlade datan är stor vad gäller just den 

grupp medarbetare som intervjuats.  

2.8 Etiska överväganden 

Ett etiskt övervägandena i denna studie har varit om avdelningen där studien 

genomfördes skulle benämnas vid namn eller inte. Om avdelningen benämnts vid 

namn skulle det kanske varit möjligt att koppla en viss upplevelse eller åsikt till en 

specifik respondent. Det skulle möjligen också kunnat gått att för de som känner 

till verksamheten kunna sluta sig till vilka av avdelningens medarbetare som 

deltagit i studien. Och då det i denna studie inte varit det primära att undersöka 

just en specifik given avdelning inom offentlig verksamhet utan att undersöka hur 

medarbetare i offentlig verksamhet som arbetar i projektmiljö kan uppleva sin 

arbetssituation, är namnet genomgående ersatt med det neutrala ”verksamheten” 

eller ”organisationen”. Även namnet på den kommun där undersökningen 

genomförts är ersatt med det neutrala ”kommunen”. 

I övrigt finns det inga etiska ställningstaganden att ta hänsyn till eftersom 

respondenterna och deras svar anonymiserats så att det inte går att koppla ett 

speciellt svar eller ställningstagande till en specifik respondent. I uppsatsen 

används konsekvent det könsneutrala pronomet hen om respondenterna då det inte 

i denna forskning spelar någon roll om respondenterna är kvinnor eller män.  
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2.9 Diskussion kring metodval och urval 

Ett alternativt sätt att samla empiri till denna studie hade varit att skicka 

enkätfrågor till samtliga anställda. Intervjuaren tror dock att det är väldigt svårt att 

få kännedom om subjektiva känslor och upplevelser genom enkätfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer, som aktuell studie baseras på, har fördelen att de 

kan utformas och anpassas under själva intervjutillfället. Genom att ha ett fåtal 

öppna frågor och sedan följa den väg som respondenten väljer att gå kan 

information komma fram som intervjuaren inte hade kunnat erhålla genom att ha i 

förväg bestämda frågor. Viktigt var för intervjuaren i aktuell studie att ha en klar 

och tydlig tanke med intervjun för att med varsam hand kunna styra respondenten 

på rätt väg om denne svävade iväg. Att lyssna aktivt och vara lyhörd, att gå 

tillbaka och be om förtydligande och att lotsa utan att styra var nödvändigt för att 

få data som efter analys kunde användas som empiri för att besvara studiens 

forskningsfråga.  

Vad gäller urvalet och de medarbetare som svarade ja på att delta i studien så hade 

kanske den insamlade datan sett annorlunda ut om samtliga anställda i 

verksamheten tillfrågats. Men det hade i denna uppsats av tidsmässiga skäl och av 

det stora antal medarbetare varit ogörbart. Ett alternativt sätt att genomföra 

undersökningen för att få svar på ställd forskningsfråga hade varit att genomföra 

intervjuer även i andra avdelningar som gått från att vara en mer traditionell 

kommunal verksamhet till att arbeta rent projektbaserat. Denna metod valdes 

tidigt bort på grund av att det i undersökta kommun saknas motsvarighet och att 

tiden för att söka även i andra kommuner inte har funnits. 

3 Resultat 

Denna studie har undersökt hur medarbetare på en avdelning som gått från att 

vara en traditionell kommunal verksamhet till att arbeta helt projektbaserat 

upplever sitt arbete. Fokus har varit att om möjligt utröna vad som upplevs vara 

motiverande för medarbetaren. Sammanfattningsvis talar flera av respondenterna 

om att arbetet bygger på uppdrag som inkommer och som fort ska omsättas i 

projekt med snabba resultat. De talar om vikten av att vara lösningsfokuserad och 

att pröva olika metoder även om det är något den anställde inte gjort tidigare. Att 

autonomt kunna hitta rätt samarbeten och lösa komplexa uppgifter. Samstämmigt 
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säger respondenterna att det är en av anledningarna till att de sökt sig till 

avdelningen. Att de inte trivs med arbetsuppgifter som återkommer gång efter 

annan utan det är det nya och okända, prövandet efter lösningar och snabba 

puckar som lockar dem. Den gjorda analysen av det insamlade materialet 

genererade fyra teman:  

1. Cheferna står alltid bakom oss 

2. Vi är kompetenta och vi utvecklas 

3. Gemensam arbetsstruktur skapar ett vi 

4. Det är okej att pröva  

I varje tema kan tolkas in de motivationsfaktorer som identifieras i SDT, 

kompetens, självbestämmande och samhörighet, även om dessa inte är direkt 

uttalade. I diskussionsavsnittet diskuteras vad i dessa olika teman som skapar 

motivation. Vad det är i den undersökta verksamhetens miljö som stimulerar 

motivationsfaktorerna som SDT identifierar. Den helhet som dessa teman 

tillsammans utgör har kunnat måla upp en bild som gett ökad förståelse och 

kunskap om hur medarbetare i en projektbaserad offentlig verksamhet kan 

uppleva sin arbetssituation med fokus på vad som anses motiverande. Nedan 

följer beskrivningar med stödjande citat från respondenterna av de huvudteman 

som framkommit vid analysen. Varje tema inleds med en kort sammanfattning i 

punktform. 

