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Abstrakt 
Titel: Belönande Projekt eller Projektbelöningar? – En studie om projektovana medarbetares 

motivation i projekt. 

Handledare: Fredrik Tell  

Bakgrund: Vad skulle du säga om din chef en dag sa till dig att du skulle vara med i ett projekt? Skulle 

du tycka att det var roligt och se det som något positivt? Eller skulle du tvärtom inte alls vara 

intresserad av att var med? Projekt har under de senaste 20 åren varit en organisationsform som 

ökat i popularitet. Ett brett spektrum av företag använder projekt för att åstadkomma förändringar i 

sin organisation. Förändring kan dock stöta på hinder, eller misslyckas, om de som ska vara med och 

förändra inte är motiverade, det blir därför viktigt för företag att förstå vad som motiverar 

projektovana medarbetare som för första gången går från sitt vanliga arbete till ett projekt. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar projektovana medarbetare, när det 

gäller att delta, och medverka, i projekt. Vi vill även skapa förståelse för vilka delar, dels i övergången 

från linje till projekt, men även under projektets gång, som är viktiga att hantera ur 

motivationssynpunkt. 

Genomförande: Studien har genomförts som en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. 

Författarna har genomfört totalt 12 intervjuer med projektovana medarbetare från Toyota Material 

Handling Europe.  

Slutsatser och resultat: Det har i vår studie visat sig att förväntningar spelar en stor roll i huruvida en 

projektovan medarbetare är motiverad i både övergång till och arbete i projekt. De projektovana 

medarbetarna skapar innan projektet drar igång förväntningar på vad projektet ska innebära för dem 

själva, främst gällande personlig utveckling men även vad det gäller karriärsutveckling. Dessa initiala 

förväntningar följer sedan medarbetaren genom projektet och de som var motiverade in i, behåller 

även motivation i hög utsträckning genom hela projektet. Det har också visat sig att personer med ett 

stort behov att utvecklas trivts bättre i och har varit mer motiverade av projektet som arbetsform än 

den linjeorganisation de kommit ifrån. Bristen på kunskap om att arbeta i projekt har dock inneburit 

att förväntningarna inte varit särskilt välgrundade och många överraskades över arbetsbelastningen i 

projektet. Företag måste hantera dessa förväntningar och vara tydliga i informationen om projektet 

och vad projektet kommer att innebära för individen. 

Sökord: Motivation, Projekt, Projektovana, Förändring, Change-management 
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Abstract 

Title: Rewarding Projects or Project Rewards? – A study of project-members with low project 

familiarity and their motivation in projects 

Thesis supervisor and advisor: Fredrik Tell  

Background: What would you say if your boss one day told you that you were going to be part of a 

project? Projects have for the last 20 years become increasingly popular.  Many different companies 

are using projects as a way to promote and drive change in their respective organization. Change 

however is not always easy and companies may face resistance even from their own workers who 

are not motivated or committed to change. Thus it has become important to know what motivates 

employees with low project familiarity that join a project for the first time.  

Aim:  The purpose of this thesis is to examine what motivates project members with low project 

familiarity when it comes to joining and participating in projects. We also want to understand what 

parts of the transition from line to project as well as during the project that it is important to handle 

from a motivation standpoint. 

Completion: The study has been done as a single-case study based on qualitative interviews. The 

authors have interviewed 12 project members with low project familiarity all working at Toyota 

Material Handling Europe. 

Results: Our study has shown that expectations play a big role in whether a project member with low 

project familiarity is motivated both in transition to, as well as work in, a project. Project members 

with low project familiarity create their expectations before the project has started. These 

expectations include primarily what the project will mean for them in terms of learning and personal 

development, but also in terms of career advancement. These initial expectations follow the project 

member through the entire project. It has also become evident that people with a strong growth 

needs have found the way of work in the project to be very rewarding compared to their former 

workplace. The lack of knowledge on projects has meant that these expectations have not been 

based in reality and many project members have been surprised by the work load in the project. 

Companies must address these expectations and inform the prospective project members of what 

the project will mean for them. 

Search phrases: Motivation, Projects, Low project familiarity, Change, Change Management 
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Förord 
 
2011 var året då vi la en era till handlingarna. Vi har med denna uppsats avslutat fem års studier vid 

Linköpings Universitet. Det har varit många långa dagar och kvällar, med teoriläsning, analyserande 

och diskussioner. Vi hoppas att vår uppsats kommer ge er en trevlig och intressant läsning. Det är det 

enligt oss! 

 

Vi vill tacka vår handledargrupp och Fredrik Tell som vår handledare. Ett stort tack riktar vi även till 

Toyota Material Handling Europé och Johan Kroon som har hjälpt oss med att kunna göra den här 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Vad skulle du säga till din chef om han eller hon frågade om du vill vara med i ett projekt för att du 

anses ha de egenskaper som eftersöks? Skulle du tacka ja i vetskapen om att detta kan vara en 

möjlighet att kliva uppåt i företaget med utsikter för högre lön och roligare arbetsuppgifter, eller 

skulle du kanske känna en osäkerhet i att byta arbetsplats och rutiner? Eller så ärt du kanske är helt 

emot syftet projekt och tycker inte alls att projektet borde genomföras.  Om du dessutom har haft ditt 

nuvarande jobb under en mycket lång period kanske detta spelar in i hur du kommer att göra ditt val. 

Om du nu tackar ja! Blev det då så som du hade tänkt dig eller kommer din motivation att sänkas och 

viljan att arbeta minska snarare än öka! Det är lite kort om vad vi kommer gå igenom i den här 

uppsatsen. 

Motivation är en aspekt i att vara med i ett projekt, men samtidigt genomgår både personen och 

organisationen en förändring i form av ändrade arbetsuppgifter etc. Vad är det som gör människor 

beredda att förändras? Företagets mål och individens behov måste samsas. System utvecklas därför 

för att individen ska vara tillfredsställd samtidigt som denne agerar i enlighet med företagets mål 

(Vik, 2001). Dessa förändringar sker allt oftare genom projektgrupper där olika personer får olika 

roller som syftar till att implementera förändringen (Packendorff, 2002). I den här uppsatsen kommer 

vi att undersöka fenomenet projektovana personer som deltar i projekt som dels får stora 

konsekvenser för deras egen arbetssituation, men som även har stor påverkan på det företag där de 

arbetar. Hur ser de på sitt deltagande och vilka motivationsfaktorer bör ett företag tänka på för att 

skapa förutsättningar för att både individen och företaget ska vara vinnare? 

Vår uppsats tar sin utgångspunkt i individen i ett företag och hur en förändring i form av att gå från 

sitt dagliga arbete i linjen till projekt ter sig. Vi vill även visa hur individen motiveras till att göra ett 

bra jobb inom ett projekt. Vi kommer att undersöka hur individer som inte tidigare har jobbat i 

projekt motiveras till att delta. Då implementeringsprojektet även leder till en förändring i det dagliga 

arbetet för den anställda, men även för kollegorna kommer vi även att undersöka eventuella 

konflikter mellan det vanliga arbete och projektet utifrån en motivationssynpunkt. 
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1.1.1 Den organisatoriska evolutionen – Från Sokrates till projektledning 

De första bevarade skrifterna om organisering finns så tidigt som Sokrates några hundra år före Kristi 

födelse (Shafritz et al. 2005). Den akademiska debatten tog dock sin fart på riktigt genom Adam 

Smiths bok, Wealth of nations, på 1700-talet. I boken beskriver Smith hur en nålfabrik kunde 

effektivisera verksamheten genom att jobba på löpande band. Det är även väl känt att Henry Ford 

under början av 1900 talet strukturerade sin verksamhet med bakgrund mot Smiths teorier (Shafritz 

et al. 2005). Utvecklingen gick sedermera mot den Tayloristiska andan med Scientific Management 

som grund, där noga beräkningar av effektivitet mättes och arbetarna var kontrollerade av 

linjechefer. Under 1900 talet har organisationer formats genom teorier av bland annat Webers 

hierarkier, Mintzbergs organisationsstrukturer, Fayol med flera (Shafritz et al. 2005). Vi kan idag på 

arbetsplatser se många likheter med dessa teorier och hur de är strukturerade, men med en stor 

skillnad, nämligen att det har skapats en stor trend mot att organisera sig som projekt (Söderlund, 

2010; Packendorff, 2002; Bresnen et. al. 2005; Pellegrinelli, 1997).  

Projekt var egentligen på tapeten redan under 80 talet då som en trend i den pågående Total Quality 

Management debatten (Taylor, 2010). Det saknades dock metoder för hur ett effektivt projekt skulle 

skapas och projekt som arbetsform försvann och blev inte aktuellt igen förrän i slutet av 90 talet och 

in på 2000 talet (Taylor, 2010). Idag är som sagt projektledning högaktuellt där de används till många 

olika områden såsom implementeringar, utveckling och förändringar (Söderlund, 2010; Bresnen, 

Goussevskaja, Swan, 2005; Pellegrinelli, 1997; Packendorff, 2002). Vidare har projekt beskrivits som 

bland annat: 

“The use of project management techniques has become an increasingly well accepted method for 

performing a wide range of organizational tasks” (Pinto & Kharbanda, 1995, s.45) 

“Today, project teams have been successfully accomplishing mission-critical projects accompanied by 

a growing understanding of team dynamics.” (Taylor 2010, s.412) 

Det tål att tydliggöras att projekt i sin helhet har beskrivits som en funktion som används vid 

förändringar och utveckling (Söderlund, 2005). Söderlund menar vidare att i dagens organisatoriska 

samhälle finns det en stor trend mot att förändringar måste ske snabbare och oftare. Detta har gjort 

att projekt, som organisatorisk form, har blivit än mer aktuellt.  

1.1.2 Utmaningen kring organisatorisk förändring 

Den globala ekonomins hjul snurrar allt snabbare, i dess fotspår har även cyklerna för förnyelse och 

förändring kortats dramatiskt (Paton & McCalman, 2000). Ett exempel är de teknologiska 
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förändringar som gett och fortsätter att ge företag nya möjligheter. Men samtidigt kräver dessa 

förändringar att företagen håller sig konstant uppdaterade för att slippa se sina konkurrensfördelar 

errodera (Paton & McCalman, 2000). En förutsättning för företag är därför att förutspå framtida 

förändringar, men även att klara av att implementera dessa på ett effektivt sätt. (Paton & McCalman, 

2000)  

 

Förändring ses dock inte på samma sätt utav alla. Aktieägare, leverantörer, återförsäljare och 

konsumenter kan motsätta sig förändring (Paton & McCalman, 2000). Även om alla dessa gruppers 

åsikter om förändring är viktiga vill vi dock titta närmare på en annan grupp nämligen de anställda. 

 

Vid en större förändring på en arbetsplats eller inom ett företag kan vissa risker uppstå. De anställda 

som känner sig hotade kommer att motsätta sig förändringen och det är av stor vikt att ledningen är 

medveten om reaktionerna som skapas (Paton & McCalman, 2000). Ledningen inom företaget kan 

genom att designa förändring på ett så smärtfritt sätt som möjligt begränsa dessa bieffekter, men de 

kan aldrig helt och hållet elimineras enligt Paton & McCalman (2000). Rousseau (2004) skriver om 

psykologiska kontrakt som kan ses som ett mentalt ömsesidigt oskrivet kontrakt om hur den 

anställda ska agera gentemot sin organisation, chefer och medarbetare. Dessa kontrakt kan lätt 

brytas och ett exempel på sådant är när förändringar sker som den anställda inte hade räknat med i 

sitt kontrakt. Den anställda väljer då att antingen sluta på jobbet, göra så lite som krävs eller så får 

den anställde en negativ inställning till det hon1 gör (Rousseau, 2004). 

Det har också statistiskt visat sig att många företag har problem med just förändringsprocesser. 

Konsultbolaget McKinsey har i en studie kommit fram till att endast en av tre chefer blivit nöjda med 

resultatet av en specifik implementering/förändring. (Achilles & Harris, 2009) 

Det är alltså så att förändringar inte alltid tas väl emot utan stöter på motstånd av anställda. Detta då 

det ligger i människans natur att förändringar är jobbiga (Hayes, 2007). Det krävs således att det finns 

en motivation och vilja att vara med i ett projekt och att vara med i en förändringsprocess som 

numera, som nämnts, ofta sker i en projektorganisation.  

1.1.3 Motivation i projekt 

Det finns en uppsjö av forskare som beskriver hur en anställd motiveras och vi som individer läser 

nästan dagligen i dagspressen eller andra medier om motivation eller hur vi ska självförverkliga oss 

                                                           

 

1 I uppsatsen används beteckning hon om personer, detta för att underlätta läsningen i de fall könet på personen inte är känt.  
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själva. Diskussionen kring vad som skapar motiverade arbetare fick sitt akademiska uppsving i 

teorierna från Herzberg och Maslow (Hackman & Oldham, 2010). I samma artikel förklarar Hackman 

& Oldham kritiska faktorer som krävs för att uppnå motivation på jobbet. Dessa är att jobbet ska 

kännas meningsfullt, personlig ansvarskänsla för resultatet och att få direkt feedback och kunskap 

om hur resultatet till slut blev. Teorin om motivation på arbetet är ett mycket omdiskuterat ämne 

där även forskare som Maslow, Mayo och andra har bidragit med kunskap som än idag är aktuella 

(Schein H, E, 1994). Dwivedula & Bredillet (2010) förklarar det som att den mest accepterade teorin 

är Hackman & Oldham, men att det är satt i kontexten till en hel organisation och inte till ett projekt. 

Dwivedula & Bredillet (2010) skriver om hur motivation ser ut i ett projekt och kommer där fram till 

att motivationsteorierna i sig är desamma för att förklara en individs motivation och att det snarare 

handlar om att motivationsstrukturen som ser annorlunda. Deras studie är enligt Dwivedula & 

Bredillet (2010) en bra grund för att kunna förklara även andra kulturers motivation, men att de på 

grund av tidsbrist endast har kunnat undersöka en mindre grupp och att de gärna skulle vilja forska 

över fler branscher och företag. Dwivedula & Bredillet (2010) har dessutom undersökt projekt i stort 

och inte en viss del av de anställda.  

1.2 Problemdiskussion  

Att byta arbetsplats och arbetssätt är för dem allra flesta ett stort steg. Att lämna det invanda och 

trygga för att istället testa något helt nytt och annorlunda ställer stora krav på individen men också 

på organisationen runtomkring denne. Vi kunde i tidigare stycket visa på att förändringar är något 

individer ofta motsätter sig (Paton & McCalman, 2000; Hayes, 2007; Kotter & Schlesinger, 2008) och 

att motivationen kan försvinna. Vi kan slå fast att detta är en mycket viktig del i att förändra till 

exempel en verksamhet och i vår inledning kom vi fram till hur projektledning har blivit ett mycket 

viktigt instrument att arbeta på för att just skapa förändringar eller utveckling. 

 Den forskning som har bedrivits inom projekt har dock så långt vi funnit, i stort behandlat hur 

projekt ska sättas ihop i förhållande till hur olika kompetenser ska sättas samman för att 

kunskapsintegrering ska kunna medföra bästa möjliga resultat och om hur medarbetare med mycket 

speciella kompetenser ska behandlas/belönas i projekt (Lindkvist, 2002). Det talas i teorin 

förvånansvärt lite om motivation och framförallt ingenting om hur medarbetare som tidigare inte 

jobbat i projekt motiveras att göra bra ifrån sig. Teorin om psykologiska kontrakt (Rousseau, 2004) är 

ett exempel på hur det kan skapas problem i och med att medarbetaren har haft samma 

arbetsuppgifter under en längre period och har haft möjlighet att bygga upp ett stabilt kontrakt där 

personen vet vad som förväntas av henne, men att detta sedan bryts när de går in i projektet. För 
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den som är en van projektarbetare är det mindre troligt att kontraktet bryts eftersom de vet att 

detta kan och kommer ingå i deras arbetsliv. Det ter sig med bakgrund mot vår tidigare diskussion 

naturligt att utöka förståelsen för hur projektmotivation fungerar och då främst för ovana 

projektmedlemmar. 

Vi menar vidare att risken för att psykologiska kontrakt bryts och således sänker motivationen, 

särskilt gäller vid en övergång från en linje- till en projektorganisation. Ett sådant byte av arbetsplats 

ställer krav på individen att förändra och anpassa sig till det nya sättet att arbeta. Från att ha haft 

väldefinierade och tydliga uppgifter, till att i projektet ha betydligt mer komplexa uppgifter som 

kräver lagarbete, kommunikation, resande och en helt ny typ av flexibilitet för att nämna några 

aspekter (Taylor, 2010). 

För projektovana personer blir denna förändring ännu större än för de som sedan tidigare har 

erfarenhet och/eller kunskap om projekt som organisatorisk enhet och som arbetsplats. Det är dock 

så att för vissa av de företag som väljer att förflytta medarbetare från linje till projekt, så utgör dessa 

projektovana en inte oansenlig del av projektets totala personalstyrka. Precis som Vik (2001) 

beskriver det, är det därför av största vikt för dessa företag att på ett så bra sätt som möjligt kunna 

underlätta förändringen, dels för att individen skall känna trygghet i sin nya roll, samt för att 

företaget på ett så bra sätt som möjligt skall kunna uppnå sina mål.  

Inom det akademiska är alltså området projektovana medarbetare ett i stort sett outforskat område. 

Söderlund (2010) hävdar att ovanligt lite forskning gjorts kring transformeringsprojekt med många 

inblandade aktörer. Söderlund (2010) fokuserar dock som många andra om hur kunskapsintegrering 

bör gå till vid förändrings eller implementeringsprojekt. Vi har kunnat se att forskning har gjorts till 

stor del i form av kunskapsintegrering bland personer med vitt skilda specialistkunskaper (Lindkvist, 

2002) och hur projekten bör utformas för att lyckas nå sina mål med projektet. Det har även varit 

denna grupp som varit i fokus vid forskning om lämpliga motivationsfaktorer vid projekt (Taylor, 

2010).  Söderlund och Bredin (2010) listar, som vi ovan nämnde, de områden där projekt är vanligast 

förekommande bland annat inom IT och hos konsulter. Projekt förekommer dock utanför dessa 

kompetenstunga marknader och det ter sig återigen märkligt att så pass lite forskning finns om 

projekt där deltagarna inte är vana vid projektet som organisation och arbetsplats.  

Således finns det en lucka i den nuvarande litteraturen för dessa projektovana medarbetares 

motivation i projekt. Detta gäller både deras motivation att delta i och att arbeta i projekt, men även 

hur de upplever och handskas med förändringen från linje till projekt ur ett motivationsperspektiv. 

Ur en praktisk synvinkel är det även intressant att de mest tillämpade teorierna ex Hackman & 
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Oldham enbart beskriver motivation för en hel organisation (Dwivedula & Bredillet, 2010). Vad krävs 

egentligen för att de anställda ska vara motiverade till att vara med i ett projekt och hur hålls de 

motiverade i det? 

I det fall då individen upplever obehag eller motsätter sig förändringen kommer denne med största 

sannolikhet inte kunna prestera i sin nya roll (Rousseau, 2004). Det blir därför av största vikt även för 

företag att på ett konkret sätt kunna lösa dessa problem.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar projektovana medarbetare, när det gäller 

att delta, och medverka, i projekt. Vi vill även skapa förståelse för vilka delar, dels i övergången från 

linje till projekt, men även under projektets gång, som är viktiga att hantera ur motivationssynpunkt. 

1.4 Frågeställningar 

 Vad motiverar projektovana medarbetare i projekt? 

o Vilka hinder föreligger för att hög motivation ska kunna uppnås? 

 Vilka aspekter måste ett företag hantera när det gäller att motivera projektovana 

medarbetare vid övergång till, och arbete i, projekt. 

1.5 Vår uppsats spektrum 

För att tydliggöra; det spektrum vi kommer att undersöka är alltså dels tiden innan projekt, under 

projektets gång och efter att projektet avslutas. Modellen nedan ger en schematisk överblick över 

arbetets omfång. 

 

 

Figur 1: Processmodell, Egen modell 
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2 Metodologiskt angreppssätt på vårt problem 

Vår undersökning har genomförts som en fallstudie vid Toyota Material Handling Europe2.  Vi har på 

plats och via telefon genomfört totalt 14 öppna intervjuer. Hur valet av undersökningsdesign och 

undersökningsmetod gjorts kommer vi att beskriva i detta kapitel. 

2.1 Vetenskapsdiskussion 

Innan en metod kan utarbetas är det viktigt att betänka vissa grundläggande vetenskapliga 

inriktningar och att reflektera över deras respektive implikationer på dels hur materialet bör inhämtas 

men även på hur det bör behandlas och analyseras. Att föra en diskussion handlar även om att 

fundera över sin roll som forskare och hur vi ser på och förhåller oss till den verklighet vi vill beskriva.  

2.1.1 Vad som finns – hur vi ser på världen 

Innan vi som forskare och studenter ger oss i kast med att välja metoder och planera våra 

undersökningar inom det företagsekonomiska ämnet är det viktigt att vi ställer oss vissa 

grundläggande frågor. Dessa frågor rör främst hur vi ser på världen och vad som faktiskt finns. 

(Jacobsen, 2002) 

2.1.1.1 Vad är riktig kunskap? 

Epistemologi berör det som kan anses vara godkänd kunskap inom ett särskilt ämnesområde 

(Saunders et al, 2007). Detta har så klart mycket att göra med inom vilket område forskaren befinner 

sig i. Jacobsen (2002) beskriver två huvudinriktningar inom företagsekonomisk forskning, den 

positivistiska och den tolkningsbaserade inriktningen. 

Positivismen är nära besläktad med de naturvetenskapliga vetenskaperna och den centrerar runt det 

objektiva bedömandet av objektiva data (Jacobsen, 2002). Slutmålet med en positivistiskt inriktad 

undersökning är att kunna erbjuda jag-liknande generaliseringar omkring ett problem och dess 

lösningar (Saunders et al, 2007).  

Den tolkningsbaserade inriktningen å sin sida fokuserar istället på individen och hur denne tänker 

och handlar (Jacobsen, 2002). Här görs en tydlig distinktion från de naturvetenskapliga 

vetenskaperna och de samhällsvetenskapliga. Förespråkare för den tolkningsbaserade inriktningen 

menar att det är meningslöst att tala om en objektiv verklighet utan att forskaren snarare bör söka 

                                                           

 

2 Vidare benämnt TMHE. 
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den enskilde individens egen uppfattning om det sociala fenomenet (Jacobsen, 2002). Det är vår roll 

som sociala aktörer som skall betonas och det är i denna roll som vi kan få kunskap om den specifika 

omvärld som vi befinner oss i (Saunders et al, 2007). 

Saunders et al. (2007) benämner forskare, beroende på ansats, som antingen resursforskare eller 

känsloforskare.  Det är enligt oss en mycket träffande beskrivning. Då vi undersöker projektovana 

medarbetares motivation och därmed också känslor vid deltagande i projekt är det redan i vår ansats 

givet vilken typ av forskare vi skulle kategoriseras som, vilket är den tolkningsbaserade läran med 

Saunders et al. (2007) definition; känsloforskare. Att fundera över är således om det är vår egen 

världsuppfattning om hur världen fungerar och hur vi ser på den som format vårt sätt att se på 

problemet och i sin tur hur vi har valt att tackla det. Därför är det viktigt att ytterligare diskutera vad 

som faktiskt finns att finna. 

2.1.1.2 Vad finns det för kunskap att inhämta? 

Ontologi är ett avancerat ord för att ställa sig just frågan, vad som finns. Som med det mesta finns 

även vad det gäller denna fråga flera olika svar. Skiljelinjen brukar vara huruvida sociala skeenden 

kan uppfattas som objektiva och att de därmed kan sägas vara beskrivningar av en yttre verklighet. 

Eller om de ska betraktas som konstruktioner som istället för en yttre verklighet snarare bygger på 

aktörernas uppfattningar och handlingar. Dessa två inriktningar benämns vanligtvis Objektivism 

kontra Konstruktionism. (Bryman & Bell, 2005)  

Objektivismen förklaras av Bryman & Bell (2005) som något liggande utanför vårt intellekt och som 

något vi inte kan påverka. De använder exemplet om en kultur, där en kultur eller subkultur ger sina 

medlemmar vissa värderingar och vanor som är förutsättningen för att de skall fungera som goda 

medborgare samt vara delaktiga i kulturen. Bryman & Bell (2005) menar dock att detta även 

inskränker oss då vi internaliserar de gemensamma värderingarna och gör dem till våra egna. En 

enskilds beteende kan alltså sägas vara en indikation på den yttre verklighet som påverkat 

beteendet. Bryman & Bell (2005) hävdar även att detta är det klassiska sättet att uppfatta kulturer 

och organisationer på.  

Konstruktionismen å sin sida kan sägas ifrågasätta huruvida till exempel kulturer är på förhand givna 

eller att aktörerna ens uppfattar dem som yttre verkligheter som individen inte kan påverka eller 

styra (Bryman & Bell, 2005). I stället är verkligheten i själva verket en social konstruktion (Saunder et 

al, 2007). Bryman & Bell (2005) använder även här kultur som exempel på den konstruktionistiska 

infallsvinkeln. De menar att kulturen istället för att vara yttre och tvingande skall ses som blivande, 

något som hela tiden omformas och förändras. Detta ger även implikationer för forskning då 
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lösningar hela tiden måste anpassas eftersom ingen enda kulturell lösning existerar. Bryman & Bell 

(2005) argumenterar dock för att denna ståndpunkt inte får dras för långt då aktörer måste inse att 

kulturen rymmer en bestående verklighet, som dessutom formar deras egna perspektiv.  

Värt att påpeka är att olika författare har olika klassificeringar som skiljer sig åt. Arbnor & Bjerke 

(1994) till exempel, utvidgar Bryman & Bells två kategorier till att istället innefatta sex olika 

orienteringar om hur vi bör uppfatta verkligheten. Saunders et al (2007) identifierar å sin sida fyra 

ontologiska orienteringar. Båda vad det gäller Arbnor & Bjerke samt Saunders et al så ryms deras 

orienteringar i princip inom Bryman & Bells (2005) Objektivism och Konstruktionism.  