3.1 Cheferna står alltid bakom oss 

Det första temat är chefernas stora betydelse för ett motivationsfrämjande klimat. 

Respondenterna menade att chefernas betydelse visade sig genom: 

• att respondenterna känner sig sedda och uppskattade av sina chefer  

• att chef och ledning har en samsyn 

• att chef och ledning visar stort intresse för arbetet respondenterna utför 

• att respondenterna har sina uppdragsbeskrivningar men att cheferna 

lämnade till medarbetarna att själva bestämma hur uppgiften skulle lösas  

• att respondenterna är medvetna om vilka krav som ställs på dem och att de 

själva ansvarar för att levererar det de ska i rätt tid  

• att respondenterna upplever en stor grad av självbestämmande 
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En faktor som framkom i flera av intervjuerna var att respondenterna kände att 

cheferna litade på dem. Det uttrycktes på olika sätt ”Jag har fullt förtroende av 

min chef.” eller ”Mina chefer har ett väldigt stort förtroende för mitt arbete.” En 

annan faktor som återkom hos flera av respondenterna var att de kände sig sedda 

av sin chef. En av respondenterna uttryckte sig så här om hens chefs sätt att arbeta 

”Jag får återkoppling på det som jag funderar över, hur fungerar jag i min roll, 

det får en att vilja utvecklas, att utvecklas är en väldigt stark motivering till att 

jobba vidare.” En annan att hens chef är ”Superduktig på att ge feedback som 

stärker.” Att chef och ledning har förståelse för verksamhetens behov och en 

samsyn kring detta kom fram under flera av intervjuerna. Det kunde formuleras 

som följande ”Ledningen har en förståelse för vilka förutsättningar en 

projektledare behöver ha för att kunna driva projekt.” eller ”Ledningen har en 

samsyn på detta och är väldigt tighta kring detta.” Men inte bara att chefer och 

ledning har en förståelse utan också att de visar ett tydligt intresse för medarbetare 

och verksamhet var något som påpekades som en viktig faktor i flera av 

intervjuerna. Inte bara för att arbetet skulle fungera utan också för att det gjorde 

att medarbetaren kände sig sedd och motiverad. ”Det finns ett sånt stort 

engagemang från ledningen som väldigt tydligt visar att det här är viktigt, det är 

prioriterat och det är en sån jätteviktig faktor för mig, att jobba på en arbetsplats 

där ledningen förstår att det är ett sätt att motivera personalen.” Det kunde också 

uttryckas som att ”Jag känner att det är meningsfullt och ledningen visar det på 

alla sätt.” 

Respondenterna nämner också på olika sätt den stora frihet de har att bestämma 

hur de ska lösa en uppgift, att de har en uppdragsbeskrivning och att de sedan 

utifrån den själva avgör hur arbetet ska läggas upp. Att medarbetaren genom det 

ges en hög grad av självbestämmande. ”Jag har min uppdragsbeskrivning och då 

får jag göra hur jag vill utifrån den så länge jag har kontakt med min styrgrupp.” 

En annan respondent uttrycker det som att hen ”Har projektplaner som är min 

uppdragsbeskrivning och då får jag göra hur jag vill utifrån dem.” Att cheferna 

vet att medarbetarna levererar det de ska och därför inte har behov av att 

detaljstyra är också ett återkommande inslag hos respondenterna. ”Jag är inte så 

styrd, jag vet att mina chefer litar på att det här gör jag bra, de är inte nere och 

grottar ner sig i detaljerna, jag vet vad jag har för krav på mig.” Att 
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medarbetarna känner det och tar sitt ansvar uttryckte en respondent på följande 

sätt; ”Jag vet vad jag ska leverera under de förutsättningar jag har, jag får rodda 

själv, ta ansvaret att leverera när det är dags.” Två av respondenterna använde 

ordet autonom men la också till ytterligare faktorer som de menade var viktiga. 

Dessa två faktorer var meningsfullhet och att arbeta i sin utvecklingszon. ”Om 

man är autonom och om man känner att man kan, om det finns en meningsfullhet, 

då är det roligt att jobba.” och ”Jag är ganska autonom och jag känner att jag får 

saker i min utvecklingszon, saker som är svåra men som jag inte får ångest av, det 

får inte vara för svårt.”  