Jacobson (2002) anser samtidigt att den ontologiska debatten antagligen aldrig kommer att få ett 

slut. Han anser att det med största sannolikhet är omöjligt att komma fram till om den ena eller 

andra uppfattningen är den korrekta.  

Då vi i vår uppsats söker svaret om motivation gentemot en yttre verklighet, som vi i vår 

frågeställning ser som statisk blir det naturligt att säga att vi följer den objektivistiska skolan. Riktigt 

så enkelt förhåller det sig dock inte då de vi intervjuat redan genomfört sitt projekt och därefter gått 

tillbaka till sitt gamla arbete, alternativt gått vidare till ett nytt arbete. Enligt konstruktionismen har 

dessa personer utövat påverkan på den yttre verkligheten och därmed har den också förändrats 

relativt vad den var när de gick in i projektet. Att anamma denna ståndpunkt skapar följdfrågan i hur 

stor grad organisationen förändrats på grund av den intervjuades medverkan. Då det inte är denna 

påverkan vi vill undersöka kommer vi trots allt att se den yttre verkligheten som statisk och alltså 

anamma en mer klassisk hållning enligt Bryman & Bell (2005), därmed inte sagt att vi bortser från att 

den yttre verkigheten faktiskt kan vara påverkbar. Målet kan alltså beskrivas som att vi söker förstå 

individens uppfattning av sin statiska omgivning och sin motivation i denna. 

2.1.2 Hur kan vi på bäst sätt inhämta kunskap? 

Med den vetenskapliga diskussionen är det snart dags att med vårt syfte och våra frågeställningar 

som grund skapa en design för vår undersökning. 

Det finns dock ytterligare några problem som vi måste ta ställning till. Som vi sett ovan finns det olika 

uppfattningar om vad vi kan betrakta som verkligt och hur vi som människor relaterar till denna 

verklighet. Det är då inte förvånande att det även råder vissa oenigheter om hur vi på bästa sätt kan 

inhämta kunskap om världen. (Jacobsen, 2002) Metoder måste enligt Arbnor & Bjerke (1994) vara 

konsekventa, alltså stämma överrens med, det som Arbnor & Bjerke kallar, kunskaparens 

grundläggande föreställningar. Metoder måste också vara konsistenta. Alltså att de stämmer överens 
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med varandra.  Arbnor & Bjerke (2004) tar även upp det cirkelresonemang som kunskaparen lätt 

hamnar i vid valet av metod. Metoden bör väljas utifrån problemet, som i sin tur bygger på vår 

uppfattning om världen som i sin tur bygger på de metoder vi valt. Arbnor & Bjerke argumenterar här 

att kunskaparen, för att bryta denna cirkel, får se sina grundläggande föreställningar och sina 

metodmöjligheter i ett större perspektiv som givna. Problem å andra sidan är aldrig givna, utan de 

uppfattas av oss som kunskapare.  Val av metoder sker alltså i interaktion med problemet.  (Arbnor & 

Bjerke, 1994).  

2.1.3 Att testa hypoteser eller att söka nya teorier 

Att testa hypoteser, deduktion, eller att söka nya teorier, induktion, brukar benämnas som det första 

valet en forskare måste göra när hon börjar formulera sin metod (Saunders et al. 2007). 

Grundidén med deduktion är att forskaren använder sig av de teorier som redan är kända inom ett 

visst område och att med ledning av dessa skapar en hypotes som sedan empiriskt skall testas. 

(Bryman, 2008) Forskaren söker alltså att förklara ett orsak-verkan samband genom att forskaren har 

vissa förväntningar som hon sedan kontrollerar genom datainsamling. Kritiken mot deduktion ligger 

främst i att forskaren gärna ser det hon förväntar sig att se (Jacobsen, 2002). 

Att istället begagna sig av en induktiv ansats kan sägas vara motsatsen till deduktion, här går 

forskaren från empiri till teori (Jacobsen, 2002) och bygger nya teorier utifrån sina empiriska fynd 

(Saunders et al. 2007). Forskaren ska helst gå in i empiriinsamlingen helt förutsättningslöst. 

(Jacobsen, 2002) 

Deduktion har sina rötter inom naturvetenskaperna (Saunders et al, 2007)och det går att se ett tydigt 

samband mellan de överväganden vi tidigare skrivit om till exempel positivism och hur detta relaterar 

till just deduktion. Induktiv ansats har istället sina rötter i samhällsvetenskaperna under 1900-talet 

(Saunders et al 2007) och kan sägas snarare relatera till den tolkningsbaserade läran(Hair et al 2007).  

Som vi tidigare beskrivit söker vi förstå individen och dennes uppfattningar om ett fenomen. Hair et 

al. (2007) har just detta som ett tillfälle då han och hans kollegor rekommenderar en induktiv ansats. 

Att dra en distinkt linje på det sätt som sker i metodböcker ser vi dock som problematiskt. Dels då vi 

trots den induktiva tanken om att vara helt förutsättningslösa, går in i processen med åtminstone 

rudimentära kunskaper om ämnet samt med en teoretisk förförståelse från vilken vi hämtar 

inriktningen på vår studie. Men inte heller har vi byggt upp en hypotes som vi söker bevisa enligt 

deduktiv modell. Den grundläggande skillnaden får snarare ses i vad vi som kunskapare söker få ut av 

studien. I vårt fall vill vi förstå snarare än förklara. Detta sker genom att inom ett ämnesområde där 
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vi har viss kunskap inhämtas empiri som sedan sätts i relation till den teori som redan finns för att 

just förstå fenomenet. Då vi inte antar en deduktiv ansats anser vi oss ta en inriktning mot induktiv 

även om vi enligt Hair et als. (2007) definition av induktiv ansats, inte kan tillskrivas detta till fullo. 

2.1.4 Företagsekonomisk forskning, ett område för sig. 

Bara det faktum att ett flertal författare funnit det nödvändigt att skriva specialiserade metodböcker 

för företagsekonomisk forskning borde antyda att denna forskning särskiljer sig. Bland de 

framträdande kan nämnas Bryman & Bell (2005), Hair et al. (2007), Blumberg et al (2005), Jacobsen 

(2002), Arbnor & Bjerke (1994) samt Saunders et al. (2007). Det även dessa böcker som till stor del 

legat som grund för vår förståelse om metoder gällande företagsekonomisk forskning. Men vad är 

det då som särskiljer företagsekonomisk forskning och på vilket sätt har det implikationer för vår 

studie? 

Saunders et al. (2007) identifierar tre punkter som särskiljer företagsekonomisk forskning från andra 

discipliners forskning. Dessa är: 

 Det sätt på vilket chefer och forskare använder sig av kunskap som tagits fram av/inom andra 

forskare/discipliner. 

 Det faktum att chefer generellt sett är personer med stort inflytande och som därför inte 

kommer att medge access till data såtillvida att det inte är dem själva till gagn. 

 Det föresätts att forskningen skall ha praktiska implikationer  

Hair el al. (2007) har en mer generell inställning och anser att företagsekonomisk forskning kan 

grupperas som en samhällsvetenskap, då företagsekonomi i slutändan handlar om människor.  

Forskaren ska söka sanningen om ett fenomen. Slutledningen är här att alla dessa fenomen i grunden 

härrör från människor och således bör svaret också sökas hos dessa. 

Bryman & Bell (2005) menar på att det finns en stor diskrepans mellan olika läger inom 

företagsforskningen. Dels de som anser att forskningen bör vara av det tillämpade slaget, jämför 

Saunders et al (2007). Bryman & Bell benämner detta som managementforskning. Samtidigt finns det 

enligt dem en annan grupp som anser att detta faktasamlande fått ta allt för stor plats inom 

företagsforskningen och att forskningen måste återgå till att styras av teoretiska frågeställningar. 

Enligt dessa forskare är inte tillämpning det primära målet med forskningen. Bryman & Bell (2005) 

sällar sig till denna kritiska skara och menar att mode inom företagsekonomi i allt för hög grad styr 

forskningen.  
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Den problematik som Saunders et al. (2007) och Bryman & Bell (2005) målar upp är ingenting vi 

upplevt. Vi har under tidens gång aldrig känt oss hindrade av personer från företaget utan vi har fått 

fria tyglar att själva få utforma vår studie. Därmed inte sagt att Saunders et al och Bryman & Bells 

diskussion inte är viktig, men vill påpeka att vi inte kan identifiera oss med den forskningssituation 

som de beskriver. 

Vad det gäller teori kontra faktainsamlande har vi valt att försöka hålla dessa åtskilda genom att dels 

skriva en teoretisk akademisk uppsats, dels en mindre rapport som fokuserar på det som Bryman & 

Bell (2005) skulle kalla faktasamlande.  

2.2 Undersökningsdesign 

När vi nu gått igenom vissa grundläggande vetenskapsfilosofiska frågeställningar och reflekterat över 

hur de påverkar vårt arbete är vi redo att designa vår studie för att på bästa möjliga sätt kunna 

besvara våra frågeställningar givet de ekonomiska och tidsmässiga restriktioner vi har. Med våra 

tidigare val i åtanke söker vi en design som ger individen stor möjlighet att få delge oss sin åsikt och 

som låter oss förstå deras egna tankar omkring motivation.  Den första distinktionen som måste 

göras är huruvida studien ska vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Jacobsen (2002) skriver att 

både kvantitativ och kvalitativ metod är goda utgångspunkter men att de lämpar sig olika väl 

beroende på problemet som undersöks. Givet våra förutsättningar med en övervägande induktiv 

ansats, ett tolkningsbaserat tankesätt, men där vi ändå i stor utsträckning ser omvärlden som statisk 

så klassificeras studien enligt Bryman & Bell (2005) som kvalitativ. Jacobsen (2002) menar på ett 

liknande sätt att medans kvantitativ ansats oftast rör sig i trakterna av statistik, siffror och storlekar, 

så söker den kvalitativa ansatsen efter mening. Med detta menar dock inte Jacobsen (2002) att siffror 

inte kan vara en del i det kvalitativa arbetet, det handlar snarare om en grundläggande inställning till 

vad som söks. 

Bryman och Bell (2005) anser också likt Jacobsen att distinktionen kvalitativ-kvantitativ är en 

värdefull distinktion att göra och att den ger direkta implikationer för vilka metoder som bör 

användas. Bryman & Bell påpekar att kvalitativ forskning vanligtvis används vid induktiv ansats, men 

de skriver även att det finns exempel där kvalitativa metoder och analyser använts för att pröva 

teorier.  

2.2.1 Fallstudie 

Det saknas en klar och enhetlig bild av vad som kan sägas vara en case study (Jacobsen 2002). 

Saunders et al. (2007) använder sig av Robsons definition av case study. Robson beskriver det som en 
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strategi som involverar en empirisk undersökning av ett specifikt fenomen i dess faktiska miljö där ett 

flertal olika källor används. Jacobsen (2002) använder sig i sin tur av Andersen som poängterar det 

enskilda fallets individualitet och att forskaren enbart ser till ett eller ett fåtal fall, antingen med 

hänsyn till bristen på fall eller på grund av andra restriktioner. Jacobsen (2002) introducerar även en 

nivåklassificering baserad på tid och rum. Den nedersta nivån benämner Jacobsen (2002) som den 

absoluta enheten, detta är vanligtvis individnivån. Nästa nivå kan i vår studie vara projektet, därefter 

företaget, koncernen och så vidare. (Jacobsen, 2002) Den typ av studie vi genomfört ligger mycket 

nära den typ av fallstudie som Jacobsen, (2002) beskriver, där vi använder ett enskilt fall för att 

förklara det fenomen vi vill undersöka. Det är just när forskaren söker finna en djupare förståelse för 

ett visst fenomen som fallstudie lämpar sig alldra bäst (Jacobsen, 2002).  Jacobsen (2002) beskriver 

vidare att fallstudier lämpar sig mycket väl när vi vill undersöka en specifik plats, Jacobsen ger som 

exempel en organisation, en kommun eller en skolklass. I vårt fall, ett specifikt projekt. Slutligen 

lämpar sig fallstudier enligt Jacobsen (2002) för att utveckla teorier. Genom att djupdyka i det 

enskilda fallet kan forskaren finna nya saker som mer överskådliga studier inte lyckats hitta. Utifrån 

dessa nya fynd kan hypoteser sedan skapas och testas i andra fallstudier eller med hjälp av helt andra 

metodupplägg. 

Bryman & Bell (2005) går igenom ett antal metoder som lämpar sig väl vid just fallstudier, de påpekar 

att det främst är kvalitativa metoder så som ostrukturerade intervjuer och deltagande observation 

som brukar användas vid fallstudier. Detta då de fungerar bra när forskaren vill göra en intensiv och 

detaljerad studie. Därmed inte sagt att kvantitativa metoder inte går att använda, eller används vid 

fallstudier, de är dock mycket ovanliga. (Bryman & Bell 2005) 

Hur fallstudien utformas beror till stor del på hur forskaren är lagd och vilken infallsvinkel denne har 

på sin studie. Är forskningsstrategin av kvalitativ karaktär kommer fallstudien att, som Bryman & Bell 

uttrycker det, anlägga ett induktivt synsätt när det handlar om relationen mellan teori och forskning. 

(Bryman & Bell, 2005) 

2.2.2 Extensiv eller Intensiv studie 

När en extensiv studie utförs är målet ofta att ge en relativt exakt beskrivning av fenomenets 

omfång, samt, samband mellan fenomenet och andra variabler. (Jacobsen, 2002) Jacobsen menar 

även att en extensiv studie där flera enheter undersöks i allmänhet har högre generaliserbarhet än 

en intensiv studie där endast en eller ett fåtal enheter undersökts. I en extensiv studie undersöks ett 

fenomen i många kontexter men det är ett mycket väl avgränsat fenomen som dock är giltigt för flera 
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olika undersökningsobjekt. Det rör sig nästa uteslutande om att fler än ett studieobjekt krävs. 

(Jacobsen 2002) 

I en intensiv studie frångås tanken om att stora urval krävs och att forskaren söker uttala sig om en 

hel population. Istället har den intensiva studien sin styrka i att få fram relevanta data. Jacobsen 

beskriver den intensiva studien så här: 

”Informationen blir inte lösryckt från sitt sammanhang, undersökningen omfattar  

många detaljer och går på djupet”. (Jacobsen, 2002, sid 102) 

Problemet blir att studien ofta blir väldigt specifik och enbart förhåller sig till en särskild kontext eller 

några få enheter. Därmed försakas också i viss utsträckning möjligheten att generalisera. (Jacobsen, 

2002) 

Även Bryman & Bell (2005) diskuterar intensiva fallstudier. De menar att centralt för intensiva 

fallstudier är kvalitén på de teorier som används för att analysera det insamlade materialet. Det är 

viktigt att dessa teorier skänker materialet den empirisk tyngd som materialet, då det endast berör 

ett enskilt fall, ofta saknar. Fallstudien bedöms då i regel utifrån om den kan sammanföra olika 

teorier och visa på samband mellan dessa eller om nya teoretiska idéer kan utvecklas. Således blir 

inte kriteriet huruvida resultatet från en intensiv fallstudie kan generaliseras utan hur pass bra de 

teoretiska påståendena, som analysen genererat/genererats ifrån, är.  

Det finns inte enligt Jacobsen (2002) något som förhindrar att en studie är både extensiv och 

intensiv. Det blir dock ofta en fråga om resurser där forskaren utifrån sina förutsättningar och sitt 

syfte får välja relevans för det enskilda fallet, kontra generaliserbarhet. 

I vårt fall ha vi valt att fokusera på att göra en djup, intensiv studie av ett enskilt fall, där vi gjort 

intervjuer med ett mindre antal personer nära förknippade med det fenomen vi vill studera. Då 

endast en enhet (ett projekt) studerats blir generaliserbarheten lidande, men vi har istället eftersökt 

en hög relevans för det enskilda fallet. 

2.3 Kvalitativ metod för datainsamling 

Den kvalitativa metoden har sin grund i den induktiva ansatsen och målet är som vi tidigare beskrivit 

att finna mening. Alltså att förstå snarare än att förklara. (Jacobsen, 2002) Dalen (2007) beskriver i sin 

tur att den kvalitativa metoden har som mål att förstå fenomen som rör personer och situationer. 

Dalen uttrycker det som följande: 
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”Det handlar om att få en djupare insikt om hur människan  

anpassar sig till sin livssituation” (Dalen, 2007. s 11) 

För detta ändamål är kvalitativ intervju särskilt lämpad då den ger möjligheten för kunskaparen att få 

insikt om den intervjuades erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2007) 

2.3.1 Kvalitativ intervju 

Den typ av intervjuer som vi valt att använda oss av är den typ som Bryman & Bell (2005) kallar 

kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer kännetecknas av att de är betydligt mindre strukturerade än 

sina kvantitativa kusiner. Snarare än att fokusera på validitet och reliabilitet är målet med kvalitativa 

intervjuer att undersöka den intervjuades ståndpunkt snarare än forskarens intressen. Saunders et al. 

(2007) använder sig av en annan klassificering som går i flera steg än Bryman & Bells. Enligt Saunders 

et al. är det ostrukturerade djupintervjuer som krävs för att forskaren ska kunna skapa en personlig 

kontakt med den intervjuade och för att denne verkligen skall kunna förmedla sina åsikter. Dessa två 

synsätt liknar alltså varandra i att det är den intervjuades perspektiv som skall vara i fokus. Jacobsen 

(2002) påpekar att just intervjuer är den vanligaste metoden vid kvalitativa undersökningar. 

2.3.1.1 Öppen eller styrd intervju? 

Den typ av intervjuer som vi använt oss av är alltså de som Bryman & Bell (2005) kallar kvalitativa 

intervjuer. Det är dock viktigt att reflektera över hur dessa intervjuer kan se ut. Kylén (2004) gör en 

distinktion mellan öppna och styrda intervjuer.  

Valet av huruvida man skall genomföra öppna eller mer styrda intervjuer beror på ett par faktorer. 

Generellt kan sägas att enklare intervjuer i högre grad kan använda sig av ett styrt format medan mer 

djupgående intervjuer gagnas av ett mer öppet format. Enklare frågor kan även besvaras via en 

enkät. (Kylén, 2004) 

Jacobsen (2002) menar dock att det är ovanligt att endera formen används pragmatiskt utan istället 

sker vanligtvis en blandning. Den öppna intervjun har oftast en struktur eller ett tema där 

intervjuaren leder in samtalet på de olika ämnena som hon söker svar om. Även Dalen (2007) menar 

på att intervjuaren vanligtvis har ett eller flera ämnen som hon vill prata med den intervjuade om, 

således är den helt öppna intervjun mycket ovanlig. Då våra intervjuer skett på tre geografiskt olika 

platser anser Marshall & Rossman (2006) att en högre grad av strukturering kan vara nödvändigt. 

Med detta i åtanke och med vår förförståelse för ämnet kommer intervjuerna att vara öppna till sin 

karaktär, men vi kommer att ha vissa grundläggande teman som vi vill beröra i varje intervju. 



Belönande Projekt eller Projektbelöningar? 

 

16  
 

Intervjuerna är dock främst utformade så att den intervjuade ska få komma till tals och få delge oss 

sin mening med sina egna ord. 

Den öppna intervjun är alltså en lämplig metod vid den typ av kvalitativ studie som vi genomför. Det 

finns dock vissa saker som bör beaktas vid användandet av öppen intervju som metod.  

Jacobsen (2002) påpekar att den öppna intervjun ofta leder till stora datamängder som ska 

struktureras och analyseras, därför anser han att den öppna intervjun endast är lämplig när ett fåtal 

enheter skall studeras, eller om forskaren har mycket tid till sitt förfogande. Förutom att 

datamängden lätt blir forskaren överväldig, så gäller även lagen om avtagande information. Med 

detta menar Jacobsen (2002) att för varje intervju som görs så minskar mängden ny information. 

Således bör antalet intervjuade personer hållas relativt lågt. 

Som vi tidigare har beskrivit är den öppna intervjun till sin utformning väl lämpad för att ta reda på 

hur den enskilde individen ser på det som Dalen (2007) kallar livsvärlden. Detta representerar dock 

bara den individens uppfattning och därför menar Kylén (2004) att det kan vara problematiskt att 

göra anspråk att veta vad en betydligt större grupp anser om fenomenet eller situationen. Detta 

återkopplar dock till grundtanken med kvalitativ metod som snarare vill förstå ett fenomen än 

förklara det.  

De intervjuer vi genomfört har visserligen medfört att vi har en stor datamängd att tillgå, denna har 

dock inte blivit oss övermäktig utan vi har kunnat hålla den nere på en, anser vi, rimlig nivå. Vad det 

gäller avtagande information har vi visserligen i de senare intervjuerna till viss del fått samma eller 

liknande svar som vid de tidigare intervjuerna. Det var dock ingen intervju som helt saknade ny 

information.  

2.3.1.2 Intervjuarens roll i den öppna intervjun 

Den öppna intervjun ställer även en rad krav på den som intervjuar. Först och främst måste en 

distinktion göras mellan intervjuaren som person och i rollen som intervjuare (Trost, 2010). Trost 

menar vidare på att intervjuaren måste vara återhållsam med sina egna åsikter. Detta är för oss 

självklart. 

Vidare kan problem uppstå om intervjuaren och den intervjuade inte har samma modersmål, eller 

om de kulturellt är väldigt skilda från varandra. (Marshall & Rossman, 2006) Då vi kommer att 

genomföra våra intervjuer på svenska med personer med övervägande svensk kulturellt identitet ser 
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vi inte detta som något större problem. Det är dock viktigt att vi trots det har denna problematik i 

åtanke då vissa av de vi intervjuar exempelvis inte har svenska som modersmål. 

Dalen (2007) ägnar ett helt kapitel åt de speciella problem som kan uppstå vid kvalitativa intervjuer. 

Hon berör dels faran för stigmatisering i ett litet land så som Sverige, oron en intervjuare kan känna 

vid emotionellt påfrestande intervjuer etc. Likaså går Dalen (2007) igenom solidaritetsproblemet och 

det faktum att intervjuaren kan känna stor solidaritet med den hon intervjuar. Vissa av de intervjuer 

vi genomfört har varit emotionellt påfrestande då vi som intervjuare fått ta del av berättelser som 

inte alltid varit solskenshistorier. Det har då varit bra att ha Dalen och Trost i åtanke om att skilja på 

rollen som medmänniska och rollen som intervjuare.  

2.3.1.3 Urval av intervjuer  

Syftet och våra frågeställningar har även varit vägledande vid urvalet av de personer vi intervjuat. 

Genom kontakt med TMHE som under de senaste åren just flyttat projektovana medarbetare från sin 

ordinarie linjeorganisation till en ny projektorienterad organisation har vi kunnat få intervjua 

medarbetare som nyligen gjort förflyttningen från linje till projekt. Samarbetet med TMHE har 

säkerställt tillgången till de individer vi intervjuat. Tillsammans med vår kontaktperson på TMHE har 

vi fört en diskussion kring vad för personer vi ämnar intervjua för att kunna besvara vårt syfte och 

våra frågeställningar. Det tedde sig självklart att vi ville få tag på personer som inte tidigare jobbat i 

projekt, men nyligen varit med i ett projekt för första gången. Vi ville även få tag på ett fåtal personer 

som kunde agera som kontrollintervjuer, där de hade varit med i projekt tidigare för att sedan kunna 

jämföra vår validitet eller om det ens fanns några skillnader mellan personerna.  I backspegeln hade 

det också varit av intresse att ha en kontrollgrupp med medarbetare som aldrig deltagit i projekt. 

Tyvärr har vi inte genomfört några sådana intervjuer 

Totalt intervjuade vi 14 personer varav 12 personer kommer vara med i vår empiri. Dessa personer 

har alla deltagit i ett stort projekt på TMHE där projektet var deras första kontakt med ett större 

projekt, eller projekt över huvud taget, de två personer som inte kommer att vara med i empirin är 

de två personer som har stor vana av projekt sedan tidigare. 

2.3.1.4 Intervjuns utformning 

Kylén (2004) har skapat en modell som kan ligga som grund vid kvalitativa intervjuer. Intervjun delas 

in i sex steg, Öppning, Fri berättelse, Precisering, Kontroll, Information och Avslutning. Kylén (2004) 

påpekar att modellen inte ska ses som en mall att följa utan att det är mycket vanligt med 
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avvikningar från den då det faller sig naturligt att under intervjuns gång strukturera om antingen 

ordningen på ämnesområdena eller helt utelämna vissa frågor. 

 

 

Figur 2: Kyléns trattmodell, Kylén 2004, sid 31 

Steg 1: I detta steg presenterar sig intervjuaren och informerar om intervjun. Det gäller dels vad 

intervjun handlar om, dels på vilket sätt anteckningar kommer att ske, penna & papper, 

ljudupptagning, ljud & bildupptagning, inga anteckningar alls etc. Det är även viktigt att informera om 

hur svaren kommer att behandlas och hur lång tid intervjun beräknas att ta. (Kylén, 2004) 

Steg 2: I detta steg får den intervjuade fritt berätta om det ämne som ska behandlas. Det inleds i 

princip alltid med en öppnande fråga av intervjuaren. Intervjuaren följer med i den intervjuades svar 

och använder sig av uppmuntrande frågor i stil med ”Hur menar du då? ”Berätta mer.” etc. Det är 

viktigt att försöka undvika ifrågasättande frågor, vanligast är att fråga ”Varför?”. Ja och nej frågor bör 

undvikas om de inte fungerar som en inledning mot en öppen fråga. Likaså ska dubbelfrågor 

undvikas. (Kylén, 2004) 

Steg 3: Efter den fria berättelsen kan intervjuaren ställa preciserande frågor för att konkretisera den 

fria berättelsen. Det kan handla om att fråga efter exempel eller fakta. I denna del går även att göra 

sammanfattningar. (Kylén, 2004) Värt att påpeka här är att exempelvis Trost (2010) helt avråder från 

att göra sammanfattningar då han anser att det bryter rytmen i intervjun och att det kan irritera den 

intervjuade.  Trost (2010) sätt att intervjua förefaller dock lämpa sig bättre för mycket vana 

intervjuare varför vi valt att begagna oss av Kyléns (2004) modell.  
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Modellen fungerar också cykliskt och om fler än ett ämnesområde ska behandlas går modellen från 

steg tre, Precisering, tillbaka till steg 2, Fri berättelse, när det nya ämnesområdet ska påbörjas. 