3.2 Vi är kompetenta och vi utvecklas 

Det andra temat är den lärande organisationen och den höga kompetensen på 

avdelningen som visade sig genom: 

• att avdelningen i handling och inte bara i ord visar att den är en lärande 

organisation  

• att klimatet på avdelningen möjliggör ett lärande genom att vara tillåtande 

och öppet  

• den tillfredsställelsen som uppkommer av att arbeta bland så mycket 

kompetenta medarbetare och det lärande som uppstår ur det  

• att medarbetarna själva arbetar på avdelningen för att de är experter inom 

olika områden  

Men också svårigheten med att samla så mycket kompetens i samma organisation 

framkom i några av intervjuerna. Det visade sig genom: 

• att det kunde upplevas som att det finns en norm kring vad det är att vara 

duktig  

Det lärande i organisationen respondenterna kände kom till uttryck på olika sätt i 

intervjuerna. Genomgående var den stora fördelen respondenterna kände över att 

arbeta i en avdelning med stor samlad kompetens. ”Det som jag tycker är bra med 

våran avdelning är att där är så väldigt många olika kompetenser.” Något flera 

av respondenterna särskilt tryckte på var att de arbetade i organisationen för att de 

är experter på sina respektive områden ”Vi är en väldigt professionell 

organisation, vi har ju experter inom olika områden.” också uttryckt genom en 

annan respondent som ”Vi hamnade här för att vi är extra duktiga.” och det 

lärande de kände av att vara omgiven av all den expertisen ”Det finns många 
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vinster i att vi kan lära av varandra.” En respondent uttryckte det så ”Att man kan 

utnyttja kompetens så är en otrolig kreativitet.” ytterligare en formulerade sina 

tankar genom att säga att ”En framgångsfaktor är också att det rekryteras en 

otrolig kompetens som är samlad och man blir också väldigt kompetent av att 

vara där.” Den stora fördelen flera sa sig känna av avdelningens samlade expertis 

kunde formuleras som ”Här är det experter som tar hand om allt och rullar ut 

färdiga lösningar.” 

Flera av respondenterna tryckte på att avdelningen i handling och inte bara i ord 

visar att den är en lärande organisation. ”Vi är en lärande organisation i handling 

och inte bara att man säger det, utan att man pratar mycket om det och delar med 

sig, det finns en prestigelöshet här.” En annan av respondenterna menade att ”De 

flesta organisationer pratar ju om att man ska vara en lärande organisation men 

här lär vi verkligen av varandra.” Flera av respondenterna tryckte också på att 

klimatet på avdelningen möjliggör ett lärande genom att vara tillåtande och öppet. 

Att de som medarbetare känner sig säkra på att det är tillåtet att både dela med sig 

av sin kunskap och att ta del av kollegors kunnande. ”Jag upplever inte nån 

känsla av att man ska positionera sig, gör att folk blir trygga av att dela med sig, 

det finns en professionalism och ett lärande men inte prestigefullhet.” En av 

respondenterna talade om de ”många vinster vi har av att lära av varandra”.   

 

Det tudelade i att samla så mycket kompetens inom samma avdelning framkom i 

några av intervjuerna. Först och främst upplevs det som väldigt positivt men att 

det inte alltid enbart är lyckat att inom samma verksamhet samla expertisen var 

något som lyftes av respondenter i ett par av intervjuerna. ”Sen tror jag också att 

det är ett ganska så strängt klimat eftersom alla är så kompetenta och duktiga.” 

Två respondenter menade att avdelningen upplevdes som ”Rätt så stelt och rätt så 

prestigedriven.” Just att det kunde upplevas som stelt nämndes i ett par av 

intervjuerna. ”Det vet jag att vissa har känt liksom att gud vad alla är uppstyrda.” 

En annan respondent uttryckte det så att ”Man vill vara duktig, men jag har svårt 

att sänka garden, nej jag tycker inte det är så himla avslappnat.” I några av 

intervjuerna nämndes att det kunde upplevas som att det finns en norm kring vad 

det är att vara duktig. Det framkom också under dessa intervjuer att det inte finns 

någon uttalad tanke kring detta med att uppfattas som duktig eller hur en skulle 
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vara för att upplevas som det. Och utanförskapet en kan uppleva om en inte 

uppfattar den normen. ”Vissa har svårt att läsa den här underliggande normen för 

det finns ingen som sagt att du ska vara så här, det är bara så att vi är såna och 

då blir det ett utanförskap om man upplever att man inte är sån.” Ytterligare en 

respondent talar om samma utanförskap ”Och jag får heller inte reda på hur jag 

borde vara, ett sånt utanförskap har jag sett hos kollegor, att jag gör fel men det 

är inte riktigt uttalat vad det är som är fel.” Det sista citatet som får exemplifiera 

den lärande organisation hör också samman med avdelningens struktur som för 

oss över till det tredje temat. ”Det är verkligen en lärande organisation, det är en 

skola samtidigt, varenda vecka har vi ju som stående punkt vad har vi lärt oss 

under veckan.” 

3.3 Gemensam arbetsstruktur skapar ett vi 

Det tredje temat är den organisatoriska strukturens betydelse som belystes på 

olika sätt under intervjuerna. Mest framträdande i intervjuerna var: 