(Kylén, 2004)  

 

Figur 3: Kyléns utvecklade trattmodell, Kylén 2004, sid 39 

Steg 4: I det fjärde steget kontrollerar intervjuaren uppgifterna. Det kan behövas om den intervjuade 

lämnat två motstridiga beskrivningar eller om andra personer lämnat uppgifter som inte stämmer 

med det respondenten berättar.  Kylén (2004) menar också att sammanfattning med egna ord av vad 

respondenten berättat är en form av kontroll. Han anser också att intervjuaren avsiktligt kan låtsas 

missuppfatta respondenten för att på så sätt pröva hur respondenten reagerar. Detta är dock inte 

något vi använt oss av då vi genom att vi spelat in intervjuerna kan gå tillbaka och på så sätt återigen 

lyssna igenom intervjuerna. Kylén (2004) påpekar också att kontroll måste tillämpas restriktivt och 

att det lämpar sig betydligt bättre för vissa typer av intervjuer så som skadereglering eller vid 

misstänkta oegentligheter. Det är dock inte den typen av intervjuer vi genomfört. 

Steg 5: Början till slutet. Nu har alla frågeområden klarats av och det är dags att runda av intervjun. 

Här ges den intervjuade möjligheten att ställa frågor eller komplettera om det är något hon kommit 

på under tiden. (Kylén, 2004) 

Steg 6: Intervjun avslutas med att intervjuaren tackar för hjälpen och talar om vad som kommer att 

ske efter intervjun. Intervjuaren kan även fråga om det går bra att hon återkommer om det är något 
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som behöver kompletteras. En bra avslutning är viktig då det kan öppna möjligheter att få 

återkomma, eller att respondenten självmant kontaktar intervjuaren för att komplettera eller ändra 

något som blev fel. (Kylén, 2004) 

Vi har i våra intervjuer strävat efter att följa Kyléns modell, dels då den lämpar sig väl för oss som inte 

är särskilt vana intervjuare, dels då den skapar utrymme för att gå igenom flera områden vilket vi har 

gjort. Därmed har vi inte följt modellen slaviskt, vilket inte heller Kylén (2004) anser att intervjuaren 

bör göra. Istället har den, precis som Kylén (2004) tänkte, fått agera som en grund vilken vi kunnat 

stå på i intervjusituationerna. 

2.3.2 Standardisering och Strukturering 

Trost (2010) beskriver standardisering som i vilken grad den externa miljön samt frågorna är 

desamma från ett intervjutillfälle till ett annat. I fallet med en kvantitativ studie är standardisering 

central menar Trost (2010). Då läses frågorna upp exakt likadant, i samma ordning och med samma 

tonfall etc. I öppna intervjuer förkommer oftast en låg grad av standardisering. Frågorna tas i den 

ordning som passar, vissa frågor kan utelämnas och andra kan läggas till från tillfälle till tillfälle. Trost 

(2010) menar vidare att rent historiskt har en hög grad av standardisering varit idealet.  

Trost (2010) redogör även för begreppet struktur. Struktur kan enligt Trost ha två innebörder. Dels 

kan det betyda huruvida frågor har fasta eller öppna svarsalternativ, en intervju med fasta alternativ 

ses med detta perspektiv som strukturerar. Trost presenterar också ett alternativt synsätt på 

struktur. Han menar att en intervju har en hög nivå av strukturering om den har en tydlig struktur. 

Det är alltså själva datainsamlingen som enligt Trost är strukturerad i detta fall. (Trost, 2010) 

I vårt fall har vi en låg grad av standardisering, dels då intervjuerna kommer att ske på en rad olika 

platser och på olika sätt, dels då våra intervjuer kommer att vara öppna, alltså ostrukturerade i den 

första bemärkelsen. 

Däremot är vår empiriinhämtning strukturerad enligt Trosts andra synsätt. Vi har en tydlig målgrupp 

och ett tydligt ämne vi vill intervjua dem om. Det är dock viktigt att vara noggrann med denna 

distinktion då det lätt kan förkomma förväxlingar vad det gäller olika individers uppfattning om 

struktur i intervjusammanhang (Trost, 2010).  

2.3.3 Reliabilitet och Stabilitet 

Inom naturvetenskaperna är de två begreppen reliabilitet och validitet centrala vid utformandet av 

en studie (Trost, 2010). Med reliabilitet menas graden av stabilitet i undersökningen, att intervjuaren 
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i vårt fall ställer frågorna likadant, att miljön där de besvaras är identisk för olika personer etc. 

Tanken har varit att en studie ska kunna replikeras på en annan plats och vid en annan tidpunkt med 

samma resultat (Trost, 2010). Trost påpekar dock det problematiska i detta begrepp. När det är just 

förändring forskare söker är det orimligt att förvänta sig att få samma resultat vid ett senare tillfälle 

eller på en annan plats. Därför bör begreppet reliabilitet förändras och anpassas till den kvalitativa 

ansatsen anser Trost (2010). 

Trost (2010) delar upp begreppet reliabilitet i fyra olika delar. Kongruens, Precision, Objektivitet och 

Konstans. Här är det särskilt konstans som är problematiskt då det som vi redan nämnt mäter 

tidsförskjutning och huruvida resultatet av studien blir detsamma vid en annan tidpunkt (Trost, 

2010). Det kan dock vara så att dessa förändringar sker så långsamt att en lång tidshorisont krävs för 

att förändringen skall kunna uppmärksammas. Dock menar Trost att även om horisonten är lång så 

kommer förändring att ske och förändring bör alltså inte ses som något negativt ur ett 

reliabilitetsperspektiv (Trost, 2010). 

När det gäller objektivitet innebär ett objektivt arbete att det är möjligt för läsaren att själv ta 

ställning till och dra egna slutsatser utifrån det presenterade och insamlade materialet.  Vad det 

gäller precision hänger det samman med intervjuarens sätt att registrera svar och att inte tro att hon 

förstår förens hon verkligen förstår. Problematiken som vi ser det är att veta hur och när vi vet detta. 

Det finns således en problematik i detta enligt Trost (2010). Det som Trost vill få fram är att inte dra 

några förhastade slutsatser. Kongruens å sin sida handlar i kontexten kvalitativa intervjuer om att 

ställa olika frågor för att förstå ett fenomens samtliga nyanser. (Trost, 2010) 

Med validitet menas traditionellt att ett instrument mäter det som det är avsett att mäta. (Trost, 

2010) Detta kan vara svårt att placera i en kvalitativ kontext. Där det är individers åsikter, attityder 

och ibland känslor som forskare undersöker. (Trost 2010)  

Värt att betänka angående reliabilitet och validitet vid kvantitativa studier är att låg reliabilitet sänker 

validiteten, medan hög reliabilitet inte nödvändigtvis höjer validiteten. Sann men irrelevant 

information hjälper inte studien (Kylén, 2004). 

2.3.4 Trovärdighet och Objektivitet 

Reliabilitet och validitet kan som begrepp alltså vara svåra att placera i en kvantitativ metod, detta då 

de har ett tydligt ursprung i en naturvetenskaplig och kvantitativ skola. (Trost, 2010) Trost föreslår 

därför att begreppet trovärdighet istället används vid kvalitativa studier. Snarare än att söka uppnå 

svårformulerade och icke kvantifierbara nivåer av reliabilitet och validitet bör forskaren söka 
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säkerställa en hög nivå av trovärdighet i sitt arbete. Forskare måste alltså vara extra noga med att 

visa för läsaren att de data som samlats in, samlats på ett för ändamålet korrekt sätt. Att insamlad 

data behandlats korrekt och att den är relevant för den aktuella frågeställningen (Trost, 2010)  

I samband med trovärdighet tar Trost (2010) återigen upp objektivitet och den objektive 

intervjuaren. Objektivitet beskrevs ovan som en av de fyra grundpelarna i begreppet reliabilitet. 

Trost (2010) det orimliga i att en intervjuare ska kunna vara helt objektiv. Även Dalen (2007) berör 

ämnet i sin bok Intervju som metod, som vi tidigare skrivit tar Dalen upp problem som kan uppstå, 

bland annat att intervjuaren kan känna viss solidaritet med den intervjuade. Trost (2010) alternerar 

begreppet till att istället för att handla om grader av objektivitet bör graden av empatisering 

diskuteras. Här menar Trost att även om intervjuaren inte är helt objektiv bör denne undvika att låta 

sina egna åsikter få utlopp i intervjun, då det faktiskt är den intervjuades åsikter som söks. 

Objektivitet menar Trost bör istället behandla huruvida intervjuaren objektivt har utvärderat och valt 

det instrument, teorier och metoder som hon använt sig av (Trost, 2010). Detta får dock inte föra 

med sig att forskaren blir rädd för att använda sig av en ny metod eller av en ny teori (Trost 2010).  

Under vår undersökning har vi ställts inför situationer där vi som intervjuare fått ta del av väldigt 

personliga upplevelser som det kan vara svårt att förhålla sig helt kallsint till. Det har då varit en god 

hjälp att dels ha Kyléns trattmodell till hjälp, dels att ha Trosts grader av empatisering i åtanke, att 

alltså inte känna rädsla inför att genomföra undersökningen med en kvalitativ intervju som metod, 

trots de ansträngningar som det medfört. 

2.4 Datainsamling  

Datainsamlingen har skett genom att intervjuer genomförts med 14 medarbetare på TMHE. Av dessa 

var tolv projektovana och två hade tidigare arbetat i projekt. Intervjuerna genomfördes mellan den 

åttonde och elfte april 2011. Intervjuerna har genomförts på plats i Mjölby och Bromma, men även 

via telefon med medarbetare i Malmö. Intervjuernas längd varierade mellan 32 och 45 minuter med 

en snittid på 37 minuter. De intervjuade är som tidigare nämnt valda med utgångspunkt att de har 

varit med i ett större projekt och aldrig tidigare varit med i ett projekt och samtidigt jobbat med 

samma arbetsuppgifter under en längre period.  

2.4.1 Praktiskt genomförande 

Empirin har inhämtats genom intervjuer på plats vid TMHE:s kontor i Mjölby, Östergötland och i 

Bromma, Stockholm. Intervjuerna skedde dels genom att båda uppsatsförfattarna gemensamt 
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genomförde intervjun, men vissa intervjuer har även genomförts med bara en uppsatsförfattare 

närvarande.  

I Mjölby fick vi tillgång till ett mindre kontor där vi kunde träffa respondenterna. Ett schema hade 

gjorts och respondenterna kom till oss på angivna klockslag. Schemat var lagt på ett sådant sätt att vi 

inte tog tid ifrån respondenternas raster utan från den ordinarie arbetstiden. Vi var noga med att 

påpeka för respondenterna att intervjun troligtvis skulle ta mellan 30 och 40 minuter och att om 

detta var ett problem kunde vi flytta på intervjun. Ingen av de intervjuade tyckte detta var ett 

problem. Vissa av de intervjuade hade dock bytt plats med varandra för att det bättre skulle passa 

deras arbetstider. Samtliga intervjuer spelades in med MP3-spelare, ingen respondent motsatte sig 

detta. 

Intervjuerna i Bromma genomfördes i ett av de konferensrum som finns vid Brommakontoret. Det 

var även ett av de rum som använts flitigt i projektet och det var en del respondenter som påpekade 

just detta. Även här genomfördes merparten av intervjuerna gemensamt av båda uppsatsförfattarna 

men den sista intervjun genomfördes individuellt av en av författarna. Även här informerades 

deltagarna om intervjuns längd och en av de intervjuade önskade få sin intervju tidigarelagd och 

därmed genomförd under lunchen, denna förändring i schemat gjordes också. Inga andra 

förändringar gjordes.  Även här spelades samtliga intervjuer in med MP3-Spelare, inte heller här 

motsatte sig någon respondent att bli inspelad. 

Slutligen genomfördes två intervjuer med medarbetare från kontoret i Malmö. Dessa genomfördes 

av tidsskäl via telefon. Dessa två intervjuer spelades inte in utan intervjuaren förde istället 

anteckningar.  
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I tabellen nedan har vi sammanställt de 12 intervjuer som spelats in och transkriberats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Etiska betänkanden 

I Lag (2003:460) redogörs för de etiska riktlinjer som lagstiftaren satt upp för forskare vid Sveriges 

universitet (Dalen 2007). Dalen (2007) forsätter med att redovisa lagen och betänkligheter omkring 

denna i fem olika delar. 

 Krav på samtycke 

 Krav på att bli informerad 

 Krav på konfidentialitet 

 Krav på skydd för barn 

 Hänsyn till socialt svaga grupper. 

I vår studie har vi inte studerat barn och därför faller det utanför våra etiska ramar, vi kommer istället 

att gå igenom de övriga punkterna och hur vi där sökt att genomföra en etiskt korrekt studie. 

Intevjuer TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE 

Intervjupersoner  Intervjulängd 

Person 1 Person A 45 Minuter 

Person 2 Person B 34 Minuter 

Person 3 Person C 35 Minuter 

Person 4 Person D 34 Minuter 

Person 5 Person E 40 Minuter 

Person 6 Person F 32 Minuter 

Person 7 Person G 33 Minuter 

Person 8 Person H 33 Minuter 

Person 9 Person I 37 Minuter 

Person 10 Person J 41 Minuter 

Person 11 Person K 38 Minuter 

Person 12 Person L 39 Minuter 

Tabell 1: Intervjupersoner och intervjulängd 
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Krav på samtycke: Relativt självförklarande, den eller de personer som avses med studien skall utan 

yttre påtryckningar frivilligt lämna samtycke till att delta i studien (Dalen, 2007). Vi har inför varje 

intervju informerat om vilka vi är, vad intervjun syftar till och på vilket sätt informationen kommer att 

användas. Dalen (2007) menar dock att det vid kvalitativa intervjuer under arbetets gång kan uppstå 

förändringar i hur materialet skall användas och att det därför fortlöpande bör ske avvägningar om 

nytt samtycke krävs. Vi har dock inte upplevt att vi efter att samtycke till intervju givits, ändrat på 

studien i en sådan omfattning att ett nytt samtycke krävts. 

Krav på information: Kravet på information är tätt sammankopplat med kravet på samtycke. Det är 

självklart av största vikt att respondenten har all information som krävs för att kunna göra ett väl 

grundat frivilligt beslut att delta. (Dalen, 2007) Vi har innan varje intervju informerat om intervjuns 

syfte, vårt projekt, samt hur intervjun kommer att behandlas och användas. Vissa av våra 

respondenter bad även om att få se på våra frågor innan intervjun. Dessa personer fick då innan 

intervjun ta del av de områden vi önskade gå igenom.  

Krav på konfidentialitet: Vid kvalitativa intervjuer är detta en mycket viktig aspekt då intervjuaren 

och den intervjuade möts personligen. Informanten måste vara trygg i att denne kan lämna 

information utan att informationen går att spår tillbaka till en enskild individ. (Dalen, 2007) Detta kan 

skapa problem menar Dalen (2007) då kunskaparen måste ta hänsyn till individen samtidigt som hon 

vill presentera en trovärdig studie. I vårt fall har vi sökt att anonymisera våra respondenter genom att 

endast beskriva dem som person A, B, C osv. Samt att avidentifiera citat där specifika personer eller 

arbetsplatser nämns. Vi har även valt att benämna samtliga respondenter som hon för att ytterligare 

avidentifiera vem som sagt vad. 

Hänsyn till svaga och utsatta grupper: Här bör författarna ta bort information som kan hjälpa 

utomstående att identifiera individer ifrån studien. Särskilt om gruppen eller individen befinner sig i 

en svag position. (Dalen 2007) Visserligen tillhör ingen av våra respondenter en utsatt minoritet i 

samhället, men vi har ändå sökt att avidentifiera platser och enheter samt att anonymisera de 

personer som vi intervjuat.  

2.5 Teori 

Teori kan sägas vara antaganden om hur fenomen hänger samman. Jacobsen skriver: 

”En teori är en förenkling av en komplicerad verklighet,  

ett slags skissartad översikt.” (Jacobsen, 2002, sid 460) 
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Vi har fokuserat på att hitta teorier som är välgrundade och accepterade av akademiker inom 

området och där texterna har publicerats i akademiska tidskrifter då dessa texter måste bli godkända 

för att få vara med i skrifterna, så kallad ”peer review”. Det finns dock undantag då vi inte har kunnat 

få tag på originaltexterna, utan har fått använda oss av läroböcker som källhänvisar till de författare 

vi egentligen ville citera. Vi kan dock anta att denna text är nära den sanning som originalförfattarna 

har skrivit just för att det är läroböcker som används av många lärosäten.  

2.5.1 Förförståelse 

Dalen (2007) menar i sin bok, att alla personer inför ett fenomen har vad hon kallar en 

förståelsehorisont. Det viktiga är menar Dalen (2007) att denna förförståelse bidrar till att 

intervjuaren förstår den intervjuade på ett så bra sätt som möjligt. Hon menar vidare att analysen blir 

en dialog mellan forskarens förförståelse och det empiriska materialet. Dalen fortsätter. 

”I denna dialog kommer forskarens egen förförståelse i förening med aktuell teori om fenomenet att 

påverka tolkningen” (Dalen 2007, sid 13) 

Förförståelsen sker också i flera steg, det gäller både en beskrivande förståelse, en tolkande 

förståelse och en teoretisk förståelse (Dalen, 2007). Dalen (2007) menar vidare att det är viktigt att 

forskaren har en teoretisk känslighet och att denna kan tränas upp genom att studera teorier och att 

skapa sig en så bra bild av fenomenet som möjligt innan själva studien startar. 

2.6 Analys  

Vår analys bygger på de svar vi fått ifrån våra intervjuer. Dessa har sedan satts i relation till de teorier 

vi redovisat. Likheter och skillnader gentemot gällande teorier har undersökts. 

Analysen söker även ge en övergripande bild av motivationen hos medarbetarna genom hela 

projektet. För att åskådliggöra detta rör sig analysen längs en tidsaxel där vi följer respondenterna 

genom hela projektets gång och där vi utskiljt vissa delar av projektet som extra intressanta och 

analyserat dessa. Teorierna som använts behandlar förändring och motivation.  

Analysen har även den följt den tolkningsbaserade eller kvalitativa läran, där vi tolkat de svar vi fått 

utifrån vår egen förförståelse av ämnet samt utifrån de teorier vi valt att använda oss av. Målet har 

således varit att genom analysen förstå individerna genom varje steg i projektprocessen.  
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2.7 Metodkritik  

Viss kritik bör naturligtvis riktas mot den studie vi genomfört. Primärt gäller detta de val av metoder 

vi gjort. Att se bakåt i tiden medför alltid en risk att händelser eller känslor sätts i relation till 

helheten och att de inte beskrivs så som det var för stunden. En av de intervjuade uttrycker just detta 

då hon talar om hur projektet får ett rosa skimmer och att man bara minns det bra. Studien hade 

alltså varit väl betjänt av att kunnat genomföras som en longitudinal studie där ett projekt och dess 

medlemmar kunnat följs över hela den tid som projektet pågått. Där intervjuer inför, under och efter 

kunnat komplettera varandra. Under pågående projekt hade även andra metoder än intervju kunnat 

användas. Ett exempel på en metod skulle kunna vara shadowing där forskaren på plats i projektet 

kunnat observera hur individerna agerar och hur de sinsemellan talar om motivation och projektet. 

Att just genomföra studien som longitudinal fanns dock inte tidsmässigt utrymme för inom ramen för 

den här uppsatsen. 

Viss kritik bör även rikts mot hur våra respondenter valts ut. Det går att hävda att i enlighet med de 

principer för företagsekonomisk forskning som Saunders et al. (2007) ställt upp, att chefer inte delger 

information som inte är dem själva till gagn skulle kunna innebär att TMHE enbart skulle välja ut de 

personer som kan ge en positiv bild av företaget och projektet. Vi upplever dock inte att det fungerat 

på detta sätt. Istället har respondenterna valts ut baserat på att de har de kvalitéer vi eftersökt. Att vi 

även i urvalet fått individer som varit mycket kritiska och även öppet kritiska talar för att vi inte 

drabbats av ett vinklat urval från TMHE:s sida.  

2.8 Källkritik 

Något som är väldigt viktig är att själv ställa sig kritisk till den studie vi som kunskapare genomfört. 

Att kritiskt granska den data som samlats in och de teorier som använts. Det finns alltid områden där 

förbättringar kan göras och vi har nedan fokuserat på empiri, teori och vår egen roll i studien. 

2.8.1 Empiri 

Även om vi sökt att behandla våra källor konfidentiellt så går det inte att utesluta att vissa 

respondenter valt att inte uttala en allt för starkt kritisk hållning gentemot TMHE då de alla 

fortfarande arbetar kvar på företaget. Det finns även risk för att de överdriver sitt arbete i projektet 

och den betydelse de spelat för att på samma sätt framstå i god dager. Vi har dock under 

intervjuerna inte upplevt att detta skulle varit ett problem. Vi har fått intrycket av att samtliga 

respondenter varit mycket uppriktiga i sina svar och att de sett intervjuerna som en möjlighet att få 

berätta hur projektet varit, sett från deras ögon, både positivt och negativt.  
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2.8.2 Teori 

Vad det gäller de teorier vi använt så har vi sökt att ha teorier som har en stor acceptans inom sina 

respektive fält samtidigt som vi ville att de skulle ha stark relevans till vårt ämne. Ett flertal av våra 

teorier är klassiker, klassiker som dock håller och används än idag. Andra teorier är nyare och 

kommer från 2000-talet. Denna blandning av gamla accepterade teorier och nyare mer spetsiga 

teorier anser vi ger en bra blandning. En del av våra teorier måste dock ses som mindre empiriskt 

belagda, något som bland annat Bryman & Bell (2005) tar upp som något viktigt vid intensiva 

fallstudier, här hade det alltså varit önskvärt att teorierna varit starkare empiriskt belagda.  

2.8.3 Vår roll i studien 

Sist men inte minst bör våra egna förväntningar och fäblesser granskas. Det är visserligen så att vi 

som intervjuare och kunskapare omöjligt kan vara helt objektiva till de data vi samlar in och i de 

analyser vi gör. Det faktum att vi i denna studie varit två författare har medfört att vi kunnat utöva 

viss intern kontroll sinsemellan. Att kritiskt kunna granska varandra och att påpeka när den ene eller 

andre drar iväg på sidospår har hjälpt oss att behålla fokus och förhålla oss neutrala. Det är dock så 

att studien i sin grund härrör från vårt intresse för projekt och motivation och således är det som sagt 

svårt att vara helt objektiva.  

2.9 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar projektovana medarbetare i projekt. I detta ligger en rad avgränsningar. Dels 

hade det varit intressant att studera huruvida projektovana skiljer sig från projektvana i samma 

projekt. Av tids och utrymmesskäl har den projektvana gruppen dock uteslutits i denna uppsats. 

Ytterligare en avgränsning som gjort är att fokusera på Sverige. Författarna hade möjlighet att 

studera ett pågående projekt i Tjeckien men ansåg att den då pålagda kulturella aspekten skulle 

skapa en komplexitet som vida överstiger utrymmet i denna uppsats. Därför har endast 

empirinhämtning skett vid svenska kontor av medarbetare bosatta och arbetande i Sverige.  
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3 Referensram 

Med anledning av vår grundläggande induktiva ansats där vi genom en empirisk undersökning vill 

förklara vårt problem, är vår referensram uppbyggd kring teorier som kan förklara empirin och 

således även vårt syfte och frågeställningar. I följande kapitel kommer vi fördjupa oss i olika teorier 

som förklarar hur personer motiveras och fungerar på en arbetsplats. Teorierna är valda utifrån en 

grundlig genomläsning av litteratur inom ämnena förändring, motivation och organisationsteori. Det 

vi har kunnat finna är som i inledningen nämnt att det inte finns en färdig modell att applicera på vårt 

problem. Med detta i åtanke har vi valt ut teori som vi anser kan vara delar av förklaringen till 

problemet om motivationsfaktorer för ovana projektarbetare.  

3.1 Från linje till projekt 

”But by jupiter, rejoined Nicomachides. There is nothing similar in managing a chorus and an army” 

(Shafritz, et al, 2005, sid.35) 

Citatet är hämtat från en diskussion mellan Nicomachides och Sokrates, som därefter har blivit sagd 

vara upphovsmannen till Generic Management om att det finns en lära om hur organisationer 

fungerar. Det finns dock inget exakt datum när forskare kan sägas ha lagt fram teorier som förklarar 

hur vi som människor agerar och borde agera i grupp (Shafritz et al, 2005) utan det måste snarare ses 

som en evolution som kommer att fortsätta. Definitionen av en organisation är en social enhet som 

är målorienterad, designad för att avsiktligt strukturera och koordinera aktivitetssystem och är 

länkad till den externa miljön (Chmiel, 2000). Detta var således även Sokrates tanke när han menade 

att liknelsen mellan en armé och en kör visst kunde göras då båda i grund och botten fungerar på 

samma sätt.  