• metodiken avdelningen jobbar efter som bland annat innebär möten 

framför projekttavlor varje vecka  

• att projektgruppen samlas och redogör tillsammans för projektstatus vilket 

skapar en känsla av samhörighet  

• att avdelningens struktur är genomarbetad och förankrad i alla led  

• att strukturen genomsyrar hela arbetet  

Det handlar enligt respondenterna om flera olika faktorer som underlättar och 

möjliggör deras projektarbete. ”Man har en öppen dialog, det sitter i strukturen, 

det är inbyggt att du måste reflektera och tänka hur det fungerat.” Metodiken 

avdelningen jobbar efter innebär bland annat möten framför projekttavlor varje 

vecka och flera av respondenterna återkom till det strukturerade arbetssätt detta 

innebär. Projektgruppen samlas och redogör tillsammans för projektstatus vilket 

medför en känsla av samhörighet. Även att tavlorna medför en transparens och 

synliggör varje projektgrupps arbete för kollegor och chefer nämns i flera av 

intervjuerna. ”Man checkar av och att det sen synliggörs och sen räcker det att en 

chef går förbi så säger det nånting om mitt arbete.” och ”Det finns ett uppdrag 

och tavlorna är ett effektivt sätt att bli sedd som anställd.” Projektgruppens arbete 

synliggörs för övriga grupper och för chefer. En respondent nämnde att 

avdelningen enligt hen har ”Ett utforskande förhållningssätt, vi utforskar 
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tillsammans, vi samproducerar och jobbar i team.” Detta medförde en känsla av 

samhörighet. Även om alla projektgrupper ska använda sig av projekttavlor för att 

visa projektstatus finns enligt respondenterna stora möjligheter att själv styra över 

på vilket sätt varje projektledare vill använda tavlan. ”Vi fick friheten att få tavlan 

att funka just för oss i gruppen. Jag tror nog att alla gillar och använder tavlorna 

och tycker de känns giltiga.” En annan respondent uttrycker det så att ”Man 

anpassade modellen efter verkligheten.” Också det att avdelningens struktur 

genomsyrar hela arbetet nämns i intervjuerna. ”Det finns en medvetenhet, det är 

så genomstrukturerat.” En respondent säger med eftertryck att ”Just strukturen 

gör det möjligt, ett system med tilltro och som tydligt signalerar avvikelser.” Men 

inte bara tavlorna är en struktur som möjliggör för projektledarna att utföra sitt 

arbete. En respondent menar att ” Det finns tydliga mallar för hur projekten ska 

drivas.” 

 

Att avdelningen stundtals har en mycket hög arbetsbelastning påtalades av 

respondenterna. Men också att det inte enbart beror på avdelningen själv utan 

”Det är ett systemfel där det är hög arbetsbelastning på central nivå som 

fortplantar sig neråt.” En respondent uttryckte det som att ”Det är en väldigt hög 

arbetsbelastning på somliga människor så som det är organiserat idag.” Att 

projektledaren inte själv kan styra sin arbetsbelastning framkom i några av 

intervjuerna, ”Rent generellt man styr inte själv över arbetsbördan.” Men också 

att som van projektledare ska en kunna hantera det. Att det hör till jobbet. ”Men 

är man projektledare kan man väl hantera det, ligger i sakens natur, folk som 

gillar det här söker sig hit.” Svårigheten att prioritera mellan arbetsuppgifter och 

uppdrag nämndes och då framförallt om projektledaren ska jobba med flera 

projekt parallellt. Respondenterna upplever att projekt läggs på dem och att de då 

har svårt att prioritera bland arbetsuppgifterna. ”Mycket som bara landar och då 

får man försöka lösa det men vad ska vi då prioritera bort, det är ganska luddigt, 

en svårighet som jag ser”. 

 

Svårigheter med kommunikation sågs både inom avdelningen och externt mot 

uppdragsgivare. Framför allt lyftes att projektbeställarna ibland upplevdes sakna 

kunskap om vad de faktiskt skulle behöva eller att de beställer sådant de inte 

behöver. En respondent menade att ”Det kommer beställningar från 
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uppdragsgivare med krav de kanske inte behöver och då är vi begränsade i hur 

mycket vi kan hjälpa dem.” Att avdelningen skulle vinna på att på ett tydligare sätt 

kommunicera till sina möjliga uppdragsgivare vad avdelningen kan erbjuda 

framkom i några intervjuer. ”Sen så tror jag att man hade gynnats av att jobba 

mer med kommunikation kring vad är det vi kan erbjuda.” Den interna 

kommunikationen inom avdelningen lyftes. Det handlade om medarbetarna och 

bland annat nämndes att ”Avdelningen skulle behöva bli mycket bättre på att 

introducera nya medarbetare.”  

3.4 Det är okej att pröva 

Det fjärde temat är det öppna och tillåtande/prövande klimatet. Detta visade sig 

enligt respondenterna genom:  

• att det finns en öppenhet inför att prova och diskutera hur verksamheteten 

bäst kan lösa de utmaningar och uppgifter de ställs inför  

• att organisationen har ett klimat där medarbetaren lämnas att själv 

bestämma metod att arbeta efter 

• att medarbetarna prövar olika arbetssätt även om de inte kommer att veta 

exakt vilket resultatet kommer att bli  

En respondent uttryckte det så att ” Okey då provar vi så får vi se vad som 

händer.” en annan ”Cheferna visar i handling att det är okey att testa. Det kan bli 

fel, men vad kan hända då? Är det inte stora risker så kör, och här känner jag att 

de menar detta, då är det väldigt kul.” Att avdelningen väljer att inte fokusera på 

svårigheterna eller det som hindrar medarbetaren från att utföra ett uppdrag utan 

mer ser till vad som behövs för att lösa uppgiften var något som framkom under 

intervjuerna. En respondent menade att ”Man inte ser så många hinder utan man 

ser möjligheter och det tror jag är ända från cheferna ner till medarbetarna.” Att 

vara lösningsfokuserad och våga prova olika vägar för att nå resultat var en annan 

sak som nämndes av respondenterna. ”Lite knasigt men äh vi kör liksom och den 

inställningen tilltalar mig så himla mycket. Att folk är såhär lösningsfokuserade 

och tänker att vi kör på.”  