Idag ser vi att företag går mot mer och mer projektorienterade organisationer, främst för att lösa 

problem, implementeringar eller utveckling (Bredin, 2006; Söderlind 2007; Taylor, 2010; Packendorff, 

2002).  Det ska dock tilläggas att många företag redan under 80-talet testade med att implementera 

förändring eller utveckla produkter genom projekt, men det fick aldrig något fäste mycket på grund 

av okunskap om ett projekts dynamik och mekanismer (Taylor, 2010). Idag finns det en helt annan 

kunskap vilket har gett projektet fotfäste i företag (Dwivedula & Bredillet, 2010). Det som händer 

med anställda på företag är den logiska kopplingen till förändring för de anställda. Det kommer 

ställas andra krav och förväntningar när de istället ska jobba i ett projekt som Dwivedula &Bredillet  

(2010) kunde visa genom att se på hur till exempel motivationsstrukturen fungerar på ett annat sätt 

just vid projekt gentemot traditionellt arbete. 
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3.2 Det var bättre förr! – Att motsätta sig förändring 

Att förändras är dock ingenting som är självklart för alla de personer som är anställda vid ett företag. 

I värsta fall kan en situation uppstå där personalen efter förändringen inte längre vill arbeta på 

företaget och då bestämmer sig för att säga upp sig. Eller ännu värre som Bob Worchester 

styrelsemedlem på MORI ska ha sagt: 

”Don’t worry about those who turn off and go:  

worry about those who turn off and stay” (Hayes, 2007, sid. 205) 

Detta innebär att företaget skulle behålla arbetskraft som inte längre delar företagets mål eller 

värderingar.  

Hayes (2007) menar på att det inom alla organisationer finns en naturlig tendens att motsätta sig 

förändring. Till grund för detta använder han sig av Kotter & Schlesingers arbete om motstånd mot 

förändring.  Kotter & Schelsinger (20083) menar att medarbetare kan agera på en rad olika sätt vid 

förändring. Från att passivt ogilla den eller i värsta fall aktivt underminerade den. Till att helhjärtat 

omfamna den.  För att kunna förbereda sig mot negativa konsekvenser av förändring måste chefer 

enligt Kotter och Schlesinger (2008) vara medvetna om de fyra arketyper av motstånd som kan 

uppstå. 

Trångsynt egoism: Anledningen till detta motstånd är att personen i fråga tror att förändringen 

kommer att leda till en förlust av någonting som är viktigt för denne. Det kan röra sig om status, lön, 

arbetsuppgifter etc. Då personer fokuserar på vad som är bäst för dem själva istället för vad som är 

bäst för organisationen resulterar detta motstånd ofta i politiskt beteende som Kotter & Schlesinger 

kallar det, ett starkt engagemang för att förhindra att förändringen äger rum. (Kotter & Schlesinger, 

2008) 

Missförstånd och brist på förtroende: En annan anledning till motstånd mot förändring är den att 

personen har missförstått förändringen eller inte har förtroende för den person som iscensatt 

förändringen (Kotter & Schlesinger, 2008). Denna typ av motstånd har starka länkar till hur 

transparent organisationen är och hur informationsdelning sker, när medarbetare inte har 

förtroende för en change-manager kommer de motsätta sig hennes förslag hur bra den än må vara. 

                                                           

 

3 Återugivning av deras artikel från 1979 
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(Hayes, 2007) Denna typ av motstånd kommer ofta oväntat för ledningen då de endast tror att 

motstånd sker då de genomför försämringar för medarbetarna (Kotter & Schlesinger, 2008). 

 En annan bedömning: Detta är enligt Kotter & Schlesinger (2008) en mycket vanlig form av 

motstånd. Här har medarbetarna helt enkelt inte gjort samma bedömning som ledningen och anser 

därför att förändringen är negativ både för dem själva men också för företaget som helhet. Viktigt att 

påpeka här är att motståndet kan vara av godo för företaget om det är så att medarbetarnas analys 

är bättre än den som lett till att företaget vill driva igenom förändringen. (Kotter & Schlesinger, 2008)  

Låg tolerans mot förändring: Denna typ av motstånd har sin grund i personers osäkerhet inför 

förändringen. De är oroliga att de inte kommer kunna klara av att ta till sig de kunskaper som 

kommer krävas, eller att de inte har erfarenhet nog för att genomföra förändringen. Hastigheten 

med vilken en person klarar av förändring är individuell och vid förändring finns risken att vissa 

personer tvingas förändras för mycket, för snabbt. (Kotter & Schlesinger, 2008) 

Kotter & Schlesinger (2008) har också tagit fram en rad åtgärder som de menar kan hjälpa till att lösa 

eller helt eliminera motsättningar mot förändring.  

 

Tabell 2: Metoder för att förhindra motstånd, Kotter & Schlesinger  2008 p. 136 
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Det finns alltså enligt Kotter & Schlesinger (2008) sex olika sätt att lösa denna problematik vilka 

översatt till svenska blir. 

- Utbildning + Kommunikation 

- Deltagande + Involvering 

- Förenkling + Support 

- Förhandling + Överenskommelse 

- Manipulering + Kooptation 

- Klart + Oklart tvång 

Till dessa förklarar de även de fördelar och nackdelar som tillkommer och om hur dessa fungerar. Det 

är till exempel är en mycket snabb lösning att manipulera de anställda, men detta kan få allvarliga 

konsekvenser i framtiden, menar Kotter & Schlesinger (2008).  Därför är det viktigt att välja rätt typ 

av hjälpmedel och att även överväga de eventuella konsekvenserna av den valda taktiken, så som 

modellen ovan visar. 

3.3 Det kommer att bli bättre! – Motivation genom förväntan 

Förändring kan vara en starkt motiverande faktor, men förändring kan samtidigt sänka en 

medarbetares motivation. Förväntningsteorin erbjuder enligt Hayes (2007) ett bra ramverk för att se 

om en medarbetare kommer att stödja eller motarbeta en förestående förändring. 

Förväntningsteoretiker så som Vroom och Porter & Lawler har enligt Hayes (2007) kommit fram till 

att motivation är en funktion av två faktorer. Attraktiviteten av olika utfall och förväntningar på 

framtiden.  

Utfall: Det går att utvärdera utfall med hänsyn till deras värde eller attraktivitet. Detta benämns som 

ett utfalls valens. I kontexten förändring menar Hayes (2007) att om personen uppfattar att 

förändringen kommer leda till att tillgängligheten av högt värderade utfall minskar, så kommer 

personen motsätta sig förändringen. (Hayes, 2007) 

Förväntningar: Det är dock inte bara tillgängligheten av värderade utfall som bestämmer huruvida en 

medarbetare kommer att vara motiverad eller inte. Motivationen kommer också att bero på hur 

sannolikt de tror att det är att de kommer få ta del av utfallet. Dessa förväntningar delas i sin tur upp 

i två delar. (Hayes, 2007) 

Krävd ansträngning för prestation: Behandlar personens egen uppfattning om huruvida den 

ansträngning som hon kan lägga kommer att leda till en framgångsrik prestation. 
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Prestation kontra utfallsförväntning: Berör huruvida en viss nivå av prestation kommer leda till 

önskvärda utfall, eller undvikande av negativa utfall. 

Ur motivationssynpunkt blir det alltså relationen mellan ansträngning, prestation och värderat utfall 

som bestämmer motivationsnivån hos en medarbetare. Detta gäller då även i det fallet det handlar 

om att stödja eller att motarbeta en förändring. (Hayes, 2007) 

Precis som figuren visar är det viktigt för de som vill genomföra förändring eller motivera sin personal 

att ha en idé om på vilket sätt en förändring kommer att påverka deras tillgång på värderade utfall. 

Hayes (2007). Hayes (2007) använder tre grundläggande steg för att göra en sådan utvärdering. 

 Skaffa kunskap om vilka utfall som värderas högt av berörd personal 

 På vilket sätt leder den nuvarande situationen till dessa utfall? 

 På vilket sätt kommer förändringen att ändra på denna situation? 

Genom att ha dessa tre delar i åtanke är mycket vunnet enligt Hayes (2007). Det är också viktigt att 

beakta att en person kan värdera samma utfall olika vid olika tidpunkter. Ju mer kunskap som finns 

desto enklare är det att skapa en cost-benefitanalys av förändringen.  

Figur 4: Förväntansmodell för motivation. Hayes 2007, sid 208 
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3.4 Motivation i projekt 

Dwivedula & Bredillet (2010) har gjort en studie om skillnaderna mellan traditionella 

motivationsteorier och hur det fungerar i ett projekt. Deras modell bygger på en kvantitativ studie 

om motivationens aspekter i ett projekt och dess konsekvenser för cheferna. Modellen nedan visar 

dock hur projektmedarbetarens motivation är och fungerar. 

 

Figur 5: Modell för projektmotivation, Dwivedula  & Bredillet, 2010, sid 163 

De fem olika kategorierna är Dwivedula & Bredillets (2010) modell över deras undersökta fenomen. 

Inom dessa kategorier har vissa motivationsfaktorer spelat störst roll. Dwivedula & Bredillet (2010) 

identifierade fem olika huvudgrupper i ett motivationsperspektiv och genom statistisk analys hittade 

de faktorer som påverkade motivation mest. 

Employee development visade störst betydelse i för individen förmågan att själva få anpassa sitt 

arbete. Det skulle även ge större möjligheter till avancemang, ny kunskap och få vara med och 

bestämma. Work Climate visade sig ha faktorer som motiverande som variation i arbetet, social 
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interaktion, och att få feedback. Perceived equity fick högst på faktorer som adekvat lön och 

bekräftelse, samtidigt som friheten att utforma sitt arbete bör vara stor för att motivera de anställda 

projektarbetarna. Work objectivity handlar om vikten av en gemensam förståelse av vad jobbet går 

ut på att målen är tydliga om vad som ska göras. Till sist kunde Dwivedula  & Bredillet (2010) 

identifiera jobbsäkerheten som en egen modell, byggd utifrån Herzbergs hygienfaktorer. Det måste 

finnas en säkerhet om att få behålla jobbet.   

Modellen som Dwivedula  & Bredillet (2010) har skapat förklarades genom traditionella 

motivationsteorier såsom Herzberg, Pinto, Locke med flera. Modellen byggdes och kunde förklaras 

via projektorienterade organisationer där det visade sig att det var dessa faktorer som påverkade 

deras motivation. Skillnaden mellan projekt och traditionell motivation låg inte i själva teorierna utan 

i strukturen och processen av motivationsarbete. Kritik mot modellen ligger enligt författarna själva i 

att de inte har tagit hänsyn till kulturella skillnader eller att de endast har gjort en studie på ett 

företag.  

3.5 Människans individuella motivation 

Oavsett om en människa motsätter sig förändring eller välkomnar den och oavsett om hon föredrar 

projekt eller traditionella organisationer finns det teorier om hur vi människor har en individuell 

motivation som samspelar med den organisation personen befinner sig i.  

”Organizations emerge when the goals they seek to achieve are too complex for 

any one man. The actions necessary to achieve the goals are divided into units manageable 

by individuals—the more complex the goals, other things being equal, the more people are 

required to meet them.”(Argyris, 1973; sid.141) 

Som citatet visar menar Argyris (1973) hur människan ibland måste slå sig samman till en 

organisation när målet för den enskilda blir övermäktigt. Vidar menar Argyris (1973) att en person är 

en komplex organisation precis såsom ett företag är detsamma. Den individuella motivationen 

härstammar enligt Argyris (1973) från vad 

de anställda tjänar på att ta sig an ett 

åtagande och förklaringsfaktorn för 

motivation ligger i att förstå vilka behov 

de anställda har, precis så som ett företag 

måste förstå sin verksamhet. Argyris 

(1973) har tagit fram en tabell för hur 

Tabell 3: Agryris tabell, Argyris, 1973 sid. 142 
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människor vill balansera sitt liv för att kunna maximera sin självkänsla och således personens 

motivation i arbetslivet. En organisation har andra behov och mål än vad individen har och Argyris 

(1973) menar att om de två inte kan ”komma överens” är risken att situationer som frustration, 

psykologiskt misslyckande och konflikter uppstår. Det som händer om balansen inte hittas kan vara 

följande: 

- Den anställde kämpar mot organisationen för att återfå kontroll, till exempel genom att 

ansluta sig till ett fackförbund.  

- Den anställde lämnar organisationen temporärt eller permanent.  

- Den anställde lämnar jobbet, psykologiskt sett och gör endast det som behövs för att få 

behålla jobbet.  

- Den anställde gör sitt jobb utan motivation mot att personen får mer betalt.  

Argyris modell kan sammanfattas genom empiriskt belägg om hur individer som inte lyckas 

självuppfylla sig själva genom vad vi tidigare beskrev kommer bli mer frustrerade, aggressiva mot sina 

chefer och organisationen (Argyris, 1973).  

Vidare har Bertil Gardell, skrivet om av Argyris (1973), kommit fram till vissa intressanta aspekter 

såsom att pengar inte har den högsta betydelsen utan att även om den anställde tjänar över 

genomsnitt så är utanförskap en större faktor om självförverkligande och om att känna sig 

motiverad. Sammanfattningsvis kan det sägas att Argyris teori till mångt och mycket handlar om 

vilken kontroll den anställde känner sig ha i relation till arbetsuppgifter och organisationen. Detta för 

att kunna självförverkliga sig själv genom de fyra punkterna som vi tog upp i början av avsnittet.  

Det finns enligt Argyris (1973) tre sätt för att motverka utanförskap och dessa är: 

- Den anställde borde själva få allokera arbetsuppgifterna 

- Grupper borde sammanställas genom sociometriska procedurer 

- Medlemmarna i gruppen får själva välja gruppledare.  

Fördelen med Argyris teori är enligt honom själv att hans observationer är desamma oavsett 

kulturer, vilket innebär att den kan appliceras i de flesta länder såsom även Sverige (argyris, 1973).  

3.6 Människans drivkrafter som del av motivation 

Människans psykologiska drivkraft har försökts att förstå sig på av många stora forskare såsom 

Maslow, Freud, Smith med flere (Nohria, Groysberg & Lee, 2008). Nohria & Lawrence har författat 
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boken Driven: How human nature shapes our choices som fått ett stort genomslag på hur en anställd 

motiveras i det dagliga arbetet (Nohria et al., 2008).  

Det fyra olika drivkrafterna enligt Nohria (2008) är:4 

Drivkraften att förvärva 

Vi människor jämför alltid vad vi har och vad vi kan få. Detta betyder att vi vill självförverkliga oss 

själva och må bra genom förvärva eller göra saker som att köpa kläder, prylar, resa eller andra 

liknande saker.  

Drivkraften att skapa förbindelser 

Tillhörighet är något vi människor alltid vill känna och det är en av anledningarna att vi på 

arbetsplatsen vill känna att vi är med i en gemenskap och tillför företaget något. Det finns belägg för 

att det finns en motsträvighet mot att gå mot divisionaliserade eller funktionella arbetsplatser. I 

undersökningar gjorda har det visat sig att det är denna drivkraft som bäst förklarar motivation på 

arbetsplatsen.  

Drivkraften till att begripa/Förstå 

”Om hjärnan inte förstår hittar den på” är ganska allmänt känt och på samma sätt förklarar Nohria et 

al. (2008) hur vi vill förstå det vi gör på arbetsplatsen och känner en hopplöshet om vi inte kan 

förklara varför saker är på ett visst sätt. Det handlar även om att människan strävar mot att ta sig an 

utmaningar som leder till bättre förståelse och att de växer i sin roll. Motsatsen är alltså att de 

känner sig omotiverade när de jobbar med monotona arbetsuppgifter. 

Drivkraften att försvara 

Denna drivkraft härstammar sedan långt tillbaka, då människor ville försvara sina familjer, sina 

vänner, sina åsikter eller sin personlighet. Att inte kunna försvara sig skapar mycket negativa känslor 

och tvärtom om man lyckas. Det finns således en motivationsproblematik om en anställd till exempel 

gör fel i sina arbetsuppgifter. Det tar emot lite att få kritik, men samtidigt gör kritiken att den 

anställde strävar mot att nästa gång få positiv kritik. 

  

                                                           

 

4 Fritt översatt från engelskans; Drive to aquire, Drive to bond, Drive to comprehend och Drive to defend.  
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3.6.1 Förutsättningar för drivkrafter och motivation 

Den starkaste korrelationen mellan motivation och dessa drivkrafter var som tidigare nämnt, viljan 

att skapa förbindelser, enligt Nohria et al. (2008). De menar vidare att för att kunna fylla dessa behov 

är en av de mest effektiva åtgärderna att lyckas skapa en kultur som syftar till att promota lagarbete, 

öppenhet och vänskap. Nohria et al (2008) tar i modellen nedan upp flera andra åtgärder för att 

skapa motivationsdrivkrafter. De är uppdelade i de fyra olika drivkrafter som vi diskuterade tidigare. 

De fyra drivkrafterna är opåverkbara av varandra och Nohria et al. (2008) har kunnat visa hur 

motivationen stiger oavsett om endast en av drivkraften ökar. Högsta motivationsökning kunde dock 

läsas av när alla fyra behoven var tillfredställda.  

3.7 Psykologiska kontrakt som motivationsfaktor 

En organisation strävar mot uppsatta mål och arbetar utefter en plan. Individen i organisationen vill 

också ha något i utbyte. Denna relation regleras dels genom skrivna kontrakt där arbetstid, lön, 

förmåner med mera avtalas, men det finns även så kallade psykologiska kontrakt som den anställde 

själv skapar. Rousseau (2004) beskriver situationen så här: 

”Modern organizations can't succeed unless the people they employ agree to contribute to their 

mission and survival (Rousseau, 2004; sid.120).” 

Tabell 4: Nohiras fyra steg, Nohria et al, 2008. sid. 82 
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3.7.1 Psykologiska kontrakt - Den oskrivna motivationen 

I alla organisationer finns det underliggande kontrakt och förväntningar om vad som krävs från 

individen både utifrån dennes perspektiv, men även vad organisationen kräver av den anställda. Ett 

psykologiskt kontrakt finns inte i ord eller på papper utan är den uppbyggda psykologiska känslan för 

vad som krävs på ett arbete. Redan när en anställd träffar sin chef för första gång skapas dessa 

förväntningar om vad personen kan komma tänkas jobba med. Det intressanta i detta är dock att 

denna förväntning ofta förvrängs när personen sedan börjar jobba på riktigt, då hennes kollegor har 

en helt annan bild av vad jobbet innebär. Det kan handla om arbetstider, där chefen kanske säger 40 

timmar i veckan medans det i verkligheten handlar om 60 timmar i veckan (Rousseau, 2004).  

Enligt teorierna som förespråkats av bland annat Argyris, Levinson och Rousseau (Rousseau, 1998), 

finns det bevis för att monetära belöningar inte är det enda som krävs för att motivera en anställd 

utan de menar på att det istället handlar om just de förväntningar som en anställd har på sitt jobb.  

Det finns enligt (Rousseau, 2004) sex identifierade faktorer som bygger upp ett psykologiskt kontrakt. 

Dessa faktorer ligger som grund till ett lyckat psykologiskt kontrakt som hänvisar till att motivera den 

anställda. De sex faktorerna är: 

- Frivilligt val 

Den motiverande faktorn handlar om att en anställd själv har accepterat de åtagande som 

förväntas.  Ett exempel är en anställd som säger, ”Jag stannar här i ett år”. Detta åtagande 

har mycket mer kraft än om den anställde skulle säga att hon stannar ett tag (Rousseau, 

2004).   

- Tron om ömsesidig överenskommelse 

Denna faktor nämnde vi kort i inledningen av detta stycke vilket betyder att ett kontrakt 

skapas redan första gången en person träffar någon från företaget som de ska börja jobba 

på. Det kan handla om som nämnt, hur många arbetstimmar som krävs vilket kan skilja sig 

från vad chefen säger och vad verkligheten är. Mer erfarna rekryterare eller rekryterade 

personer har lättare att skapa en ömsedig överenskommelse (Rousseau, 2004).  

- Ofullständighet 

Det finns en risk att ett kontrakt inte är fullständigt, det vill säga en anställd inte har fått all 

den information som krävs för att få en uppfattning om vad som krävs. Det finns även en risk 

om förutsättningarna förändras hela tiden, det vill säga, många förändringar sker under 

perioder (Rousseau, 2004). 
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- Multipla kontraktskrivare 

En anställds kontrakt handlar inte enbart om tolkningar av vad ledningen eller chefer säger, 

utan även vad kollegor säger och tycker. Om en chef lämnar avdelningen kommer det för den 

anställda kännas som ett kontraktsbrott. Nya kontrakt skapas dock när nya chefer eller 

arbetskollegor kommer in i bilden (Rousseau, 2004).  

- Förvalta förluster när kontrakten faller 

Om ett kontrakt bryts när till exempel en utlovad ny tjänst är inom räckhåll för en anställd, 

kan det behövas att chefen istället erbjuder personen ett annat utvecklande uppdrag för att 

på så sätt få den anställde att inte, som oftast annars sker, blir arg, besviken och inte 

motiverad till att jobba vidare (Rousseau, 2004).  

- Kontraktet som modell för arbetsrelationerna 

Det krävs en mental modell över hur arbetsrelationerna ska vara. Det kan ses som den 

informella kulturen om hur anställda är mot varandra och sina chefer. Det är en perception 

över hur det bör vara och hur de bör agera. Om det sker förändringar genom till exempel nya 

system att jobba efter, så är det svårt att anpassa sitt psykologiska kontrakt till de nya 

omständigheterna (Rousseau, 2004).   

3.7.2 Olika typer av kontrakt 

Det finns tre typer av psykologiska kontrakt vilka betecknas som relationella, transaktions och hybrid 

kontrakt. De spelar olika roller där det relationella kontraktet till stor del handlar om lojalitet och att 

den anställde känner stark tro mot att vara med i förändringar, jobbar övertid och vill hjälpa 

företaget framåt. Om detta kontrakt på något sätt bryts, är känslan mycket stark och svår att 

reparera vilket innebär lägre motivation och känslan av svek (Rousseau, 2004). 

Transaktionskontraktet hittas ofta på arbetsplatser där personalen lätt kan bytas ut, vilket leder till 

att den anställda enkelt kan byta jobb om kontraktet bryts. Ett exempel är Call Centers där både 

chefen och den anställde enkelt kan bryta ett kontrakt och byta jobb. Hybrid kontraktet är ett 

ömsesidigt kontrakt där det förväntas av den anställde att göra sitt jobb, men även att vara flexibel i 

att vara med i förändringar och liknande. Det kan enligt Rousseaukonkretiseras genom att 

arbetsgivaren ger utbildning i utbyte mot att de är villiga att vara med på noterna när till exempel det 

ekonomiska klimatet ändras. 

 

Det är enligt Rousseau (2004) dock mycket svårt att från utsidan sett, som vi gör, förstå och veta 

vilken typ av kontrakt som en viss anställd har, eftersom det inte handlar om nedskrivna kontrakt och 

att det snarare är en ömsesidig känsla som har skapats ger denna teori snarare en förståelse över hur 
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motivation kan skapas genom psykologiska faktorer. Det finns dock enligt Rousseau (2004) en stark 

koppling mellan chefers ansvar att skapa psykologiska kontrakt och att den anställda formar sitt på 

ett ömsesidigt plan.  

3.7.2.1 Hur den anställde formar sitt eget kontrakt 

Det finns tre olika sätt på vilket den anställde kan forma sitt psykologiska kontrakt (Rousseau, 2004). 

Det handlar om hur karriärmål är uppsatta där personer som vill klättra steg för steg tenderar att ha 

ett transaktionskontrakt och där de anställda som vill jobba kvar längre, skapar ett relationellt 

kontrakt. Detta bygger vidare på den andra byggstenen som är personligheten, om huruvida den 

anställde skapar sitt kontrakt. Den tredje byggstenen är om huruvida den anställde har diskuterat sig 

fram till speciella förmåner som utbildning eller arbetstider (Rousseau, 2004).  

3.8 Arbetsdesign – Genvägen till motivation 

Hitintills har teorierna främst fokuserat på individen och den egna motivationen. Kanske inte helt 

enkelt för företaget alla gånger att identifiera och påverka.  

Hackman och Oldham är två herrar som sedan 70-talet varit två av förgrundsfigurerna vad det gäller 

work-redesign. De har utvecklat något de kallar för Job-Diagnostics-Survey, vilket enligt dem kan 

användas för att utvärdera hur motiverande en viss typ av jobb är. Samt hur ett arbete kan förändras 

för att bli ännu mer motiverande. (Hackman & Oldham, 1975). Grunden för instrumentet är teorier 

som bland annat Hackman varit med om att ta fram under den första delen av 70-talet och den 

baserar sig i att för att ett arbete ska vara motiverande krävs att vissa faktorer är uppfyllda. 

(Hackman & Oldham, 1975)  

Instrumentet berör ett flertal dimensioner som i sin tur återkopplar till varandra på olika sätt. Först 

beskrivs de så kallade jobb-dimensionerna.  

Skill variety anger hur svår uppgiften är och I vilken utsträckning olika kunskaper och färdigheter 

krävs för att genomföra uppgiften.  

Task identity avser huruvida arbetet innebär att den anställde är med från börja till slut och därmed 

får se hela processen ända fram till ett synligt resultat 

Med Task significance menas graden av påverkan som arbetet har på andra människors liv och 

arbete, både i den egna organisation och i övriga världen. 
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Autonomy berör precis som namnet antyder graden av frihet som arbetet erbjuder. Både vad det 

gäller den anställdes frihet att själv planera sitt arbete, men även i att skapa processer och 

angreppssätt för att utföra uppgiften. 

Feedback from the job itself. I hur hög grad får den anställde direkt och tydlig feed-back om resultatet 

av det pågående arbetet? Denna dimension har Oldham & Hackman delat in i två underkategorier 

Feedback from agents och Dealing with others. Den förstnämnda rör främst den information den 

anställde får från kollegor och chefer. Dealing with others berör graden av interaktion som krävs med 

andra medlemmar i organisationen, såväl som med personer som befinner sig utanför 

organisationen. (Oldham & Hackman, 1975) 

Utifrån detta skapar sedan Hackman & Oldham det de kallar MPS, Motivation Potential Score som vi 

kan se nedan. 

 

Formel 1: Motivating Potential Score, Hackman & Oldham, 1975, sid 160 

Dessa jobbdimensioner tar dock inte någon hänsyn till individens personlighet och preferenser. 