 

Det positiva med att medarbetarna upplever sig själva och varandra som 

förändringsbenägna har lyfts men att det inte alltid enbart är av godo framkom 

under några av intervjuerna. Framför allt pekades det på att en som medarbetare 
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inte alltid får vetskap om att en förändring kommer att ske och att det då inte 

enbart upplevs som positiv. ”Men man behöver också förstå varför en förändring 

sker för att vara helt med på den och det upplever jag att det kanske inte är.” 

3.5 Sammanfattande bild av verksamheten utifrån respondenternas upplevelser 

Den analyserade empirin ger en tydlig bild över hur de intervjuade medarbetarna 

upplever sin verksamhet. Den gjorda analysen målar upp en tavla av en avdelning 

med fokus på resultat. Arbetet bygger på uppdrag som inkommer och som fort ska 

omsättas i projekt med snabba resultat. Detta gör att takten ibland kan bli hög med 

ojämn arbetsbelastning och att projektledare tilldelas uppdrag som de förväntas 

lösa vilket ibland medför svårigheter att prioritera. Bilden visar vidare en 

avdelning som genomsyras av organisatorisk struktur med en medveten metod 

som alla förväntas arbeta efter. Men också att den enskilde medarbetaren lämnas 

stor frihet att utforma denna metod så att den passar medarbetarens sätt att arbeta. 

Den tydliga och medvetna strukturen möjliggör en öppenhet och ett lärande där 

medarbetarna uppmuntras att pröva olika lösningar även om de inte är helt på det 

klara med utgången. Lärande sker också mellan medarbetare som är experter inom 

sina respektive verksamhetsområden och där verksamhetens organisatoriska 

struktur och en prestigelöshet uppmuntrar en lärande organisation. I bilden kan 

också läsas att det finns en samsyn i alla chefled över hur arbetet ska bedrivas 

men också en mer eller mindre uttalad norm över hur en som medarbetare ska 

bete sig för att passa in. En medarbetare som förväntas kunna hitta rätt samarbeten 

och lösa komplexa uppgifter. En medarbetare som levererar det den ska och som 

lockas av det nya och okända, prövandet efter lösningar och snabba puckar. Som 

ges stor personlig frihet att lösa sitt uppdrag, som är snabb i tanke och handling, 

som förväntas själv finna de samarbeten medarbetaren behöver och som med stor 

självklarhet löser sina uppdrag och levererar resultat.  

4 Diskussion 

Vad är det respondenterna egentligen säger om hur de upplever sitt arbete med 

fokus på vad som upplevs som motiverande faktorer? Vad är det i verksamhetens 

omvittnade genomarbetade organisatoriska struktur och chefernas sätt att leda 

som främjar ett motiverande arbetsklimat? Hur kan empirin och SDT tillsammans 

skapa en historia som ger en bild av vad det är i strukturen som skapar ett 
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motivationsfrämjande arbetsklimat i verksamheten? Efter att ha tematiserat och 

analyserat de svar som respondenterna lämnat vid intervjuerna framträder en 

tämligen tydlig bild av hur de intervjuade upplever sin arbetsmiljö och sig själva 

som medarbetare. Bilden som framträder visar en medarbetare som ges stor 

personlig frihet att lösa sitt uppdrag, en medarbetare som är snabb i tanke och 

handling, som förväntas själv finna de samarbeten hen behöver och som med stor 

självklarhet löser sina uppdrag och levererar resultat. En medarbetare som 

upplever sitt arbete meningsfullt och kreativt. En bild av en medarbetare i en 

organisation med väl genomtänkt organisatorisk struktur och metod. Men också 

bilden av en medarbetare med höga krav på sig både från chef och från sig själv 

att självständigt fatta beslut och leverera resultat. En medarbetare som vet med sig 

att hen jobbar i verksamheten på grund av sin stora kompetens men som också på 

grund av det och på grund av det ibland stora antalet projekt som läggs på 

medarbetaren kan uppleva en stundtals mycket hög arbetsbelastning.  

Empirin till aktuell studie har hämtats från en avdelning som verkligen på djupet 

verkar ha förändrat sitt arbetssätt med nya metoder och en genomtänkt och väl 

förankrad organisatorisk struktur. När en verksamhet går över till att arbeta helt 

projektbaserat kan det vara en fördel eller rent av en förutsättning att den börjar 

om från början, nystartar med medarbetare som söker sig dit, som hanterar och 

vill arbeta i projekt, som snabbt kan ställa om för att börja på något nytt, som vill 

arbeta självständigt och kan fatta beslut. Att bara omvandla en idag existerande 

verksamhet från en traditionell kommunal verksamhet till en multiprojektmiljö är 

kanske inte det optimala utan för att det ska fungera och för att få motiverade 

medarbetare som trivs bör om möjligt verksamheten startas om. Bli en verksamhet 

med en från början noga genomtänkt och genomarbetat organisatorisk struktur. En 

struktur som genomsyrar hela verksamheten och som är väl förankrad i alla led. 