Därför har grundmodellen från figur 3 utvecklat till att även innefatta det som Hackman & Oldham 

kallar Critical Psychological States samt en tredje kategori Employee Growth Need Strenght5. 

(Hackman & Oldham, 1975). 

Dessa Critical Psychological States är precis som jobbdimensionerna uppdelade i ett par 

underkategorier. Dessa kategorier är själva bryggan mellan jobbdimensionerna och resultatet av 

arbetet. 

Experienced meaningfulness of the work. Helt enkelt om den anställde finner sitt arbete, värdefullt, 

meningsfullt och att det är värt ansträngningen. 

Experienced responsibility for work outcome avser graden av eget ansvar som individen känner för 

sitt arbete. 

                                                           

 

5 Kommer i analysen betecknas som utvecklingsbehov. 
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Med Knowledge of results menas hur väl den anställde känner till och förstår hur effektivt hon 

genomför sitt arbete.  

Med dessa kategorier utökar Hackman & Oldham sin modell.

 

Figur 6: Job Diagnostics Modell, Hackman & Oldham, 1975, sid 162 

Modellen visar tydligt hur jobbdimensionerna tillsammans med critical psychological states leder till 

önskade utfall. 

Under detta ligger dock det övergripande begreppet Employee Growth Need Strenght. Detta berör 

individens egna behov av att utvecklas i sitt arbete. Detta sker genom besvarandet av två kategorier 

av frågor, dels ”skulle vilja”-frågor samt ”arbetsval”. När det gäller ”skulle vilja” får respondenten 

berätta i vilken grad hon skulle vilja ha vissa specificerade förutsättningar, som exempel ges 

möjligheten att själv styra sitt arbete. När det gäller ”arbetsval” ställs frågor där respondenten måste 

välja mellan två hypotetiska arbetssituationer. Som exempel ges A: Ett arbete som låter dig fatta 

viktiga beslut, kontra B: Ett arbete med många trevliga arbetskamrater. (Hackman & Oldham, 1975) 

Employee Growth Need Strenght påverkar således hur vi bör se på framförallt jobbdimensionerna. En 

person med låg Employee Growth Need Strenght kommer att se på Autonomy på ett helt annat sätt 

och ett arbete med hög nivå av autonomi kommer således inte att passa individen och leda till det 

önskade resultatet. Tvärtom kommer en person med hög nivå av Employee Growth Need Strenght 

vara understimulerad av ett arbete med låg nivå av autonomi. Employee Growth Need Strenght 

fungerar alltså som en moderator för hur vi ska se på jobbdimensionerna. (Hackman & Oldham, 

1975)  
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4 Den empiriska undersökningen 

Som tidigare nämnt utgår den empiriska undersökningen från en fallstudie på företaget TMHE som 

har sitt huvudkontor i Mjölby. 2005-2006 köpte Toyota BT och skapade TMHE med huvudsäte i 

Mjölby. Som del av sammanslagningen skulle hela Europa få samma affärssystem och TMHE Sverige 

blev då pilotprojektet där ett konsultbolag fick uppdraget att tillsammans med en grupp om ungefär 

10 TMHE anställda skapa grundförutsättningarna för hur affärssystemet skulle byggas upp. Nästa 

skede blev att sätta ihop olika projektgrupper för varje affärsenhet där ett antal Key Users blev 

utvalda att frångå sitt normala jobb i en linjeorganisation för att istället ägna upp till 100 % av sin 

arbetstid till projektet som syftade till att implementera det nya systemet. Implementeringen gick till 

så att projektgrupperna satt i konferensrum eller liknande där de la in orders, gjorde testcase, skrev 

manualer eller andra praktiska detaljer. Rapportering om vad som gjordes skulle skrivas ner och 

skickas till projektledningen. Till hjälp hade dem externa konsulter samt interna specialister och 

lokala projektledare. Projektet pågick mellan ett till ett och ett halvt år beroende på vilken avdelning 

och vilka följdproblem som uppstod. De som av oss har blivit intervjuade har på något vis visat sig 

vara nyckelpersoner eller visat framfötterna och på så sätt blivit valda till att delta i projektet. Alla de 

intervjuade förutom två personer har aldrig tidigare jobbat i ett projekt.  

TMHE har som vi redan nämnt, huvudkontor i Mjölby. Det finns främst två lokala säljkontor förutom 

Mjölby och dessa ligger i Malmö och Bromma. Förutom i Sverige så finns det fabriker i Italien och 

Frankrike samt lokala säljkontor i många europeiska länder.  

Empirin presenteras utifrån ett tidsperspektiv där vi börjar med hur de blev utvalda till projektet och 

avslutar med hur tankarna inför framtiden är. Vi följer personernas tankar och känslor om hur olika 

saker eller faser kändes och upplevdes. De frågor vi har ställt hittar ni i våra bilagor. 
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4.1 Att bli utvald 

De vi har intervjuat har i princip aldrig tidigare jobbat i projektform utan mer eller mindre haft 

samma arbetsuppgifter under en längre period. Många av dem som varit med i det projekt som utgör 

vår fallstudie har dock varit Key Users för det gamla affärssystemet och då med ansvar att vara 

länken mellan de som arbetar på linjen och affärssystemsledningen i form av att vara uppdaterade 

på de förändringar som sker och samtidigt vara bryggan mot affärssystemsledningen om de 

förändringar som bör göras för att linjepersonalen ska kunna jobba effektivare. Övergripande kan vi 

då se att de som blev tillfrågade om att vara med, blev tillfrågade för att ledningen trodde att de var 

de bäst lämpade för att kunna ingå i ett projekt i och med att de hade varit Key Users eller på något 

annat sätt visat sig vara duktiga på det de gjorde.   

På frågan om hur de intervjuade blev tillfrågade finns det en samstämmighet om att de fick frågan 

om att vara med, men att det egentligen inte var snack om att det skulle vara på något annat sätt. 

Det fanns inte egentligen något val helt enkelt att vara eller inte vara med. Majoriteten av de 

intervjuade var dock mycket positivt inställda på att vara med beroende på olika faktorer såsom 

utmaning, utveckling, chans till nya jobb eller bara att få en annan arbetsroll. Person C förklarar 

genom citatet nedan. 

”Det var bara att jag skulle vara med. Det var flera andra som visste om innan till och med att jag 

skulle vara med. Och jag bara, Va ska jag? Ja det är klart! *…+ Men, det lät ju kul ändå.” – Person C 

Person G å andra sidan liksom Person C tyckte att det skulle bli mycket roligt, men att hon var mer 

införstådd om vad det handlade och väntade på att det skulle dra igång.  

”Spännande i början, för jag gick och väntade på detta länge jag ville det skulle dras igång och var 

sugen på att vara med, så just i början var det mycket spännande. Jag såg verkligen fram emot att få 

jobba med detta projekt.” – Person G 

Lika självklart var det för Person K. 

”*…+Jag fick ju frågan, och det var ingen diskussion eller fråga för mig utan det var självklart för mig 

själv.” 

I de fall då personerna var något osäkra på om de ville vara med eller inte har vi kunnat se att 

ledningen förklarade fördelarna med att vara med, till exempel i form av att det utlovades nya 

tjänster. Personerna svarade då ofta ja, men de som faktiskt ville tacka nej, blev ändå 

kommenderade till att vara med mot deras vilja som Person H förklarar i kommande citat nedan. Det 
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fanns dock enighet om att det inte var någon fundering kring om att vara med eller inte, men att det 

vi dem tillfällena där personen blir kommenderad, skapas en konflikt som vi kommer få tillfälle att 

återkomma till längre ner i vår empiri. 

Person H menade nämligen på att hon inte hade något val utan att hon inte riktigt hade valet att 

tacka nej. 

”Jag blev väl mer eller mindre kommenderad. Du ska vara med! Jag hade inget val! *…+ Dels kan man 

tycka att det är lite roligt att få vara med i ett projekt, dels så i och med att jag har en position som 

jag har svårt att vara ifrån kan det också ställa till det, eftersom jag skulle vara bort en hel del.” –

Person H 

Person B var en av dem personerna som var osäker, men eftersom ledningen kunde locka henne med 

till exempel erbjudande om att efter projektet byta tjänst eller få möjligheten till avancemang, 

tackade hon till slut ja. 

”*…+De lockade mig med lite andra roller även framöver efter projektet. *…+ Ni är utvalda, Det här ger 

många möjligheter, de tog hit höga ledande poster som stod och pratade, det här är ett av dem 

viktigaste projekten.” – Person B 

 

De som blev tillfrågade, blev tillfrågade av en specifik anledning såsom att de tidigare hade jobbat 

som nyckelanvändare och hade en valfrihet. I praktiken var det dock inte så. 

4.1.1 Information och förväntningar 

Den information en projektmedlem fick innan de började med projektet gav personerna 

förväntningar om vad som skulle hända i projektet, men även efter projektet. Förutom våra två 

kontrollpersoner som tidigare har jobbat mycket i projekt, hade ingen av de andra någon information 

eller förväntningar på vad som skulle krävas ifrån dem när de väl började jobba i projektet. Den 

dagliga verksamheten de jobbade i handlade i mångt och mycket om rutinarbete där de exakt visste 

vad de skulle göra när, hur och var. Som vi nämnt tidigare gick de flesta in i projektet med attityden 

om hur kul det skulle vara att få börja jobba med något nytt, men på vår fråga om vilken information 

de fick, var svaren entydiga. Det var mycket bristfällig information om vad som förväntades och 

framförallt vilken arbetsbörda som skulle ligga på dem. Informationen om själva projektet såg olika 

ut beroende på vart man jobbade. De som hade medarbetare som var involverade i kärnprojektet, 

hade mer information och hölls uppdaterade om vad som pågick, men att andra inte riktigt visste vad 

som skulle hända.  
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Person E menar till exempel på följande: 

”Jag hade ju kontinuerlig information i och med att min kollega nämnde mycket. Visserligen var ju 

inte hon hos oss så mycket, bara ibland. Men vi hade information om vad som pågick och att ett 

systembyte var inom snar framtid.” - Person E 

Men Person I som inte hade någon medarbetare som satt på mer information sa istället följande.  

”*…+Vi fick en liten lista men det var ganska vagt och generellt. Så jag tycker den biten var ganska 

dålig om när var och hur, den biten var inte så bra.” - Person I 

De två berättelserna sammanfattar väldigt bra den bild de intervjuade om att informationen gällande 

vad som skulle ske inte gav den tyngd som de önskade i vissa fall. Det handlade om att de som jobbat 

med personer som satt inne på mer information, genom att de hade varit med i den förstudie som 

gjordes året innan, förstod mer vad det skulle handla om. Det var ändå så att projektet startade 

väldigt snabbt och direkt, vilket medförde förvirring och osymmetriska uppgifter om vad som 

stundades.  Med information tillkommer även förväntningar! Förväntningar som om de inte ges i 

form av order, eller information från chefer, skapas själva av personen. Vi har kunnat se att 

personerna som nu har blivit en del av projektet hade mycket begränsad information om vad som 

skulle ske och då framförallt vilka förväntningar som fanns på deras arbete. För majoriteten blev det 

ett problem, i den bemärkelsen att de inte var förberedda på vad som komma skulle och att det tog 

tid för dem att inse vad som hände.  

Person A förklarar det så här. 

”*…+Det vart ju mycket, mycket mer än, ja, förväntat! Det blev ju jättemycket att göra.” - Person A 

Person I menade på att det var bra information men att det dock inte riktigt gick att ta på utan att 

förväntningarna om vad som krävdes smög sig på.  

”Ja det fick jag! Vi hade mycket genomgångar med alla moduler då i början [och] också inblick i*…+ 

vilket system vi skulle använda, men den här inledningen var någonting som man inte riktigt 

hanterade när man kom dit utan det var något man lärde sig efterhand, men sen själva scoopet om 

hur mycket det var något som smög sig på så att säga!” – Person I 

Person J kände på samma sätt och förklarar det med dessa ord. 

”Ja, det var ju lite mindre knapphänt, eller den var mer knapphänt ska jag säga! Vi var ju med i en 

förstudie helt plötsligt och vi gjorde lite grejer där, men sen så hände det inte så mycket och sen så 
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rätt vad det är så kom vi med på ett möte i Mjölby och sen så var det igång! Så det hade kunnat vara 

lite mer information. Informationen innan var egentligen: Du ska ägna 80 % av din tid till att vara 

med i projektet!”. - Person J 

Gällande förväntningar, är den gemensamma nämnaren att det skulle vara roligt att få vara med i 

projektet, men egentligen visste de inte varför det skulle bli det utan snarare bara att det var något 

nytt. I många fall besannades förväntningarna, men i andra var det helt fel mot vad dem hade trott.  

Person G förklarar det som följer. 

”Absolut inte, utan långt ifrån. Förväntningarna var ju egentligen något annat arbete, något mer 

datainriktat, bättre arbete. Men så man kan väl säga, ett nytt jobb! Det var väl kanske det man gick 

och hoppades på. Att man skulle få nya arbetsuppgifter, kanske även här på plats, lite annorlunda 

arbetsuppgifter.”- Person G 

Person G och Person H förklarar vidare: 

”Ja, stora förväntningar, vi fick veta att vi skulle var på plats och allting skulle vara 100 % och den 

dagen när vi skulle dra igång live, då skulle allt vara på plats och fungera till 100 % och allt skulle vara 

testat och kunna ha svar på allt och allt skulle fungera och [vi skulle kunna svara på allt]. Och så blev 

det. Allt blev 100 % och fungerade.” – Person G 

”Om man visste vad som förväntades av en? nej det visste man inte! Jag tycker det är trevligt när 

man vet förväntningar, så att man har möjlighet att kunna uppfylla det också. Inte bara 

förväntningar ”hela M3 ska funka”, för det blir för stort. Alltså lite delmål, nu får vi det här att funka, 

nu får vi det här att funka, mera.” - Person H 

Detta hade betydelse för inlärningskurvan som vi kommer in på senare, samt även synen på 

framtiden som vi tar upp i ett stycke längre ner i vår uppsats.  

4.2 Projektets inledning 

När projektet väl startade blev det för många av deltagarna en skarp kontrast till hur de tidigare 

arbetat. Gamla arbetsplatser ersattes med nya, eller i vissa fall med konferensrum. Invanda 

konstellationer och arbetssätt byttes ut. De flesta respondenterna är dock eniga om att det som vi 

tidigare var inne på, en utmanande och spännande tid, även om det kanske inte alla gånger förutsett 

hur mycket eller vad, som skulle komma att krävas av dem.  
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4.2.1 Brant inlärningskurva 

Något som återkommit under intervjuerna var den branta inlärningskurvan som projektet hade. Dels 

att det handlade om ett helt nytt sätt att arbeta, men även att känslan av de kunskaper man haft i 

sitt vanliga arbete inte riktigt räckte till. Person A berättar  

”*skillnaden+ var att komma från att veta allt, eller inte veta allt, men veta mest,  

till att inte veta någonting.”- Person A 

Det Person A ger uttryck för är något som även andra respondenter belyste. Person E till exempel 

förklarar hur det var i början av projektet 

”Det är [som] att sätta sig på skolbänken igen.  

Som att lära sig att köra bil fast i vuxen ålder.” – Person E 

Person B berättar även hon om hur det var i början av projektet. 

”Det var ju mycket tid som försvann där i början när man inte visste vad vi skulle göra.  

Man var ovan vid projekt, så när man kom in i det så var man lite vilsen kanske.” – Person B 

Känslan hos vissa av deltagarna var att mängden information ibland nästan blev överväldigande. 

Detta var extra påtagligt i början då de inte var helt klart vad som skulle göras först och prioriteras. 

Vissa av respondenterna tyckte att mycket tid i början av projektet gick åt till att ta reda på vad de 

skulle göra. 

”Ja den var ju lite tufft i början, när det bara öste på med information.  

Det här å det här å det här å det här. Ett nytt datasystem är ganska komplicerat ändå.  

Det ska vi kunna, sen [ska vi] göra instruktioner, utbilda folket. Då kände man bara ”suck”, det var 

tufft. Men det gick över sen efter ett tag, så det var inget problem med det då.” – Person C 

Efter den initiala omställningen var det dock i de flesta fallen så som Person C beskriver det, inget 

problem. När de första veckorna gått hade dels vissa förändringar gjorts i projektets struktur, dels 

hade de nya projektmedlemmarna börjat finna sina roller. Båda dessa saker underlättade arbetets 

gång. Innan projektgruppsuppdelningen reviderades fanns det vissa avdelningar vars arbete 

egentligen inte hade med varandra att göra och vars samarbete svårligen hade kunnat fortsätta 

konstruktivt. Så beskiver Person H början av projektet. Hon fortsätter med att beskriva den 

förändring som sedan skedde. 
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”Sen fick vi ju dela på oss lite mera och så kom det in en tjej till från TMHE som tog hand om [oss] 

istället. Men jag kan säga att dem första veckorna som vi faktiskt satt heltid, 

 så höll vi mest på med *den andra gruppen+”. - Person H 

Då projektet och sättet som deltagarna arbetade på var något nytt fanns hos en del deltagare en 

känsla av att inte riktigt vet vad man gav sig in på. Detta sågs dock samtidigt som något spännande, 

som en sorts utmaning att inte bara prova ett nytt jobb utan även att få testa sig själv. 

De flesta av respondenterna var trots de initiala problem som de möttes av i form av omställning till 

det nya arbetssättet väldigt motiverade. Person B som berättade om att hon kände sig vilsen 

fortsätter med att beskriva hur spännande hon tyckte att projektet skulle bli. Det hela sågs nästan 

som ett äventyr med strapatser. Just denna känsla av att projektet var spännande och intressant var 

något som Person B delade med många av de andra respondenterna. Den ökade arbetsbelastningen 

och det höga tempot bekräftade för dem att projektet verkligen var annorlunda jämfört med deras 

vanliga jobb. Person B säger till exempel så här om hur hon tyckte att det var i början av projektet: 

”Jag tyckte bara det var kul, var jätteroligt.” – Person B 

4.2.1.1 Informationsspridning 

Att få ut rätt information och veta från vem man skulle få den var inte alltid en självklarhet i början av 

projektet. Deltagarna upplevde också att det var väldigt mycket byråkrati och olika blanketter och 

formulär som skulle fyllas i. Flera av de intervjuade ställde sig dock mycket frågande till huruvida 

dessa blanketter faktiskt lästes av någon. De intervjuade tyckte även att det var svårt att hitta 

informationen från de andra medlemmarna. Person A berättar. 

”Alla dem här eländiga dokumenten. Jag tycker man kan tänka igenom vad man ska ha dem till innan 

man säger att man ska göra det för att alltså, det går åt så himla mycket tid till så mycket viktigare 

saker, än att hålla på med byråkrati[…] den här strukturen vi hade på hemsidan. Hade man jobbat 

med den då hittade man, men ingen människa kunde hitta i den strukturen som var” – Person A 

Person B berättar en liknande historia om hur det var att hitta information som ny i projektet 

”Det var ju inte helt tydligt heller, om man skulle, eller när man skulle, komma och fråga[…+ Sen gav 

det ju sig efter tiden. Just i början så var man lite lost, mycket nya begrepp.  

Många hade jobbat mycket i projekt sen tidigare, så det fanns massor sidor på intranätet.  

Det vart ju jättemycket!” – Person B 
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Senare i intervjun återkommer Person B till just detta. 

”Något jag tänkt på var att information växer något enormt i ett projekt. Och då skapar man detta på 

dem här intranätssidorna och där tyckte jag inte [det] fungerade riktigt. Man visste knappt var man 

skulle vara till sist. Det måste vara tydligare, eller så var det jag som var ovan kanske.” 

De flesta av de intervjuade har dock haft någon person som de kunnat ha som stöttepelare. Det har 

även varit möjligt att gå uppåt i projektet för att få svar på frågor. Det fanns även extern personal 

som de intervjuade hade att ställa frågor till. Det var dock för det mesta den närmsta chefen i 

projektet som de intervjuade vände sig till. Detta då de kände att den personen förstod vad de 

menade och var insatt i den del av projektet som de jobbade med. Precis som Person D nedan 

beskriver det så var dock oftast svårare att hitta någon på en högre nivå att fråga.  

”Om man tänker sig min närmsta chef så stötta hon bra. Det tycker jag att hon hade förståelse för 

vad det är. Konsultmässigt, tveksamt kanske, om vi hade en bra stöttning där. IS IT, till och från.” – 

Person D 

Detta var dock inte alltid fallet. Person G tyckte å sin sida att det var externa konsulterna som var det 

bästa stödet. 

”Vi hade alltid dem här två killarna att fråga, vi kunde maila, vi kunde ringa och vi kände att man 

alltid hade tillgång till information snabbt och hjälp, vi fick mycket hjälp.” – Person G 

Även Person I använde sig främst av centralteamet då hon inte kände att det fanns någon lokalt som 

hon kunde fråga.  

”Jag fick inte mycket hjälp här lokalt, för det fanns ingen. Men jag tyckte att jag själv fick väldigt bra 

support centralt, ifrån centralteamet. Det kände jag att, var det någonting så förstod de att det var 

viktigt att de hjälpte” - Person I 

Även om de flesta intervjuade visste vem de skulle fråga och kände till vart de kunde vända sig, 

upplevdes det som svårt att veta vad man skulle fråga om, precis som Person B beskrev tidigare.  

Sammantaget så ansåg de intervjuade att mängden information lätt blev oöverblickbar. De som 

arbetat i projektet länge visste vilka intrasidor de skulle gå in på medan för de nya 
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projektmedlemmarna var det ofta svårt att kunna följa sina issues6 eller veta vart informationen de 

sökte fans lagrad. 

4.2.2 Mitt gamla arbete? 

Samtliga respondenter hade innan de började i projektet en annan befattning på TMHE. De lämnade 

alltså sitt gamla arbete för att under en period ägna tid åt projektet. Kontakten med den gamla 

arbetsplatsen har fungerat väldigt olika för de intervjuade. Vissa har arbetat 100 % i projektet 

medans andra har alternerat mellan projekt och ordinarie arbete. Relationen till det gamla arbetet 

och den gamla arbetsplatsen har inte varit helt enkel och för många av de intervjuade har det varit 

en svår balansgång.  

Främst har det varit acceptansen från den gamla arbetsplatsen som varit problematisk. Trots att 

personen för tillfället arbetar med projektet har det fortsatt komma frågor och det har funnits 

arbetsuppgifter som respondenten inte kunnat delegera ut till sina kollegor.  

”Vissa hade ju svårare att acceptera det, för varje gång man visade sig på fredagarna så ”ahh ska du 

börja jobba nu?” Fick man höra från en kollega då i 7 månader varje fredag. Vissa tar det hårdare än 

andra. Vissa accepterar det, hon är inte här, vi får lösa problemet.” – Person J 

Vart någonstans man hade sin placering påverkade också hur mycket frågor och uppgifter från det 

gamla arbete som respondenten tvingades att ta tag i. Person J berättar: 

”Vi satt i konferensrum och då blev man dedikerad att bara jobba med projektet och inget annat[…] 

så gick jag tillbaka till mitt rum och jobbade. Vissa dagar jobbade jag så och vissa mer på mitt rum 

och då blir det många olika frågor, så det var bara att kombinera. – Person I 

Person I hamnade även i situationen att det fanns arbetsuppgifter på det gamla arbete som bara hon 

kunde lösa. Det gjorde att hon fick gå tillbaka till sitt gamla jobb och sköta det parallellt med 

projektet. 

”*Det+ var inte möjligt med 100 %, utan blev nog 80 %. Vi sa så här, att en månad är 4 veckor, en av 

dessa veckor jobbade jag med [gamla arbetet] och resterande i projektet och jag var absolut tvungen 

att göra dessa uppgifter för det fanns ingen annan som kunde kliva in där. Så det är därför jag inte 

                                                           

 

6 Bäst förklaras som ”problem att lösa”. 
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kunde kliva in 100 % men det skulle ha behövts 200 % nästan, ja, stundtals. Det var mycket!” – Person 

I 

Just situationen att dels behöva lägga tid på projektet men att samtidigt behöva lägga tid på sitt 

gamla arbete var en jobbig situation för flertalet av respondenterna. Särskilt när gamla kollegor eller 

kunder inte hade förståelse för att projektet tog upp till 100 % av den normala arbetstiden. Person F 

svarar så här på frågan om det kunde uppstå konflikter mellan projektet och den gamla 

arbetsplatsen. 

”Jaa, det var det! För vi är ju ett försäljningsbolag och folk förväntar sig ett svar även om man håller 

på med IT problem eller vad man gör. Vår uppgift är att sälja truckar!*…+ Och om vi sen håller på att 

byta IT system, det bryr sig inte dem så mycket om. Så, det var ett problem! Det var det!” - Person F 

Person G hade dock en mer pragmatisk hållning och bröt under projektiden helt kontakten med det 

gamla jobbet. 

”Till en början så, jag hade ju min dator med mig. Vi fick ju en laptop. Så fick jag ju mycket mail av 

mina kollegor. Men jag sa ju ifrån att jag inte kan svara på saker och ting, jag måste lägga all min vikt 

på M3 utbildningen. Så miljön byttes, jag kom ifrån dem.” - Person G 

För Person G del var just miljöbytet något hon såg som centralt för att kunna klara av att genomföra 

projektet på ett bra sätt. Andra respondenter hade inte en lika pragmatisk hållning som Person G 

utan var mer behjälpliga mot sina gamla arbetskamrater och svarade på frågor eller hjälpte till på 

andra sätt. Person A flyttade visserligen till en ny arbetsplats men denna låg nära den plats där hon 

tidigare arbetat. På grund av det kom det ofta förbi arbetskamrater som hade frågor eller behövde 

Person As hjälp. Person A beskriver det så här.  

”Det är klart att det störde gjorde det ju, fast jag har väl haft lite svårt att säga nej och sådär också.” 

– Person A 

Det fanns även de som ansåg att det var positivt att behålla kontakten med sitt vanliga jobb. Person L 

berättar att det var skönt att en dag i veckan få släppa projektet och fokusera på lite mer 

rutinverksamhet. Det var dock tufft till en början då det var svårt att över en natt släppa 80 % av 

arbetsuppgifterna till kollegorna. Det gjorde att arbetsbelastningen från det gamla jobbet blev väldigt 

hög till en början, något som sedan avtog mer och mer, dels därför att vissa saker kunde arbetas 

bort, men även för att Person L:s kollegor tog ett större ansvar. För att kunna lägga måndag-torsdag 

på projektet flyttade Person L ifrån sitt vanliga rum och arbetade på andra platser. Det såg hon som 
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helt nödvändigt för att kunna fokusera på projektet istället för att fastna i de vanliga 

arbetsuppgifterna.  

4.2.3 Mer än vad man trodde 

Gemensamt för nästan alla respondenterna var att de lade betydligt mera tid i projektet än vad de 

hade trott samt att projektet även krävde mer av dem som personer. 

”Mer än 100%! Jag la minst 100% på projektet och resten på min normala arbetsuppgift!” – Person F 

”Det var ju rätt kul i början kändes det som.  

Men man kände ju att det var en riktigt tung bit alltså.” – Person C 

”Många gånger så var det sent på kvällen så det var ju mer än 40timmar i veckan” – Person E 

”*Jag+ kunde vara här från halv sex till sju på kvällen, sen åkte man hem och fortsatte jobba på 

kvällarna för man märkte att man visst inte var klar.” – Person G 

Person D konstaterar helt sonika att arbetsbelastningen i projektet var mycket högre än hon trott och 

vad hon hade i vanliga fall. 

Den enda som faktiskt tyckte att belastningen inte var högre i projektet var Person H som däremot 

ansåg hon att det var svårt att genomföra 40 timmars fokuserat arbete i projektet då det enligt 

henne var väldigt många onödiga möten eller andra byråkratiska övningar som projektgruppen var 

tvingade att genomföra. 

En stor skillnad för många var också det faktum att projektet även fortsatte efter att de stämplat ut 

för dagen. Person A säger så här:  

”Jobbet kunde ju snurra på kvällar, mornar, du vet, jämt. ”Ohh om man gör så” kunde man tänka när 

man lade sig, ”ja men det!”. Eller när man cyklade hem och sådär. Det här jobbet jag har här, det är 

ju löpande, så när jag går hem då behöver jag ju inte tänka på [jobbet], den dagen är slut då, så 

kommer det en annan dag imorgon.” – Person A  

För vissa av respondenterna var detta dock något som de uppskattade med projektet. Att få gå och 

klura hemma, helt enkelt att det krävdes lite mera av dem än i deras vanliga arbete. Person A 

beskriver känslan av att få sitta och fundera ut lösningar på problem kontra hennes tidigare arbete 

” Ja *projektet+ var ju mer stimulerande, ja alltså det handlar ju egentligen om nya grejer, att lära sig 

nya grejer och hitta på nya lösningar. Alltså det kan man ju känna när det kommer en fråga ”Vet du 
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om [man] kanske kan göra så här?” då vet jag kanske inte det, men då måste jag direkt in och 

”funkar det här, går det, kan man göra nått annat smart?” Det där triggar mig.” – Person A 

4.3 Under projektets gång 

Allt efter som projektet fortled så minskade det som bäst kan beskrivas som information-overload. 

Projektmedlemmarna blev mer vana i sina roller och började även få ett bra grepp om vad de skulle 

utföra för arbete samt att skapa dagliga rutiner. I och med detta övergick även den initiala 

spänningen av att vara med i ett projekt och för vissa gick projektet in i en frustrerande fas där 

många av respondenterna började märka att systemet i vissa fall hade brister samt att det gjorde det 

svårt för dem att genomföra sitt arbete och klara deadlines. Samtidigt som det var så att det blev 

svårare att påverka och förändra ju längre projektet led.   

4.3.1 Fria tyglar eller bestämda rutiner? 

Något som flera respondenter kommenterat på som påfrestande var mängden möten som de kände 

hindrade dem från att fokusera på sin del av projektet. Samtidigt finns det en stor förståelse för att 

det är viktigt att hålla sig a jour med vad som händer i andra delar samt hur det påverkar den egna 

gruppens arbete. Något som det rådde vis oenighet om var huruvida projektmedlemmarna själva 

hade kontroll över sitt arbete. Person H till exempel tyckte att väldigt mycket var styrt uppifrån, men 

anser samtidigt att det var svårt att direkt kunna lägga upp arbetet själv för att kunna uppfylla de 

krav som ställdes. Hon förklarar: 

”Jag tyckte det kom väldigt mycket uppifrån om vilka dokument som skulle fyllas i för att testen skulle 

vara genomförda. Fast inte som… Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det där faktiskt. För det 

känns som att det var lite luddigt. Vi fick ju hitta på våra testcase själv och när man inte är särskilt 

rutinerad på det så. Så är det ju lite svårt, själva det här att bygga upp hur man ska testa, vad man 

ska testa, hur man förväntar sig att det ska bli.” – Person H 

Person B å sin sida visar på en annan sida, på frågan om hur arbetet planerades svara hon så här:  

”Det var väldigt fritt! Jag tyckte det var skitkul att få vara med *och planera+, jag trivdes.” - Person B 

Friheten var dock inte helt oproblematisk och likt Person H tyckte Person B att det var svårt att 

verkligen få grepp om vad som skulle göras eller få information om vem hon skulle vända sig till när 

hon behövde hjälp att utforma de testcase hon var ansvarig för. 
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Även Person A upplevde att hon hade väldigt mycket egen frihet i att planera och strukturera sitt 

arbete. Även om hon ansåg att det skulle varit svårt för henne att ha haft någon annan som bestämt 

hur hon skulle arbete var det inte helt oproblematiskt med den frihet som projektet innebar. 

”I projektet och hade det ju varit jättebra om någon hade sagt till mig i vilken ordning jag ska göra 

saker, men inte vad jag skulle göra, alltså, det arbetsätt jag skulle arbeta, det hade varit jobbigt om 

någon sagt ”du ska jobba på det här sättet”. För alla tänker ju olika, det hade inte känts så bra. Men 

det hade kanske varit bra om någon. Ja som det här med prioriteringar. Ja nu är det här viktigast[...] 

[…]det hade varit skönt.” – Person A 

Person C å sin sida tyckte att det var väldigt motiverande att få lägga upp sitt eget arbete. På frågan 

hur arbete lades upp och hur hon tyckte det fungerade svarade hon 

”Det var riktigt fria tyglar om en säger så då. Så det var ju skönt[…]Det var positivt, det hade nog 

blivit tuffare om en hade blivit mer styrd tror jag. Ja det var [motiverande] faktiskt. Ja, kunna 

bestämma över sin egen situation lite mera, det kan man inte göra så mycket i det vanliga arbete då. 

Det var positivt tycker jag faktiskt.” – Person C 

Alla uppskattade dock inte det ny friare arbetssättet. Person D till exempel tyckte att det tidvis 

skapade onödigt arbete samt likt Person A att det var svårt att få grepp om vad som skulle göras: På 

frågan om hur arbete planerades säger hon så här:  

”Ja, det fick vi göra i väldigt stor utsträckning. Och där tycker jag att man skulle fått mera stöd ifrån 

projektets sida, hur man ville att vi skulle jobba. Så man inte behöver uppfinna hjulet själv. När man 

inte jobbat tidigare i projekt och inte [med] dessa uppgifter, så ska man börja skriva testcase. Jaha! 

På vilken nivå ska då casen skrivas? Vilken detaljnivå? Vi hade hunnit ganska långt innan någon 

började säga, ”men så här ska ni inte göra”. Aha! Kul att ni säger det nu! Det hade varit bättre om ni 

sa det från början. Att man hade gått igenom exakt från början om hur det skulle se ut. Men det 

gjorde dem inte!  Och det skapade lite frustration under projektets gång.” – Person D 

Vissa av de intervjuade upplevde inte heller att de kunde vara med och påverka sitt arbete i någon 

större utsträckning. Person E beskriver det så här:  

”Nää allt var ju väldigt gjort från början av de här konsulterna. De visste vad de pratade om, de hade 

gjort det här tidigare. Det var ju mer eller mindre ett paket de öppnade, här har du.” - Person E 

Person E upplevde samtidigt att det under projektets gång var pressande att hela tiden hålla sig a 

jour med de andra gruppernas arbeten och att vara i fas med projektet. Dock så var inte den pressen 
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negativ utan hon upplevde det som motiverande då pressen gjorde att hon lärde sig mer vilket hon 

tyckte om.  

4.3.2 Frustration över systemet och byråkratin 

Byråkratin var dock frustrerande för många medarbetare, de ställde sig väldigt frågande till hur 

varför de faktiskt genomförde vissa uppgifter eller fyllde i vissa dokument. Person A beskriver känslan 

så här: 

”Sen var det väldigt mycket byråkrati, det var så himla mycket listor och excelark som skulle 

uppdateras. En hel del tyckte vi ju var helt, ”varför?” Varför gör man det här? Jo men det ska finnas 

dokumenterat, vartenda fält i ett program skulle in till ett excelark som teknikgruppen tog fram. Till 

vilken [nytta]? Asså vem läser dem nu? Ingen, ingen läser dem dokumenten.” - Person A 

Person H tyckte att det var ännu jobbigare än Person A, om arbetet i projektet säger hon så här. 

”Jag har förträngt hela M3-eländet, för jag tyckte att det var pest och pina. Men alltså en vanlig dag 

på jobbet bestod av en massa tester och listor och en massa fylla i hit och fylla i dit[…]vi satt i en 

fruktansvärd massa möten och hade egentligen inte riktigt koll på nått”. – Person H 

Person H fortsätter med att förklara hur tungt hon tyckte det var med alla möten, när det dessutom 

var svårt att veta vilka möten hon skulle gå på och inte. 

”Det har ju varit jättejobbigt, för det hör ju också till saken att det var ju meningen att jag skulle vara 

med i projektet, och det kallades till möte osv. Men jag blev aldrig kallad på möten utan [min kollega] 

kunde komma, ”Varför kommer inte du för, vi ska på möte”, ”Jaha ska vi på möte? Men jag är inte 

kallad”. Å så var det inte bara en gång eller två gånger utan så var det liksom konstant. Så att det 

kändes så här ”Men är jag med? Eller är jag inte med?”. Är jag med, ska jag vara här eller ska jag inte 

vara det? Jaha är det här ett möte jag ska vara på eller ska jag inte vara på det här?” – Person H 

Person D tyckte likt Person H att det var väldigt många möten som inte kändes relevanta och som 

samtidigt skapade frustration att inte kunna göra det hon såg som riktigt arbete.  

”Det vart mycket fokus på [den andra gruppen] och då var inte vi involverade men ändå skulle vi delta 

i mötena.  Då kände man ju, när man visste vad man hade på kontoret, det här, det här ju fel.” – 

Person D 

Det var även genomgående hos flera respondenter, känslan av att behöva gå på möten som de som 

projektmedlemmar inte riktigt förstod varför de var med på.  
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”Jag vet inte hur många möten vi hade med [en viss avdelning] om det flödet liksom och det var 

allehanda frågor och detaljer, som kanske absolut inte var viktigt för oss att veta, men man hamnade 

där för att [var] det bokningar på [vår modul] så var man tvungen att vara med där. Så det var 

mycket” – Person I 

”Det som var, var ju att det var väldigt mycket möten och uppföljningsmöten. I många olika 

kombinationer. Dels med projektledningsgruppen å andra grupper. Ibland kändes det som att man 

bara gick på möten och man hann aldrig göra någonting.” - Person L 

En annan faktor som först blev tydlig en bit in i projektet var den att systemet inte var helt klart. 

Person L berättar hur hennes motivation förändrades under projektets gång på grund av det.  

”Det nya [systemet] hade ju klara brister, mycket som inte fungerade i början. Sådant gör ju att det 

blir tungt. Att man bara satt och gjorde samma sak, testade av, man hade 15, 20 stycken testcase 

som var mer eller mindre likadana men man måste kolla att det funkar med 1 st å 2st å ändra priset å 

sådär så blir ju [motivationen] mindre.” – Person L 

Person L fortsätter 

”Det är väl det som egentligen är det jobbiga när inte saker och ting fungerar som de ska under 

vägens gång. Uppdateringar, uppgraderingar, överföringar av data å sånt å man förväntar sig att 

nästa vecka ska vi jobba med det här och då ska vi ha det i systemet*…+ Så är det inte det för dom har 

inte hittat tekniska lösningar för att lösa det så går det en vecka till innan man kan börja med det. Det 

är väl mer det som ibland är jobbigt.” – Person L 

Det var ju många gånger väldigt frustrerande, man vet att man ska göra saker mer det finns inte 

uppsatt eller det finns inte den funktionen i systemet. Så fick man vänta då 1,2,3,4 veckor innan dem 

hade korrigerat det som var fel och inte funkade i systemet. Å sen var det mycket, mycket var ju det 

man började med en testning, ”Jo det ska fungera på det här sättet men det gör inte det nu”, men 

fortsätt att testa.” – Person L 

Det var dock inte bara Person L som tyckte att det var frustrerande att systemet hade så pass många 

brister som det hade. Även Person D hade liknande upplevelser något som påverkade hennes 

motivation och engagemang. 

”Initialt fanns det liksom inget att jobba med utan man fick skapa sina egna ”truckar” och man kan 

kalla dem Kristina 1,2,3 och lite sådär och allting var fel uppsatt så vi fastnade hela tiden*…+ 

Frustrerande! Ja, det blev mer och mer [frustrerande] eftersom det fanns så mycket fel i systemet, och 
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det tog väldigt lång tid innan vi hade fullt fokus från leverantörens sida, så att vi fick hjälp med att 

komma vidare. Mycket tjat!*…+ Frustrationen finns när systemet inte fungerar. När vi inte kan 

fakturera eller göra andra saker som måste göras. Då blir man frustrerad när man inte får gehör!”  – 

Person D 

Just problemen med att fastna i systemet var något som även Person E kände påverkade hennes 

motivation. 

”Motivationen var ju hög, men man kommer till en gräns där man stannar. Du kommer inte vidare. 

Vad är det jag ska prioritera, vad är viktigast, systemet eller kunden? Det var svårt. Motivationen 

finns, och den finns ju i vårat gäng det gör den, men man är ju inte mer än människor.” – Person E 

Något som ofta påpekades var dock att det fortfarande var roligt att arbeta i projektet trots de 

systemproblem som fanns. Återkommande var att det fortsatt att var roligt att lära sig systemet och 

att känna att man var med och skapade något nytt och bra. 

4.4 Projektets avslutande skede 

Projektet hade ett Go-Live datum som sköts fram ett flertal gånger. Detta berodde på att systemet 

inte var färdigt, eller att inte tillräckligt med testcase genomförts. Innebörden av detta blev att tiden i 

projektet blev betydligt längre än vad den initialt varit tänkt att vara. Detta var dock något som i 

princip samtliga respondenter tyckte var något bra. De berättar att det fanns en viss oro att de skulle 

tvingas Go-Live med ett halvfärdigt system därför att TMHE ville ha igång systemet så snabbt som 

möjligt särskilt då det var tuffa ekonomiska tider. 

”Själva go live, blev ju förskjutet ganska många gånger. Vilket i och för sig var väldigt bra för vi var ju 

inte klara, men vi höll ju på ett halvår längre än vad vi skulle hålla på.” - Person L 

”Deadlinen blev uppskjuten jag vet inte tre gånger tror jag… …man skulle kunna tänka sig att 

ledningen  bara, nej! Vi har varken pengar eller resurser till nånting annat utan det är det datumet 

som gäller, men så sa dem ju inte… …Så där var dem mycket lyhörda och det är en eloge till ledningen 

faktiskt att dem var det. Det är klart att deras mål var att få det så billigt och snabbt som möjligt.” – 

Person K 

Med de deadlines som fanns ökade också pressen på projektmedlemmarna, något som innebar 

längre arbetsdagar och ibland även helgarbetet. Här kompenserades dock medarbetarna som 

tvingades arbeta på detta sätt genom att de fick ut extra semestertimmar. Person K berättar hur det 

fungerade och hur hon tyckte att det var: 
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Vi fick någonting som var himla snyggt utav företaget. När vi jobbade över, när det började närma sig 

Go Live, då fick vi jobba helger och sådär, dem timmarna som vi fick jobba över dem fick vi ta ut i 

ledighet, dubbelt, så jobbade vi åtta timmar fick vi sexton extra timmar att ta ut i ledighet, så det var 

skönt. Det kändes väldigt bra.” – Person K 

4.4.1 Inte slut när projektet är stängt 

Efter att projektet gått live så inleddes för många av respondenterna en ny fas, den där de skulle 

utbilda sina medarbetare på det nya systemet, samtidigt som de skulle rapportera in fel och nya 

brister via issue-reports. För de grupper där systemet redan från början var stabilt var det inte några 

större problem. 

I och med att projektet gått live blev det dock betydligt svårare att få sina issues lösta för de grupper 

som fortfarande upptäckte nya problem. Så tillvida att det inte var något systemkritiskt. Person H 

berättar vad som hände bara två månader efter Go-Live: 

”Vi har haft jättestora problem med statusar till exempel. Maskinstatusar och det ställer till 

jättemycket för oss i systemet när inte det funkar . Det är ju sådana basala saker som bara ska funka . 

Sen hade vi en stor körning som gick fel[…] Då fick vi alla våra hyror tvärfel. Och när vi har då 10 000 

avtal och fakturerar 45 miljoner i månaden så är det ju lite jobbigt när inte den biten är stabil . Att 

hyrorna börjar hoppa hit och dit och kurvorna inte var stabila.” – Person H 

Just när det varit dessa stora problem har dock hjälpen varit snabb, men vid mindre problem har det 

krävts mycket tjat från respondenterna för att något gehör. Person H berättar vidare: 

”Ja just den gånge så funkade processen bra, för då fick vi verkligen alla resurser för det var ett så 

pass allvarligt fel så då var det verkligen, då var dem alerta. Annars så sitter vi ju med många fel 

fortfarande. Som vi bara tjatar om och tjatar om och tjatar om. Men som inte har lika stor betydelse.” 

– Person H 

Just detta att inte få gehör för de problem som faktiskt finns kvar i systemet är inte bara något som 

Person H upplevt. Både Person D och Person A sitter fortfarande och hittar fel som det försöker få 

gehör för. Person D har en egen teori om varför det varit så svårt att får hjälp med att få dessa 

avlastade 

”När vi gick tillbaka till våra gamla arbetsuppgifter så gick vi in med det nya systemet[…] sen stötte vi 

på massa problem, och problem och problem. Vi är fortfarande inte klara! Vi hade krismöte nu i 

fredags! Nu får ni banne mig gör något åt det här! Vi sitter fortfarande med en massa problem som vi 



Belönande Projekt eller Projektbelöningar? 

 

61  
 

skickar in. Det händer ingenting. Det händer ingenting är inte hela sanningen, utan det finns speciella 

personer som ska gå vidare med ärendena till [konsultbyrån]. Men dem har inga resurser, och det var 

vi lite rädda för att det skulle bli så här när vi stängde projektet.” – Person D 

På frågan om hon tror att detta kommer åtgärdas svara hon: 

”Ja, det får vi ju tro, hoppet är det sista som överger en. Så vi hoppas, vi jobbar med felstatusar som 

stör den dagliga verksamheten eftersom vi inte kommer vidare . Vi kan inte starta upp en maskin 

eftersom det ligger fel status och så! Lite sådana tekniska problem. De ligger på Lawson om att 

åtgärda, men Lawson har lite med resurser och dessutom är de engagerade med att detta ska gå in i 

Tjeckien sen Belgien och England och vi försöker berätta för dem att rättar ni inte felen här hos oss, så 

kommer dem här felen dyka upp även i dem andra länderna.” – Person D 

(Intervjuaren) Känner ni att dem lyssnar?  

”Dem lyssnar, men säger att det inte finns några resurser. Så jag vet inte hur glad man blir för det.” – 

Person D 

En hel del av respondenterna skulle även utbilda sina kollegor i det nya systemet. Person E berättar 

att utbildning och efterarbete tog ungefär två månader innan hon var tillbaka på sin vanliga 

arbetsplats. Dock fortsatte det att komma in roll-out-issues som hon kallar dem, som hon vart 

tvingad att sköta vid sidan av sitt vanliga jobb. Något som ökade arbetsbelastningen efter att 

projektet officiellt var avslutat.  

”Det var lite jobbigt, för många issues var jag ju tvungen att rapportera in via en site. Samtidigt som 

jag hade mitt vanliga jobb. Då märkte jag att det här funkar inte. Det krockar. Jag var tvungen att be 

min kollega om hon kunde ta hand om den här uppgiften för jag måste ta hand om issues. Så det vart 

ju så mycket då.” – Person E 

4.4.2 Att sälja in det nya systemet till sina kollegor 

En stor del av efterarbetet bestod som sagt av att utbilda sina kollegor i det nya systemet. Då var det 

även viktigt att förklara varför systemet behövdes och varför kollegorna var tvingade att överge det 

system de lärt sig att använda. Det var en inte helt enkelt process. Person L berättar hur det var på 

hennes avdelning: 

”Man ska förstå själv å sen så ska man utbilda och sen ska man ju försvara också där kollegorna 

tycker det är skitdåligt för det förra systemet är bättre[…] Skulle du fråga idag om dom ville gå 
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tillbaka till det gamla skulle nog alla säga nej. Även om det nu är vissa bitar där det är knölligare i det 

nya systemet. Det är ett nyare system det är ett modernare system, finns ju så många andra 

möjligheter i systemet än det gamla*…+Det är ju som nya skor, dom är ju skitobekväma i början, men 

när du väl gått in dom så är dom ju riktigt sköna.” – Person L 

Det faktum att en hel del funktioner inte överförts från det gamla systemet var något som kunde 

vara svårt att förklara och motivera för sina kollegor, särskilt om man som i Person B fall fått höra i 

flera år att saker och ting i det gamla systemet inte kunde förändras eftersom systemet snart skulle 

bytas. Person B berättar hur stämningen blev när det nya systemet väl kom. 

”Sen när vi uppgraderades så vart det ju ”as is”! Det var liksom, det skulle inte vara någon mer 

funktionalitet utan det skulle funka på samma sätt.  Nått var ju sämre, och nått som vart lite bättre, 

men man hade ju jätteförhoppningar, eller många hade ju det, om att det skulle bli mycket bättre, 

det kan ju vart lite tråkigt.” – Person B 

Person B påpekar att det är viktigt för henne och hennes kollegor att det inte blir som tidigare att 

behövda förbättringar skjuts på framtiden utan för att få acceptans för det nya systemet så måste 

det åtminstone komma förbättringar, att det händer något.  

Vissa hade dock inga problem att få sina kollegor att förstå hur det nya systemet var bättre än det 

gamla. Person C till exempel berättar att på hennes avdelning så har det nya systemet inneburit en 

mycket högre nivå av användarvänlighet.  

”Det var ju ganska stor förbättring om en säger. För det gamla systemet var ju som dos miljö, det nya 

är ju windows baserat så det blev ju mycket enklare för många personer.” - Person C 

Person I å sin sida försökte att kontinuerligt under projektets gång informera sina kollegor om de 

förändringar som projektet skulle innebär och vad som hände i projektet, detta för att kollegorna 

skulle känna sig delaktiga men att det fortfarande fanns kollegor som efter projektet bara tyckt att 

hon varit frånvarande och inte riktigt förstått varför det nya systemet behövdes. 

För Person K:s del försvårades arbetet med att få kollegorna att acceptera det nya systemet. Person 

K berättar: 

”Tyvärr måste jag säga att i projektgruppen generellt, klagade ganska mycket på saker och ting som 

inte fungerade, när vi gick in i det här[…]Så det spreds nog tyvärr lite dåliga vibbar för dem som 

egentligen borde se framemot det här nya. För att det vart mycket försämringar också för i vårt 

gamla system hade vi mycket modifieringar som gjorde anpassningar för oss. Och när vi sen gick in i 
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det nya sa vi att det inte skulle bli mer modifieringar och då vart det faktiskt sämre på vissa områden. 

Och det är klart att för vissa användare att förstå det, varför ska vi gå till nånting som är sämre.” – 

Person K 

För Person K:s del handlade då mycket om att försöka få kollegorna att förstå att i längden så skulle 

systemet bli bättre och att idag så är det inte längre några klagomål på att de borde gå tillbaka till det 

gamla systemet, men i början efter projektet så var det tungt. 

4.5 Projektet i backspegeln  

Den samlade åsikten om projektet är mycket positivt, förutom en eller två personer. Detta betyder 

att även om det var mycket jobbigt stundtals så har personerna glömt de jobbiga stunderna och ser 

positivt på arbetet eftersom det gav dem nya kunskaper, känslor och lärdomar. Person J förklarar sin 

syn på projektet i efterhand som följer. 

”Det är lite lumpen, man kommer bara ihåg det roliga, sen är det inte alltid roligt, när man kladdar i 

gäggan. Det är positivt när man tänker tillbaka, men det var rätt jobbigt, fick vara kvar till halv sex 

sex, med barn hemma och just då var det ju jobbigt och man kände pressen på sig vet jag. Men det är 

lite vilka krav man har på sig själv också! Man hade kunnat gå hem fyra, Men det är lite, det 

förtränger man nog att det var rätt jobbigt. Men positivt när jag tänker tillbaka på det.” - Person J 

Utan kunskapen om hur det är att jobba i ett projekt har vi genom intervjuerna kunnat se att det var 

mycket tungt stundtals, med stor press och bristande information om vad som skulle hända. Den 

samlade bilden av de intervjuade är den positiva känslan som härstammar från arbetskamraterna i 

och med att de fick jobba i grupp och tillsammans lösa problem. Några menade att till och med 

luncherna innehöll samtalsämnen rörande arbetet och hur det skulle gå att lösa de problem som 

uppstod.  