En verksamhet med förutsättningar att locka till sig de främsta och framför allt en 

verksamhet som genom sin genomtänkta organisatoriska struktur och metod har 

möjlighet att skapa förutsättningar för medarbetare att känna sig motiverade och 

genom det på bästa möjliga sätt utföra sina arbetsuppgifter. Aktuell studies 

resultat motsäger i viss mån Fred och Hall som visade i sina studier att 

projektifiering av offentlig verksamhet inte nödvändigtvis medför en djupgående 

organisatorisk förändring utan snarare ett nytt sätt att tänka kring organisationen 
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(Fred & Hall 2017). En trolig orsak till att aktuell studies empiri motsäger Fred 

och Hall är just att organisationen hade möjlighet att göra en omstart när den 

genomgick en projektifiering. En omstart med en medveten arbetsmetod och väl 

förankrad struktur. Men kanske framför allt den samsyn som finns i alla chefled 

och med det genomsyrar hela organisationen.  

Metodiken avdelningen i aktuell studie arbetar efter innebär bland annat möten 

framför projekttavlor varje vecka och flera av respondenterna återkom till det 

strukturerade och reflekterande arbetssätt detta innebär. Tavlorna synliggör varje 

projektgrupps arbete för kollegor och chefer och medför en transparens som 

respondenterna inte upplevde fanns tidigare, en transparens som genomsyrar hela 

verksamheten. Då studien främst intresserat sig för motivationshöjande faktorer 

har inte fokus lagts på att utröna huruvida ett politiskt engagemang funnits som 

möjliggjort verksamhetens omvandling från traditionell kommunal verksamhet till 

projektbaserad verksamhet. Det går heller inte att med säkerhet säga något om 

eventuella nya relationer mellan chefer, projektledare och projektmedarbetare. 

Respondenterna påtalar i intervjuerna chefernas stora betydelse och det lärande 

som finns kollegor emellan men det går inte av empirin att utröna hur det var 

innan verksamheten omvandlades och projektifierades. Den transparens 

respondenterna upplever responderar väl med Fred och Hall (2017) som pekar på 

faktorer som är av extra stor betydelse för en offentlig verksamhets 

projektifiering. Dessa faktorer är enligt författarna, att nya relationer mellan 

chefer, projektledare och projektmedarbetare införs, att aktiviteter blir 

transparenta på ett annat sätt än tidigare och att ett politiskt engagemang är 

nödvändigt för att en verksamhet ska kunna projektifieras på alla plan. 

Nedan diskuteras SDT:s motivationsfaktorer kompetens, självbestämmande och 

samhörighet utifrån de teman som framkommit i studien. Vad är det i miljön som 

bidrar till upplevelse av att känna kompetens, som ger medarbetaren en känsla av 

samhörighet och som möjliggör att medarbetaren upplever självbestämmande?  

 

4.1 Motivationsfaktorn kompetens 

Att som individ känna sig kompetent och duktig på sitt jobb är något som i högsta 

grad är upplevs som motiverande. Går det ur den tematiserade och analyserade 
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empirin finna något som vittnar om upplevd kompetens hos respondenterna? Den 

höga gemensamma samlade kompetensen på avdelningen nämndes i flera 

intervjuer och där var respondenterna tämligen eniga om tillfredsställelsen av att 

arbeta bland så mycket kompetenta medarbetare och det lärande som uppstod ur 

det. Samt att de själva arbetade på avdelningen för att de är experter inom sitt 

område. De vet med andra ord med sig om att de är duktiga och att det är just på 

grund av sin kompetens som de arbetar i den undersökta verksamheten. Men att 

bara samla en stor kompetens i samma verksamhet är inte någon garanti för att 

medarbetaren ska uppleva sig kompetent. Vad är det in den undersökta 

verksamheten som främjar upplevelsen av kompetens? Flera faktorer samverkar 

och skapar tillsammans en miljö som främjar en känsla av kompetens hos 

medarbetaren. Den organisatoriska strukturen möjliggör ett kollegialt lärande där 

verksamhetens samlade höga kompetens kommer till nytta både för 

uppdragsgivare och för medarbetarna sinsemellan. Verksamheten har också en 

genomtänkt metod som de anställda arbetar efter, en metod som kräver reflektion 

och som på ett strukturerat sätt ger utrymme för både eget lärande och för att dela 

med sig av sin kunskap. Flera av respondenterna menar att avdelningen i handling 

och inte bara i ord visar att den är en lärande organisation. Men också att klimatet 

på avdelningen möjliggör ett lärande genom att vara tillåtande och öppet. Men att 

det inte bara är positivt att samla så mycket kompetens i en verksamhet framkom i 

några av intervjuerna. Att det kunde upplevas som att det finns en outtalad norm 

kring vad det är att vara duktig vilket kunde medföra en känsla av utanförskap för 

den som inte lever upp till normen. Detta är av vikt för den undersökta 

verksamheten att reflektera över för att om möjligt finna sätt att undvika ett 

upplevt utanförskap. Kanske skulle det räcka med att frågan lyfts och att det sätts 

ord på den upplevda känslan. Att chefer och kollegor görs medvetna om att en 

medarbetare upplever ett utanförskap på grund av en, enligt hen, mer eller mindre 

outtalad norm över hur en medarbetare inom undersökt verksamhet ska vara för 

att ses som duktig.   