Person C säger: 

”Ahh det var ju bra folk som vi jobbade med, det saknar man faktiskt lite. Men visst det kunde ju ha 

funkat bättre, med, alla issues som de la upp då” -Person C 

Person D menar vidare på: 

”Nä, men det var ju mycket kul i många stycken för vi var ju rätt många gick omkring med datorerna 

in i dem olika rummen och testade o pratade och testade och satte upp nya deadlines. Och så! Och så 

var det alltid kul att stämma av mot andra moduler, det ska ju samverka och se vad de andra hade 

för problem. Så det var ju lite kul, det var mycket personer involverade i alla fall.”-Person D 
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Sammanfattningsvis är det så att känslan av projektet i efterhand har påverkat dem positivt och det 

är något de kommer ha med sig in i framtiden för företaget.  

”Känslan i ett projekt var ju A och O för mig, jag tyckte om det. Ja jag skulle ju inte säga nej till ett 

projekt, men jag måste ju veta vad jag ska göra, inte bara tomma ord, eller säga rakt ut i luften ”men 

här ska vi göra om, här ska vi byta system i produktion”. Men vad är det för något, jag vill ha något 

konkret.” -Person E 

Den största besvikelsen bland de personer som blivit lovade saker efter projektet, var just det här 

med att det inte blev som det var sagt att det skulle bli. Även om det var en finansiell kris under den 

här tiden fick vissa av de medverkande personerna löften om att få en befordran, ökad lön och större 

möjligheter. I verkligheten tedde det sig annorlunda då majoriteten inte fick det som de hade blivit 

lovade från början. Person A förklarade även hur hon var slutkörd efter projektet och kände sig 

mentalt utmattad. Andra personer riktade starkt missnöje mot att inte ha fått det nya jobbet eller att 

lönen fortfarande var densamma. Det fanns således en förväntan om att med den nya kunskapen gav 

möjligheter till att utvecklas både i arbetet och lönemässigt, något som inte hände eller gick på grund 

av olika omständigheter.  

4.6 Framtiden och framtida projekt 

Samtliga deltagare har efter att projektet genomförts och avslutats fått en ny bild av vad det innebär 

att arbeta i projekt. Många uttrycker tydligt att de gärna skulle vara med i nya projekt men att de då 

inte skulle sälja sig så billigt utan ställa helt andra krav för att delta.  

4.6.1 Lärdomar och utveckling 

Nästan alla respondenter känner att de utvecklats och lärt sig nya saker. Det var även något som 

många av dem hade som förhoppning innan de gick in i projektet. Lärdomarna har både handlat om 

arbetssättet, skapandet av nya kontakter samt såklart kunskap om det nya affärssystemet.  

Person B till exempel berättar så här om hon har dragit några lärdomar och kommit till några nya 

insikter genom att vara med i projektet: 

”Ja, men det tycker jag! Det är det här allt det nya som man fick lära sig under en kort tid och kan ta 

till sig och att sitta i alla möjliga konstellationer, både små och stora grupper och föra sin talan och 

man inser att även om att man har det så betyder det inte att man vet, att ge intryck av att man vet. 

Men det lär man sig. Det har man lärt sig.” – Person B 
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Person K känner inte bara att hon har utvecklats utan även att projektet har gett henne en grund att 

stå på när det gäller att ställa krav på andra.  

”I och med att jag känner att projektet har körts så kan jag sätta högre krav på andra och de borde 

kunna lika mycket som jag på sina delar[…] i och med uppgraderingen så har key userna fått samma 

utbildning som jag så då ska de kunna systemet så bra så att de kan ta sin key user roll. Där känner 

jag, gud vad skönt[...] Jag känner att jag kan be om större ansvar.” – Person K 

För de respondenter som även haft ett utbildningsansvar på sina vanliga arbetsplatser så känner de 

flesta att de även vuxit i rollen som utbildare. Att det känns bra att verkligen kunna något och att få 

dela med sig av det till sina kollegor. Person L och Person C berättar: 

”Även att styra om grupper med medarbetare[…] Å sen att håll utbildningen å så, det är ju också 

jäkligt nyttigt” – Person L 

”Jag har ju aldrig varit riktigt sådär att stå inför grupp och prata, sen förr i tiden om en säger iaf. Så 

det var ju lite oroligt, hur ska det gå? Ska jag hålla utbildning också, hur länge som helst. Men det 

bara flöt ju på. Så det var lite gött med då. Det var ju en extra grej som en fick på köpet. Fan det är 

ingen fara, bara man vet vad man pratar om så går det skitbra. Till och med fick beröm av många, du 

borde bli lärare sa dom. ”Tack det var ju snällt men, nää” Det skulle jag inte vilja va. Så det var ju lite 

kul ändå.” – Person C 

Viktigaste kunskapen var dock för de flesta kunskapen om projektet som sådant. Och om vad det 

själva vill och klarar av. Samt vad de inte vill och inte klarar av. Detta avspeglar sig starkt i hur de såg 

på att delta i ett nytt projekt. 

4.6.2 Krav på nästa projekt 

Det är mycket tydligt bland de intervjuade att de kommer att sätta högre krav på vad som krävs för 

att de ska tacka ja till att delta i framtida projekt. De intervjuade, som tidigare nämnts, blev 

förvånande när de insåg vilken arbetsbörda som projektet innebar. Till nästa projekt kommer det 

dock krävas tydligare riktlinjer för att de ska ställa upp igen. Detta beror på som till exempel Person E 

förklarar. 

”Jo visst det skulle man ju kunna göra för att prova något nytt. Varför inte! Bara man har klara 

besked, vad är det man ska göra, vilken position man ska ha, vilken roll man ska spela. Alltså jag vill 

inte bara bli inkastad och så ska jag bygga upp något själv, utan jag vill ha klara besked, vad är det 

som gäller?” - Person E 
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Person D förklarar det som: 

”Om det ligger inom mitt område så att jag känner att jag kan tillföra nått. Så skulle jag väl kunna 

tänka mig det, men då skulle jag vilja jobba 100 % i ett projekt och inte delat. ”- Person D 

Det handlar mycket om att den kunskap de skapar, även ger en ny förståelse för hur de borde ha 

agerat redan innan projektet de var med i. De flesta likaså, Person G förklarar det med att till ett 

nästa projekt kommer det krävas en högre lön och bättre villkor. Hon förklarar det som följer. 

”Bättre villkor. Nu utifrån de erfarenheter man fått utav detta projekt, det är ju ändå BT! Det behöver 

inte vara så på andra platser, så har man lärt sig det att, jag vet inte, BT som arbetsgivare är en trygg 

arbetsplats men du får inte mycket för det du gör. Du får ju din lön och så här, men du ska ändå vara 

tacksam för att du kommer hit och jobbar och du ska inte våga komma hit och kräva mer så mycket 

som ger extra bara för att du har gjort det här arbetet, för att det är så det ska va! Och kanske känna 

och veta att om jag nu gör det här så måste jag liksom kunna få någon typ av ersättning, utan inte 

bara tack, någon som skakar en hand eller klappar en på ryggen och tycker jag är jätteduktig, för det 

tycker jag inte är värt någonting utan vad ska man säga, jag tycker det är falskhet.” - Person G 

Person B säger. 

”Man har blivit bättre på att sätta krav och tar reda på mer innan projektet innan man tackar ja och 

ser till att man vet lite mer ” - Person B 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att kunskapen om projektarbetet har gett nya insikter som 

kommer ställa högre krav på vad arbetsgivaren ger dem i villkor och krav.  

4.7 Empiridiskussion 

Det har genom vår empiri varit tydligt om hur personerna har fungerat i ett projekt. Det som har varit 

bland det tydligaste är de personer som hade en negativ känsla redan innan projektet startade, där 

denna känsla har varit kvar genom hela tiden. Motsatt effekt kan vi se i de personers svar som hade 

en positiv känsla av att vara med. Detta även då det stundtals var mycket tufft, men att det var kul 

och positivt just för att det var något kul spännande, utvecklande och lärorikt.  

Däremot har en hel del respondenter blivit besvikna på det som hände efter projektet. Just det att de 

förväntade sig att projektet skulle öppna nya dörrar för dem på företaget utan snarare blev 

situationen att de fick gå tillbaka till sina gamla jobb, dessutom med lägre eller oförändrad lön 

gentemot sina kollegor som varit kvar på avdelningen medans de själva varit i projektet. Motivation 
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att vara med i projektet var överlag stort, dock förutom de saker vi har kunnat visa inte fungerade 

bra. Att lyfta fram är just känslan innan projektet som vi har kunnat visa följer med under hela tiden 

fram till dess att de slutar då de kommer ställa nya krav inför framtiden.  
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5 Analys 

Vår analys tar sin grund i den empiri vi har inhämtat och sammanställt i det föregående kapitlet. Likt 

empirin kommer analysen följa den tidsaxel, där vi delade upp processen i: in i, i, ut ur, framtiden. 

I vart steg kommer vi att belysa processen dels utifrån den empiri vi inhämtat men även utifrån de 

teorier vi tidigare presenterat. Det rör sig främst om motivations- och arbetsdesignsteorier medan 

teorierna om förändring och projekt ligger som en bas. 

 

Figur 7: Analysmodell, Egen Modell 

Modellen ovan beskriver den process som vi i vårt arbete tittat närmare på. Rörelsen från Linje till 

Projekt. Till detta läggs teorierna om motivation, förändringsmotstånd och psykologiska kontrakt som 

alla på sitt eget sätt är länkade till motivation och de olika faserna i processen. Modellen kan ses som 

schematisk över den process alla medlemmar som ska delta i ett projekt för första gången går 

igenom. 
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5.1 Att vara med i ett projekt – Skapandet av förväntningar och nya 

kontrakt 

Redan när respondenterna fått reda på att det antingen ska påbörjas ett projekt eller när de själva 

blir tillfrågade att gå med i det, så startar en process där individen själv skapar förväntningar på vad 

projektet ska innebära och hur det kommer att vara i projektet .  

Det kan vara som Person H som gör bedömningen att dels ansträngningen av projektet kommer att 

vara väldigt hög, samtidigt som hon tydligt kände att hon saknade de kompetenser som projektet 

krävde, främst på ett psykiskt plan. Det blir ett tydligt exempel på den förväntansteori Hayes (2007) 

beskriver, där individen genom att bedöma just sina egna kompetenser och krävd ansträngning för 

att uppnå det önskvärda resultatet, som det här fallet är externt satt, bestämmer sig för om hon vill 

vara med i förändringen. För Person H blev bedömningen att hon inte skulle klara av det och därför 

ville hon inte heller vara med i projektet, något som hon också berättade för sin chef som då 

kommenderade henne. I denna situation ligger också nästa problem. Rousseau (2004) listar de 

faktorer som påverkar motivationen i ett psykologiskt kontrakt. I Person Hs fall så får tre av dessa 

faktorer sig en rejäl törn vilket negativt påverkar hennes motivation och inställning till projektet. Dels 

handlar det om vikten av det frivilliga valet. Rousseau (2004) beskriver det visserligen som att det 

frivilliga valet stärker motivationen snarare än att frånvaron sänker den, det är dock tydligt att 

Person H kände sig sviken när hon inte fick gehör för att hon inte kände att hon orkade gå in i 

projektet.  Till detta kommer tron om ömsesidig överenskommelse. I frågan ”vill du vara med” bör 

möjligheten att tacka nej finnas. I och med att Person H får den frågan finns en form av löfte om att 

överenskommelsen kommer att vara ömsesidig, så är dock inte fallet när Person H sedan ändå bli 

kommenderad. Sist men inte minst finns problemet med ofullständighet. Detta är något som alla 

våra respondenter råkat ut för i större eller mindre utsträckning. Detta då de alla i och med att de 

genom att gå in i projektet varit med om en förändring som de troligen inte tänkte sig när de första 

gången började på TMHE.  

Person H fann inte heller i sin bedömning att det nya arbetet skulle vara utvecklande för henne eller 

intressant. Snarare beskriver hon det som att hon var väldigt nöjd med sin ordinarie arbetsplats och 

de rutiner som fanns där. Oldman & Hackman använder sig av den grundläggande faktorn 

utvecklingsbehov alltså den egnes behov av att växa, som en bestämmande parameter för huruvida 

de andra parametrarna ska ses som positiva eller negativa. (Oldham & Hackman 1975) Att Person H 

då inte har en stark growth need strenght i kombination med den design som projektarbetet har så 

blir det tydligt att projektet som sådant enligt Oldham & Hackmans arbetsdesignsteori inte är 
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passande för den situation Person H befinner sig i. Det är dock intressant att Person H egentligen inte 

är negativt inställd till projektet som sådant utan hon har en stor förståelse för att projektet är viktigt 

för TMHE. Det syns dels genom hennes önskan att istället för att ha varit heltid i projektet hade hon 

kunnat ta en mer stöttande och stödjande roll där hon kunnat vara med under vissa perioder eller 

gjort vissa mindre testcase. Det föreligger alltså inte något motstånd mot förändringen så som 

exempelvis Kotter & Schlesinger (2008) menar skulle ha kunnat påverka Person Hs motivation. 

I fallet med Person H blir det tydligt att det är en rad faktorer som samverkar för att dra ner hennes 

motivation att delta i projektet. Det grundläggande blir dock hennes ovilja mot att delta i projektet, 

det gör att andra variabler så som psykologiska kontrakt och utvecklingsbehov bygger vidare på den 

negativa motivationen i projektets inledning.  

Om vi vänder våra blickar från Person H, vars inledning var allt annat än optimal ur en 

motivationssynpunkt och ser till några av våra andra respondenter kan vi se att de i många fall gjort 

en helt annan bedömning av projektet. Dels vad som kommer krävas men kanske främst vad utfallen 

kan bli.  

Person G till exempel såg att ett utfall av ett bra projekt skulle vara att hon kunde få ett annat och 

enligt henne intressantare jobb, eller åtminstone en löneförhöjning genom att vara med i och 

genomföra projektet på ett bra sätt. För henne var det tydligt att ansträngningen som Hayes (2007) 

talar om, kontra möjlig prestation och således utfall var i hennes favör. Person G berättar att hon 

därför var väldigt intresserad av och motiverad att, vara med i projektet. Här syns tydligt hur friheten 

att delta och möjligheten positivt påverkar Person G motivation. Det som dock i Person G fall blir 

problematiskt är att överenskommelsen om det nya jobbet eller den nya lönen inte är/var ömsesidigt 

från hennes och arbetsgivarens sida. Något vi kommer att återkomma till längre fram i vår analys. En 

annan punkt där Person G skarpt skiljer sig från Person H är att hon ser det som något mycket 

positivt i sak att få byta från sitt vanliga arbete till projektet och den önskan hon har om att få lära sig 

mer och mer. Person G uppvisar ett starkt utvecklingsbehov vilket i projektkontexten betyder att 

jobbet bör ge henne de möjligheter som hon söker.  Det är med detta i åtanke inte underligt att 

Person G vid projektets början var mycket motiverad och att hon såg fram emot projektet. 

Om vi återigen ser till förväntansteorin så har de flesta respondenterna gjort bedömningen att 

projektet absolut är/var värt ansträngningen och att få lära sig nya saker är starkt drivande. För 

många har projektet som sådant också inneburit en välkommen paus i deras vanliga arbete.  Det har 

funnits en stark önskan om att få prova just något nytt och något annorlunda. För vissa har det varit 

en process som fått mogna fram, som för Person A som flera gånger blivit tillfrågad och pushad att 
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delta men som känt sig osäker på sin förmåga. Kotter & Schlesinger (2008) tar upp just att personer 

känner att förändringen kommer ske för snabbt för att de ska kunna klara av den, som en av 

anledningar att personer motsätter sig förändring. Det ger också förslag på lösningar och den de 

rekommenderar är dels att det ska göras möjligt för personen att få delta och få en chans att hänga 

med, samt att det måste finnas support. För Person As del fick beslutet att vara med, växa fram och 

med stöd från sin chef kände hon sig till slut redo att delta. Här finns tydligt det stöd som Kotter & 

Schlesinger (2008) talar om. Samtidigt har Person A getts en stor frihet att skapa ett nytt kontrakt för 

projektet, i samförstånd med sin chef, något som Rousseau (2004) ser som en grundpelare för hög 

motivation.  

Person A ger också uttryck för att hon som person tycker om att se när saker och ting fungerar, att 

sitta och pilla med en lösning tills hon kommer på det som hon uttrycker det. Man kan här se att 

arbetet med att ta fram ett helt nytt affärssystem väl passar in på Oldham & Hackmans (1973) 

variabler task significance och skill variety. Dels är det ett affärssystem som ska göra arbetet enklare 

för henne själv samt för hennes arbetskamrater och för företaget i stort. Dels får Person A chansen 

att använda sina färdigheter för att kunna var en del i den process som ska skapa detta nya system.  

Flera andra respondenter har som vi sagt känt en stor spänning av att få vara med, de har även känt 

det som roligt att få bli utvalda. Precis som Argyris (1973) beskriver det så har de uppfattat att 

projektet ger dem dels möjligheten att få lära sig nya saker, men också att få utveckla de kunskaper 

om affärssystem som de som key-user redan har idag. 

Det som Argyris kallar 

developing many 

abilites och developing 

a few abilites in depth. 

Det blir även tydligt hur en 

sådan sak som viljan att vara 

med i projektet alternativt oviljan faller in i Argyris (1973) första punkt. Att få välja skapar en känsla 

av relativt oberoende och autonomi. Det är jag som bestämmer. Detta har flera respondenter också 

påpekat. Visserligen så visste de att de som Key-User antagligen skulle vara med i projektet, men att 

bli tillfrågad var ändå uppskattat. Risken med detta ligger såklart i om valmöjligheten som i Person Hs 

fall bara är en kuliss och att det egentligen inte finns något val. Det finns även en koppling till 

Dwivedula  & Bredillets (2010) teori om motivation i projekt, där Employee growth i formen av att få 

Tabell 5: Argyris tabell, Argyris, 1973, sid 142 
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möjligheten till ny kunskap, få variation i kunskapen och möjligheten till avancemang ligger som 

grund till motivation och där vi som sagt har kunnat se att om detta brister, så kommer motivationen 

sjunka.  

5.1.1 Information innan projektet 

Mängden information som deltagarna fick innan projektet varierade väldigt mycket. I stor 

utsträckning berodde det på om personen i fråga hade kontakt med någon som var med i det 

förprojekt som genomförts eller om deras chefer aktivt höll dem informerade.  Kotter & Schlesinger 

(2008) ser just transparens och information om förändringen som ett nyckelelement för att undvika 

att medarbetare får en negativ inställning till förändringen och försöker motarbeta den. Något som 

chefer enligt Hayes (2007) missar är just att de har annan information än deras underställda och 

därför kommer att komma fram till samma bedömning som de har. Detta skapar såklart problem när 

respondenterna ska skapa sina förväntningar/bedömningar om projektet. I det projekt vi har 

undersökt har det främst varit förväntningar om vad som ska ske efter projektet, där det varit en stor 

diskrepans mellan de olika sidorna. Vad det gäller projektet som sådant sågs inte den eventuella 

bristen på information som något stort hinder. I vart fall inte vad det gällde att vara motiverad vid 

projektets start. 

5.2 In i Projektet – Reviderade bedömningar 

Något som i princip alla våra respondenter uttryckt i intervjuerna var att projektet innebar mycket 

mer arbete än vad de räknat med. Detta var särskilt ett problem initialt då flertalet respondenter 

antingen hade kvar delar av arbetstiden på sin gamla arbetsplats alternativt fortfarande hade 

kollegor som kom och frågade dem om råd och hjälp kontinuerligt. Just känslan av att det blev 

mycket mer än man tänkt sig visar tydligt på det svåra i att göra korrekta bedömningar av vilken 

ansträngning som projektet kommer att kräva (Hayes, 2007). De som dock haft en positiv inställning 

och som redan var motiverade att arbeta i projektet hade dock inga problem att anpassa sig till att 

arbeta mer än de gjort på sin vanliga arbetsplats. Särskilt som förväntningarna på projektet i övrigt 

för många föll in, de fick ett nytt jobb, de fick arbeta med något annorlunda och spännande etc. 

Problematiken hade kunnat ligga i om förväntningarna varit väldigt annorlunda från vad det faktiskt 

blev. Om vi ser på den modell som Hayes (2007) presenterar så kan vi se att endast en av faktorerna 

förändras, effort.  
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Figur 8: Förväntansmodell för motivation, Hayes 2007, sid 208 

Utfallen av projektet ses alltså fortfarande som så eftersträvansvärda att det trots den ökade 

ansträngningen fortsatt är värt att arbeta mot dem. 

Alternativt blev den ökade belastningen något av en konfirmering att arbetet skulle komma att kräva 

det som Hackman & Oldham (1975) benämner som skill variety. Att en rad förmågor kommer att 

sättas på prov. Som vi tidigare diskuterat beror denna variabel i sin tur på utvecklingsbehov. Då 

denna för flertalet av respondenterna kan ses som stark innebär alltså en högre arbetsbelastning 

högre motivation snarare än lägre, som en observatör initialt skulle kunna tro om hon enbart hade 

förväntansteorin i åtanke.  

Något som också var en betydande skillnad mot den vanliga arbetsplatsen var mängden information 

och kraven att på egen hand sålla i denna och strukturera arbetet. Person B beskriver det som att 

hon kände sig vilsen. Hackman & Oldham (1975) har som ett av sina kriterier autonomi. Argyris 

(1973) har på samma sätt autonomi och relativ kontroll över sin situation som något alla finner 

motiverande. Detta måste dock ske på ett sådant sätt att förändringen inte är för hastig. Rousseau 

(2004) beskriver konsekvensen av det ofullständiga kontraktet där förändringen sker snabbt eller 

ofta, som att kontraktet kan ses som brutet. Respondenterna i vår studie har dock inte upplevt 

förändringen som så kraftfull eller snabb att de inte klarat av den.  Däremot kan autonomin att 

komma från en strikt linjeorganisation till den betydligt friare projektorganisationen, varit svår att 

anpassa sig till snabbt. Det är det som Hayes (2007) beaktar i förväntansteorier där den egna 

förmågan och de egna kunskaperna måste bedömas som tillräckliga. När projektet börjar kan det för 

vissa ha känts som att de kanske överskattat sig själva och därför inte riktigt kände sig helt hemma. 
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En anledning till att motivationen kunnat behållas på en hög nivå i projektets inledande fas ger 

Nohria (2008) genom sin drivkraft: förståelse. Vi människor söker enligt henne alltid svar på de frågor 

vi har, i början av projektet kände sig många respondenter likt Person B lite vilsna. Mängden 

information kan då snarare ha fungerat som en sporre för att förstå situationen istället för att bli 

personen övermäktig. Det framstår dock som aningen långsökt och rimligare förklaring bör ligga i att 

arbetsbelastningen sågs som en konfirmation av att arbetet i projektet verkligen var annorlunda och 

viktigt, något som Hackman & Oldham (1975) tar upp som en viktig del för att ett arbete skall vara 

motiverande.  

5.2.1 Kollegornas förståelse 

Enligt Kotter & Schlesinger (2008) så påverkas inte en person enbart av sina egna tankar om 

projektet utan även av hur omgivningen ser på den förändring som projektet medför. Att hantera sin 

gamla arbetsplats och de förväntningar alternativt negativa åsikter blir därför en viktig faktor för att 

behålla sin egen motivation.  

Många respondenter uttrycker att det till en början var jobbigt att få förståelse för att projektet 

skulle ta mycket eller all deras tid.  Särskilt i de fall där det varit de kvarvarande kollegornas uppgift 

att överta projektmedlemmens arbete har gliringar och motstånd mot projektet förekommit. Det är 

alltså en form av trångsynt egoism som Kotter & Schlesinger (2008) talar om. 

Det handlar dock också enligt Rousseau (2004) om problematiken med multipla kontraktsskrivare. 

Alltså att det inte bara finns kontrakt mellan chefer och medarbetare utan också mellan kollegor. 

Därför ser dessa det som ett kontraktsbrott när deras kollega försvinner iväg till ett annat arbete och 

lämnar dem med ökad arbetsbelastning. Även detta är något som måste hanteras på ett bra sätt.  

Vissa respondenter kände även att det var svårt att lämna ifrån sig visst ansvar, det fanns uppgifter 

på den gamla arbetsplatsen som bara de kunde utföra. Det innebär en mycket hög arbetsbelastning 

för dessa individer. Det blir dock tydligt att trots att ansträngningen för det önskade resultatet 

ytterligare reviderats men att i alla respondenter i det fall motstånd från den vanliga arbetsplatsen 

funnits varit motiverade att fortsätta med projektet.  

5.3 I projektet – Eget ansvar och möjligheten att påverka? 

Den situation som rådde i början på projektet med dubbelarbete, arbete med det vanliga jobbet och 

inlärning av det nya systemet, övergick efter ett tag i att vara med och utveckla och testa det nya 

systemet. Detta blir den tidpunkt i projektet där det i empirin framkom flest klagomål och 
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frustration. Främst handlade det om onödig byråkrati, möten som inte kändes relevanta och att 

systemet inte var klart att användas för att genomföra tester på.  

Återigen blir det tydligt hur de förväntningsteorier som Hayes (2007) presenterar visar på hur 

ansträngningen förändras och att det kommer krävas mer tid och arbete för att uppnå det önskade 

resultatet. Samtidigt blir det för flertalet respondenter tydligt att det inte helt ligger i deras händer, 

de har den autonomi som Hackman & Oldham (1975) samt Argyris (1973) talar om, men de kan inte 

använda denna då andra personers arbete släpar efter. Alternativt kommer de funktioner de 

eftersöker inte ens att vara med i den slutgiltiga produkten. Det förklaras även av Dwivedula & 

Bredillet (2010) som menar på att faktorn om att kunna påverka har stor betydelse för individens 

motivation. 