Denna studie visar vikten av kollegialt lärande och att på ett prestigelöst sätt både 

dela med sig av sina kunskaper och ta del av kollegors kunnande. Detta sätt att 

arbeta på ger medarbetare som upplever sin kompetens som hög och sitt arbete 

som meningsfullt och roligt. Detta responderar väl med Lindkvist (2001) som 
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skriver att arbeta inom en projektorganisation ställer höga krav på social 

kompetens och en vilja av att dela med sig av sina kunskaper. 

4.2 Motivationsfaktorn självbestämmande 

Enligt SDT kan en chefs orientering mot att stödja de anställdas 

självbestämmande eller mot ett mer kontrollerande chefskap ha en direkt påverkan 

för de anställdas motivation för sitt arbete, ju mer självbestämmande en anställd 

upplever sig ha ju större motivation för arbetet känner den anställde. Finns det 

något i denna studies empiri som vittnar om hur respondenterna upplever sina 

chefers ledarskap? Chefernas stora betydelse för respondenternas möjlighet att 

bedriva sitt arbete återkom i många av intervjuerna. Vad är det cheferna gör som 

främjar känslan av självbestämmande? Enligt respondenterna ger cheferna 

medarbetarna stort utrymme och har en delegerande och stödjande ledarstil där de 

tydligt visar att de litar på att medarbetarna klarar av sina uppdrag. Cheferna har 

en ledarstil där de anger riktning men aldrig är inne och detaljstyr och det 

stimulerar ett för medarbetarna självbestämmande sätt att arbeta. Medarbetarna 

lämnas stort utrymme och frihet att själv bestämma över innehållet i sina 

arbetsuppgifter och ansvara för att de blir utförda på bästa sätt. Flera av 

respondenterna nämner i intervjuerna att de har sina uppdragsbeskrivningar men 

att de sedan lämnas fria att själva bestämma hur arbetet ska utföras samt att deras 

chefer inte detaljstyr på något sätt utan mer finns i bakgrunden och lämnar 

medarbetaren att själv styra sitt arbete. Den analyserade empirin visar att 

respondenterna är medvetna om vilka krav som ställs på dem och att de själva 

ansvarar för att levererar det de ska i rätt tid. Även denna motivationsfaktor är det 

den organisatoriska strukturen som genomsyrar verksamheten i alla led som 

möjliggör. Strukturen möjliggör för medarbetaren att själv bestämma över hur 

hens arbete ska genomföras. Men den organisatoriska strukturen räcker inte, också 

den samsyn som respondenterna vittnar om finns i alla chefled om hur 

verksamheten ska organiseras och arbetet bedrivas skapar förutsättning för en hög 

grad av självbestämmande hos medarbetaren.  

4.3 Motivationsfaktorn samhörighet 

I denna studie är motivationsfaktorn samhörighet den minst direkt uttalade men 

läses studiens analyserade empiri mer mellan raderna framträder en verksamhet 

med stor samhörighet. Vad är det för faktorer i miljön som främjar känslan av 



 

 25 

samhörighet? Ur respondenternas berättelser kan läsas känslan av en samhörighet 

som kommer sig av vetskapen av att medarbetaren jobbar här för att hen är 

kompetent. Och lika kompetent är hens kollega. Men också en samhörighet i ett 

lärande. Ett lärande inom verksamheten men också ett lärande externt, ut mot 

uppdragsgivare. En samhörighet framför projekttavlorna vid varje veckas möte. 

En samhörighet genom en gemensam arbetsmetod och en struktur som 

genomsyrar hela verksamheten. I intervjuerna framkommer att det inom 

verksamheten finns ett utforskande förhållningssätt där medarbetarna utforskar 

tillsammans. Där de samproducerar och jobbar i team. Allt detta medför en känsla 

av samhörighet, en vi-känsla.  

4.4 Är den formulerade problemställningen besvarad?  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur projektbaserat arbete i 

offentlig förvaltning kan upplevas av anställda med fokus på motivationsfaktorer. 

Frågeställningarna var; 

• Hur upplever medarbetare i kommunal verksamhet sitt arbete i en 

multiprojektmiljö? 

• Vad är det i miljön som motiverar medarbetaren? 

Den första frågans syfte är att ge en bild av hur medarbetaren upplever sin 

arbetsmiljö. Bilden som framträder visar en avdelning som genomsyras av en 

organisatorisk struktur med en medveten metod som alla förväntas arbeta efter. 

Detta skapar en känsla av samhörighet och medarbetarna upplever en vi-känsla. 

Den enskilde medarbetaren lämnas dock stor frihet att utforma verksamhetens 

arbetsmetod så att den passar medarbetarens sätt att arbeta vilket stärker känslan 

av självbestämmande. Vidare ser vi i bilden en verksamhet där medarbetarna ges 

stort självbestämmande genom ett ledarskap som är delegerande och stödjande 

och aldrig detaljstyr. Den tydliga och medvetna strukturen möjliggör en öppenhet 

och ett lärande där medarbetarna uppmuntras att pröva olika lösningar även om de 

inte är helt på det klara med utgången. Lärande sker också mellan medarbetare 

som är experter inom sina respektive verksamhetsområden och där verksamhetens 

struktur och en prestigelöshet uppmuntrar en lärande organisation. Detta lärande 

sker både genom att medarbetaren delar med sig av sina kunskaper och får 

möjlighet att ta del av sina kollegors kunskaper. Men bilden har också en mörkare 
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sida och visar att det av några upplevs som att det finns en outtalad norm över hur 

medarbetaren ska vara för att upplevas som duktig. En norm som om 

medarbetaren inte uppfyller den kan leda till ett upplevt utanförskap.  

 

Den andra frågan syftar till att ge kunskap om vilka faktorer som motiverar 

respondenterna i deras arbete. Vad är det som inverkar gynnsamt på upplevelsen 

av kompetens, samhörighet och självbestämmande. Nedanstående punkter är de 

som framträder ur de intervjuer som gjorts för att samla empiri till denna studie. 

1. För att få en hög grad av självbestämmande är det viktigt att ha en chef 

som ger medarbetarna stort utrymme och har en delegerande och stödjande 

ledarstil. En chef som inte detaljstyr utan ger medarbetaren stort utrymme 

att själv bestämma hur arbetetsuppgifterna ska utföras.  

2. Vikten av samsyn i alla chefled. Denna samsyn bör sippra nedåt i 

organisation för att på så sätt genomsyra verksamheten i alla led.  

3. Vikten av ett öppet och tillåtande/prövande klimat. Det måste vara tillåtet 

att pröva även om resultatet är okänt. Det måste också vara tillåtet att 

erkänna att det blev fel och att då få möjlighet att pröva en annan väg.  

4. Vikten av en lärande organisationen. Att verksamheten i handling och inte 

bara i ord visar att den är en lärande organisation. Lärandet måste finnas 

inbyggt i den organisatoriska strukturen och vara ett självklart inslag. 

Medarbetaren ges möjlighet att känna sig kompetent och får både 

möjlighet att dela med sin av sina kunskaper och ta del av kollegors 

kunskaper. Detta medför ett ständigt lärande som leder till att 

medarbetaren utvecklas. 

5. Vikten av organisatorisk struktur. Det måste finnas en tydlig struktur och 

metod som hela verksamheten följer. Denna struktur bör befrämja ett för 

medarbetaren självbestämmande och lärande klimat där känslan av 

samhörighet är stor. Genom en gemensam arbetsstruktur skapas en känsla 

av samhörighet och en vi-känsla. 

Utifrån den insamlade empirin samt den analys som genomförts i relation till den 

teoretiska referensramen och de slutsatser som dragits därutav menar forskaren att 

studiens frågeställningar har besvarats. 
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4.5 Vidare forskning 

Det framkom i intervjuerna som ligger till grund för denna studie flera områden 

som skulle kunna utgöra intressanta teman för vidare forskning.  

Arbetsmiljö. Flera av respondenterna nämner en mycket hög arbetsbelastning. De 

nämner också en stor konkurrens och att medarbetare tittar snett på varandra. 

• Hur påverkar det medarbetaren att inte själv kunna bestämma hur många 

uppdrag som läggs på medarbetaren?  

• Vad gör det med arbetsklimatet när en verksamhet samlar de bästa, 

experterna som var och en varit vana att vara den bästa inom ett område, 

på en enhet?  

Undersöka fler projektbaserade arbetsplatser inom offentlig verksamhet för att se 

hur medarbetare upplever sin arbetssituation.  

• Hur upplevs arbetet i en multiprojektmiljö på andra arbetsplatser inom 

offentlig verksamhet. 

Ålder och/eller köns betydelse för upplevelse av att arbeta i en projekt-baserad 

verksamhet.  

• Påverkas upplevelsen av att arbeta i en multiprojektmiljö av ålder och/eller 

av kön. 

Samtliga respondenter betonade chefernas och ledningens viktiga roll i att arbetet 

fungerar.  

• Ledningens betydelse. Vad är det för faktorer som påverkar och varför? 

Konsekvenser av projektbaserat arbete. Fred (2018) skriver att projektifiering 

innebär en omvandling av ordinarie arbetsuppgifter till projektaktiviteter.  

• Blir det tapp av basverksamhet när en offentlig verksamhet går från att 

arbeta mer traditionellt kommunalt till att arbeta helt projektbaserat?  

• Hur ser förhållandena ut mellan de ordinarie uppgifterna och 

projektarbetsuppgifterna?  

• Medföra det en spänning mellan ordinarie aktiviteter och 

projektaktiviteter. 
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