Om upplevelsen och tron tidigare har varit att jag som projektmedlem kommer kunna påverka 

projektet och utfallet genom mitt arbete, det som Hackman & Oldham (1975) kallar task identity, att 

få vara med under hela processen och se frukten av sitt arbete, istället blir att jag enbart kommer 

kunna påverka vissa utvalda delar kommer det ha en negativ inverkan på motivationen. Dels kan det 

även vara så att det psykologiska kontrakt som individ upprättat innehöll möjligheten att påverka 

funktioner och att det från den andra partens sida skulle tillhandahållas ett system som på alla 

punkter var bättre än det gamla. Det blir alltså en fråga om ömsesidigheten i kontraktet (Rousseau, 

2004). Där arbetsgivaren aldrig tänkt att systemet skulle utvecklas ytterligare med nya funktioner 

utan snarare att det system som finns ska testas så att det fungerar. Möjligheten till att påverka 

bekräftas av Dwivedula  & Bredillet (2010) som visade på vikten av att få möjligheter till detta. 

Vad det gäller själva autonomin så upplevde vissa deltagare att de hade stor egen kontroll, dessa 

upplevde också kontrollen som något positivt, precis så som Argyris (1973) och Hackman & Oldham 

(1975) förutspår, i Hackman & Oldhams fall beroende på utvecklingsbehov. Om vi ser till Hackman & 

Oldhams utvecklingsbehovs-autonomi-relation så är det tydligt att de likt Person H som inte har ett 

starkt utvecklingsbehov inte heller uppskattar autonomin utan snarare finner det svårt och jobbigt 

att själva strukturera hela sitt arbete utan istället gärna hade sett en: gör så här, gör så här- lösning. 

Medan de som hade ett starkt utvecklingsbehov fann det fria arbetet mycket motiverande.  

Det är dock viktigt att påpeka att ingen av dem som hade en stark motivation i inledningen helt 

tappar denna och blir negativt inställda till att delta i projektet. Snarare är det så att 

motivationsnivån får sig en mindre törn på grund av de ovan angivna faktorerna. 
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5.3.1 Social tillhörighet 

Att få jobba i en grupp och att få träffa många olika människor var något majoriteten av de 

intervjuade kände mycket uppskattning över och detta är ett fenomen som är tydligt i Dwivedula  & 

Bredillet (2010) samt Nohria et. als (2008) teorier där faktorn om social tillhörighet är viktig för 

motivationen. Det är som personerna i projektet sa, att det kunde hända att de under lunchen 

diskuterade projektet, dess lösningar och problem. De flesta såg framemot att få gå på möten, träffa 

projektmedlemmarna och menade på hur roligt det var att få jobba tillsammans i en sammansvetsad 

grupp. Enligt Nohria (2008) är tillhörighet den faktor som bäst förklarar motivation. Dwivedula  & 

Bredillet (2010) identifierade som nämnt Work Climate som en del i motivationen där just den sociala 

interaktionen var en stor del till motivation. Att de projektmedlemmarna var tvingade till att sitta 

ihop i grupper sågs som mycket positivt och kändes aldrig som ett hinder för dem, utan som nämnt 

som en av de viktigaste och roligaste sakerna de tyckte om projektet. Den sociala biten var även 

något flera respondenter uttryckligen saknade med projektet. Argyris (1973) teori tar upp 

utanförskap och hur en sådan situation skapar låg motivation. En av respondenterna upplevde inte 

att hon var en del av gruppen utan att hon hade svårt att få delta på möten med mera. Detta gjorde 

att hon började ifrågasätta om hon ens var med i projektet då hon kände sig utesluten. De som 

däremot trivdes i sina grupper uttryckte att just gruppgemenskapen gjorde att de arbetade bättre.  

5.4 Projektets slutfas – Att avrunda och avsluta 

Projektets slutdatum fick skjutas upp ett flertal gånger. Denna förskjutning av det så kallade Go-Live 

var något som det flesta respondenterna uppskattade. Person K till exempel var väldigt glad att 

företagsledningen var så lyhörda att de förstod att systemet inte var färdigt utan behövde mera tid. 

Det var dock inte bara Person K som ansåg detta utan det var generellt mycket positiva kommentarer 

om framflyttandet av Go-Live.  

Denna eftersträvan efter att få genomföra projektet från början till slut och få se hela processen till 

den punkt där individen kan lämna och vara nöjd med sin insats är det som Hackman & Oldham 

(1975) beskriver som task identity. Att verkligen få lämna ifrån sig en färdig produkt som 

respondenterna kunde ta med sig tillbaka till sina ordinarie arbetsplatser och både visa upp för sina 

kollegor samt sedan utbilda dem på var väldigt viktigt. Dwivedula  & Bredillet (2010) visar detta som 

work objectivity där det ska synas vad slutresultatet är och att målen är tydliga. Målen var i det här 

fallet tydliga, men att det sköts upp och gav en positiv inställning kan härstammas från just detta 

faktum. 
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Slutskedet med sina deadlines innebar dock en ökad arbetsbelastning för många projektdeltagare. 

Till skillnad från projektets inledning där arbetsbelastningen till stor del utgjordes av kvarvarande 

arbete från det tidigare jobbet, berodde denna övertid på att de nu skulle klara av de deadlines som 

fanns för att kunna Go Live. Detta ledde till att många arbetade både kvällar men också helger. Något 

som uppskattades under denna period var det semestersystem som TMHE införde där övertid kunde 

tas ut som dubbel semester. Bland annat Person K nämner detta som något hon verkligen 

uppskattade. I övrigt har det dock funnits ett starkt driv för att få klart på de sista testerna och att 

klara uppsatta mål. Återigen blir Hackman & Oldhams (1975) task identity en viktig faktor något som 

även Dwivedula  och Bredillet (2010) poängterar som en mycket viktig faktor i sin modell om 

projektmotivation.  

För en del blev Go-Live ett naturligt avslut på projektet, för andra inleddes ytterligare en fas som 

indirekt var kopplad till projektet. Den innehöll utbildning av kollegor, uppföljning av så kallade issues 

och diverse småfix.  

Under denna period blev det dock märkbart svårare att få det stöd och den hjälp som funnits 

tillgänglig under projektets gång. Både Person A, Person D och Person H ger uttryck för att de 

fortfarande, långt efter Go-Live sitter med problem som de inte får något gehör för. De är även 

oroade att dessa fel ska följa systemet när det ska implementeras runt om i Europa. Vissa av de 

större felen som upptäckts har visserligen rättats till då de varit av sådan karaktär att de allvarligt 

stört arbetet på vissa avdelningar av TMHE. De fel som dock varit av mer rudimentär karaktär har 

däremot inte åtgärdats utan istället har de endast förts in som något som ska rättas till i framtiden. 

Problematiken ligger i att under projektets gång har nya psykologiska kontrakt skapats där 

respondenterna förväntat sig att få hjälp med att ordna det som inte fungerar. Risken finns att ju 

längre tid som det går innan dessa issues åtgärdas desto mer eroderar det allmänna förtroendet för 

att ledningen alls lyssnar. Respondenterna uttrycker att det är viktigt att något händer, även om det 

bara är något smått.  

Att införa systemet på de olika arbetsplatserna blev också en utmaning för projektdeltagarna. Särskilt 

då de kvarvarande kollegorna likt Hayes (2007) beskriver det, skapat väldigt höga förväntningar på 

det nya systemet. Särskilt då de gjort avkall på uppgraderingar och förbättringar av det gamla 

systemet då de väntat på det nya. När det nya väl anländer och inte är bättre eller har fler funktioner 

utan snarare att vissa funktioner saknas blir det ett tydligt kontraktsbrott, enligt Rousseaus (2004) 

teori. Denna situation är det projektmedlemmarna som måste tackla. I en situation där personers 

kontrakt brutits och där deras förväntningar varit helt fel blir också motståndet mot det nya systemet 
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initialt kraftigt. Kotter & Schlesinger (2008) ger dock vissa förslag på hur detta motstånd kan 

begränsas. I situationer som denna där det funnits för lite information om det nya systemet, eller där 

analysen av den information som funnits varit felaktig, föreslår Kotter & Schlesinger utbildning och 

kommunikation. Detta är också något som vissa av respondenterna försökt genomföra under hela 

projektprocessen med kontinuerliga uppdateringar om läget och vart projektet är på väg. Andra har 

dock fått ha en betydligt längre process där kollegorna fått vänja sig vid det nya systemet och där 

vissa uppgifter får ta lite längre tid att genomföra då de funktionerna inte längre finns. Det visade sig 

också att detta var någonting de flesta även eftertraktar till framtida projekt. 

För att återkomma till task identity av Hackman & Oldham (1979) så är panelen av respondenter 

eniga om att det var en väldigt skön känsla när projektet väl var i hamn och de kunde se hur deras 

kollegor fick arbeta med det system de varit med och utveckla. Detta bekräftas återigen även av 

Dwivedula  & Bredillet (2010) som faktor för motivationen. 

5.5 Vad som hände sedan – Tankar om projektet och framtiden 

Övergripande så har respondenterna en mycket positiv känsla då de tänker tillbaka på projektet. De 

flesta hade som mål och förväntning att få lära sig ett nytt system och att vara med om något 

spännande och annorlunda. För dessa personer är det uppenbart att de nått i alla fall ett av sina 

värderade utfall som Hayes (2007) skulle kalla det. 

Det finns dock ett par respondenter som inte alls får positiva känslor då de tänker tillbaka på 

projektet. Det handlar dels om Person H som redan innan projektet gjort bedömningen att 

ansträngningen skulle bli allt för stor. I efterhand tycker hon att den bedömningen var helt korrekt 

och att hon försökt förtränga det elände som var projektet som hon uttrycker det. Visserligen 

uppfylldes hennes förväntningar, dock var de negativt laddade snarare än positivt vilket så klart hade 

varit önskvärt. 

Det finns även de personer som skapat sig förväntningar och även format psykologiska kontrakt 

angående vad projektet skulle innebära för dem. I vissa fall var dessa kontrakt från början ömsesidiga 

som för Person B som skulle börja på en ny tjänst efter projektet men som fick gå tillbaka till sin 

ordinarie arbetsplats. Här finns en överenskommelse att om hon deltar i och gör ett bra arbete i 

projektet så kommer detta belönas med en ny position inom företaget. Eller som Person G som 

skapat ett nytt kontrakt helt ensidigt men som ändå tycker att detta kontrakt blivit brutet och på ett 

mycket tydligare sätt reagerat negativare på detta än vad Person B gjort. 
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I Person Gs fall så skapade hon ett kontrakt och en förväntan om att deltagande i projektet skulle 

leda till både högre lön och ett annat arbete. Dessa höga förväntningar har visserligen gjort att hon 

arbetat mycket hårt och motiverat i projektet och som hon själv uttrycker det så fungerade hennes 

del av projektet bäst av alla vid Go-Live. Trots detta så fick hon gå tillbaka till sin vanliga arbetsplats, 

något som hon tagit väldigt hårt och som tydligt haft inverkan på hennes motivation och skapandet 

av ett nytt psykologiskt kontrakt, bekräftat av teorin från Rousseau (2004) om att motivationen 

kommer behöva byggas upp på nytt. Intressant blir då såklart också att se på vilken typ av kontrakt 

de anställda har format, flera respondenter uttrycker att de ser TMHE som en mycket trygg och stabil 

arbetsplats, men att de kan känna sig fast på sina respektive jobb. Vi kan se att individer skapar olika 

typer av kontrakt, dels de som gått med i projektet för att de vill vara med och utveckla TMHE och sin 

egen kompetens, så att de på ett bättre sätt ska kunna bidra. Detta är ett klassiskt exempel på vad 

Rousseau (2004) skulle kalla ett relationellt kontrakt. Å andra sidan har andra medarbetare gått med 

i projektet för att skaffa sig en bättre förhandlingsposition vad det gäller nya arbetsuppgifter eller 

lön. Dessa personer skapar istället transaktionskontrakt. Det blir därför viktigt för respektive chef att 

förstå den underliggande typen av kontrakt för att också förstå vad det är som motiverar personen i 

fråga. 

Det finns även de vars situation, karriärs och lönemässigt, försämrats av deltagandet i projektet, om 

dessa personer haft transaktionskontrakt kommer de att se sitt kontrakt som brutet (Rousseau, 

2004). Även om personer med relationella kontrakt inte ångrar sitt deltagande då deras 

förväntningar om värderade utfall inte kretsat runt lön eller karriär utan istället runt lärande och 

utveckling samt att få prova något nytt och byta arbetsuppgifter, samt att bidra till TMHE:s 

utveckling. Har det negativt påverkat deras bild av projektet i efterhand. De har fallit mellan stolar 

vad det gäller främst lönesättning, där deras lönesättande chef inte träffat personen på lång tid och 

där deras prestation i projektet inte kunnat utvärderas mot de kriterier efter vilka deras löner satts. 

Det är inte helt otroligt att om dessa personer varit mer monetärt drivna hade de löpt risken att vid 

en framtida förändring hamna i det som Kotter & Schlesinger kallar för trångsynt egoism. Nohria et 

al. (2008) menar att det är viktigt med belöningssystemet som tydligt belönar det som hon kallar top 

performers. Här har snarare de som lagt ner mycket tid och skaffat sig spetskunskap om företags 

system och rimligen enligt Nohrias klassificering borde betraktas som top perfomers fått lägre 

löneutveckling än sina inte lika högpresterande kollegor. Det är nog som sagt tur att dessa personer 

inte främst drivits av monetära målsättningar. 

Nästan alla projektdeltagare känner att de lärt sig väldigt mycket under och av projektet. Dels vad det 

gäller det nya systemet, men även vad det gäller att arbeta i projekt. För många deltagare var ju att 
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lära sig något nytt och att utvecklas två av deras största förväntningar och det är tydligt att många är 

väldigt nöjda med de framsteg de gjort om det så är Person E som lärt sig det nya systemet eller 

Person C som tidigare tyckte att det var svårt att stå framför en grupp människor och tala men som 

efter projektet tyckte att så länge man visste vad man pratade om så var det ju inte så svårt.  

I princip alla har också fått en ny syn på projekt och vad det innebär att arbeta i dem. Detta gäller 

även vad de kommer kräva om de skulle gå in i ett nytt projekt. I princip alla respondenter är eniga 

om att de inte kommer att genomföra ett projekt under samma premisser som det första de var med 

i. Det gäller främst kompensation för det extra arbete som de anser att de lägger i projektet. Deras 

bedömning som Hayes (2007) skulle kalla det, inför ett nytt projekt av den ansträngning som krävs 

och med de utfall de nu känner till att ett projekt har, är starkt påverkad av de erfarenheter de nu 

har. Person A till exempel, har redan fått nytta av detta i sitt arbete, detta då hon blev erbjuden ett 

nytt jobb som enligt hennes bedömning skulle kräva en liknande arbetsinsats som den hon hade i 

projektet. Därför krävde hon högre lön och inte som det först erbjöds lägre. När det inte var möjligt 

valde hon att tacka nej även fast hon egentligen ville ha jobbet. Erfarenheterna från projektet har 

alltså fått implikationer även i rekryteringen till ordinarie arbeten. Person A förklara det som att om 

hon inte varit med i projektet så hade hon säkert tagit det nya jobbet. Samtidigt är det inte klart om 

hon blivit erbjuden det utan att ha varit med i projektet. 

Eller som Person B beskriver det, att om hon ska vara med i något mer projekt så kommer hon kräva 

att det redan innan ska vara klart vad som händer efter projektet. Person B hade trott att projektet 

skulle leda till ett nytt jobb och därav skapat sitt psykologiska kontrakt utifrån detta. Att hon efter att 

ha fått kontraktet brutet är besviken och att hon inte vill gå på samma mina igen är inte svårt att 

förstå.  

Flera respondenter har också kommenterat på att de skulle ställa högre krav på struktur och tydliga 

roller i projektet, det ligger då nära till hands att åter se på Hackman & Oldhams (1975) teorier om 

utvecklingsbehov och autonomi. Den autonomi som varit i projektet kan ha varit något stort för 

dessa personer.  

Som vi tidigare diskuterat var relationen till den gamla arbetsplatsen svår, dels gällande 

arbetstidsfördelning, men även vad det gällde att hantera sina kollegors förväntningar och brutna 

kontrakt. För en del av de medlemmar som inte har haft 100 % i projektet så har de varit tydliga med 

att de för att undvika delar av det tunga dubbelarbetet samt konflikterna med att behöva bolla två 

prioriteringar mot varandra, så vill de lägga 100 % om de ska vara med i ytterligare ett projekt.   
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Det blir i dessa situationer tydligt att chefer och medarbetare från startpunkten inte haft samma 

informationsgrund. Ett vanligt fel som Kotter & Schlesinger (2008) påpekar måste hanteras för att 

inte hamna i en situation där de anställda motsätter sig ytterligare förändring. 

Det blir även viktigt att de psykologiska kontrakten skapas ömsesidigt samt att det finns en frivillighet 

inför nästa projekt. Detta för att båda sidor ska vara medvetna om sina skyldigheter och åtaganden 

gentemot varandra. Det har i projektet funnits medlemmar som skapat sina egna kontrakt med 

mycket kontrasterande idéer och tankar vad det gäller utfall och framtiden efter projektet. 

5.6 Analyssammanfattning 

Det skapas innan projektet har börjat vissa förväntningar som sedan revideras men inte 

fundamentalt ändras under projektets gång. Det föreligger alltså vara så att förväntan är den enskilt 

starkaste motivationsfaktor och att de respondenter som gått in i projektet med höga förväntningar 

och korresponderande hög motivation, behållit denna genom hela projektet. 

Vidare har de som gjort en positiv bedömning behållit sin höga motivation även om den ibland blivit 

naggad i kanten, de som gjort en negativ bedömning har behållit denna och fått den förstärkt av de 

problem och svårigheter som uppstått under projektets gång.  

Framförallt teorierna om psykologiska kontrakt, arbetsdesign, förväntan och motstånd mot 

förändring framstår som mycket applicerbara på projektovana medarbetares arbete i projekt.  

Att det rör sig om just projektovana medarbetare framgår tydligt efter att projektet är avslutat då de 

nästan unisont är överens om att om det ska vara med i något mer projekt så kommer de att kräva 

betydligt mer, både vad gäller lön, projektstruktur, arbetsbelastning och möjligheter efter projektet. 

Detta kan tydligt kopplas till att de nu har en bättre informationsgrund att stå på inför nästa 

förväntansbedömning.  
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6 Slutsatser 

Något som är slående igenom hela projektet är hur pass spännande och motiverande de flesta 

deltagarna tyckte att det var att delta. Att de även efter projektets avslut glatt kan se tillbaka på sin 

tid i projektet och att det är stolta över det som de har åstadkommit.  

6.1 Vikten av förväntan 

Det har genom projektet blivit tydligt att de som redan innan projektets start hade gjort en positiv 

bedömning av projektet och av de utfall de förväntade sig, vare sig det var utfall som var rimliga eller 

överenskomna med TMHE behöll en stark motivation genom hela projektet. Under projektets gång 

tvingades de visserligen revidera sina bedömningar vad det gällde ansträngning, men samtliga var 

beredda att göra det. Det framstår alltså som att den inställning och motivation som personen har 

redan på ett initialt plan följer personen genom hela projektet.  

I vårt fall har en av hörnstenarna i detta varit att det har förelegat ett fritt val. De som inte initialt 

tilltalats av projektet har inte heller under projektets gång ändrat uppfattning utan de motgångar 

som funnits har snarare förstärkt vad de trott sig veta. 

För att kunna få motiverad personal är det därför av yttersta vikt för företaget att endast ta in 

personal som vill vara med.  

För att utöka den grupp som gör en positiv bedömning och vars förväntan stämmer överrens med 

företagets, så bör företaget noga upplysa om sina medarbetare om vad innebörden av projektet är, 

vad som kommer krävas och vad de kommer att få ut av att delta. Det faller även in under Rousseau 

(2004) frivillighet och ömsesidighet som är två mycket viktiga delar för att deltagarna ska var 

motiverade. 

6.2 Hitta rätt personer 

I samma anda som vikten av att välja de personer som har gjort positiva bedömningar av utfall kontra 

ansträngning ligger Hackman & Oldham (1975) , något som tydligt visat sig i arbetet är att 

utvecklingsbehov påverkar olika delar av hur respondenterna uppfattat projektet. Både innan när de 

gör sina bedömningar, men även under projektets gång. Det rör främst hur de tacklat utmaningar så 

som att de själva tvingats ta stort ansvar för sitt arbete, att arbetet kräver att de använder 

färdigheter de inte använder i sitt vardagliga arbete samt att de själva kommer att vara en del av det 

system de tar fram och därför också på ett helt annat sätt ansvariga. Det är av yttersta vikt att 

deltagarna känner sig mogna och beredda på att ta det kliv som det innebär att börja i projektet.  
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Ett alternativ kan vara att undersöka innan projektet startar om samtliga delar behöver ha full 

autonomi? Vissa delar kanske kan styras något hårdare för att ge de deltagare som visserligen har de 

rätta kompetenserna men inte ser autonomi som något positivt utan snarare som ett ok, en 

möjlighet att delta. Genom striktare styrning av vad som ska genomföras och hur kan även dessa 

personer finna en nivå som passar dem i projektet och därigenom en hög motivation. 

Likaså bör personer med lågt utvecklingsbehov inte delta i projektet om det relativt deras vanliga 

arbetsplats innebär högre autonomi, task identity etc. 

6.3 Hantera motstånd mot förändring 

En punkt som påverkat motivationen hos projektmedlemmarna men som inte direkt berört projektet 

är hur deras gamla kollegor uppfattat projektet. Att hantera det eventuella motståndet mot 

förändring som kan uppstå på den gamla arbetsplatsen blir därför något som inte helt bör läggas på 

projektmedlemmens ansvar utan det bör ligga i ledningens intresse att inte bara själva deltagaren är 

motiverad utan även att hennes kollegor på den vanliga arbetsplatsen förstår vikten av projektet och 

varför de måste ta ett större ansvar. Annars föreligger risken för det som Kotter & Schlesinger (2008) 

kallar trångsynt egoism alternativt att de helt enkelt gjort en annan bedömning av projektet. Här blir 

transparens och information över hela spektrumet inte bara till projektdeltagaren mycket viktiga.  

6.4 Förstå vikten av psykologiska kontrakt 

Det har även varit så att projektdeltagarna när de gått in i projektet skapat sig nya psykologiska 

kontrakt, inte alltid i samförstånd med ledningen. Rousseau (2004) beskriver just detta som något 

som kan ställa till problem. I det genomförda projektet har de felaktiga förhoppningarna och således 

det felaktiga kontraktet lett till ett starkt engagemang som kortsiktigt varit väldigt bra för företaget. 

Problemet är när projektet är slut och de förhoppningar som funnits inte infrias då ledningen aldrig 

haft för avsikt att höja den anställdes lön, ge henne ett nytt jobb etc. Det brutna kontraktet är alltså 

inte ett problem för motivationen i själva projektet, men medarbetaren kommer att vara kvar på 

företaget i sin gamla roll, det kommer vara svårt att få denne medarbetare lika engagerad och 

motiverad i ett nytt projekt.  

Företaget måste därför se till att de förväntningar och de kontrakt som skapas har 

verklighetsförankring. Det kan komma att resultera i en något lägre motivation i själva projektet men 

bör på lång sikt vara positivt både för individen som slipper besvikelsen av ett brutet kontrakt, men 

även för företaget som får motiverad medarbetare i det långa loppet och som kan vilja vara med i 

fler projekt. Att tänka på är viktigheten att ge rätt information och kunskap till personal för att de ska 
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gå in med rätt förutsättningar och få kontinuerlig stöttning för att få hjälp med att veta hur 

förväntningarna ska skapas. 

6.5 Framtida projekt – Tänk efter före 

I den situation som uppstått, där medarbetarna lagt mycket tid, mycket engagemang och i vissa fall 

gått över gränsen för vad de klarat av för att genomföra projektet, så kommer i princip alla deltagare 

att ställa betydligt högre krav på nästa projekt, eller på nästa jobb för den delen. Det visar sig alltså 

att det är enkelt att få motiverade medarbetare som inte varit med i projekt tidigare att arbeta hårt 

och att vara motiverade, medans det blir svårare att på samma sätt motivera dem igen. Den illusion 

som vissa hyst om projektet har brustit. Det är dock värt att påpeka att i princip alla respondenter 

kan tänka sig att vara med i projekt igen då de tyckte att många av de saker de önskade uppnå också 

uppnåddes. Men de kommer inte vara med under samma premisser som i det första projektet. 

Projektarbetet visade sig alltså för dem alldra flesta vara en bra arbetsdesign (Hackman & Oldham 

1975) , men det förväntningar och de kontrakt som skapades var baserade på oerfarenhet och annan 

information än den korrekta. Det framstå som att det till viss del var oerfarenheten och skapandet av 

kontrakten som gjorde att de oerfarna medarbetarna arbete så hårt och så motiverat som de gjorde, 

men denna oerfarenhet är uppenbart en engångsföreteelse och inte något som ett företag kan dra 

nytta av mer än en gång.  

6.6 Att tänka på från företagets sida 

För ett företag som vill engagera projektovana medarbetare i projekt utkristalliserar sig ett par 

punkter. De bör för det första låta det vara ett fritt val för individen att vara med.  

För det andra bör de se till att informationen som medarbetarna baserar sitt förväntansbeslut på 

överensstämmer med den information företaget har, och om möjligt att det tydliggörs vad företaget 

förväntar sig och vad medarbetaren förväntar sig. 

På samma sätt måste det klargöras hur arbetet i projektet kommer att ske, att graden av autonomi 

kommer vara högre/lägre samt att nya färdigheter jämfört med det gamla arbetet kommer att 

krävas. 
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7 Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 

Det första som slog oss i förslag på vidare forskning är hur det blev sen. Det vill säga, hur ser 

motivationen ut på den gamla arbetsplatsen nu efter projektet? Blev personerna mer motiverade, 

gick de tillbaka till sina gamla roller, slutade de eller vad var deras motivation nu istället?  

Vidare skulle vara av akademiskt intresse att göra en longitudinal studie där forskaren är med redan 

innan projektet startat, men även när det är avslutat. Det skulle även behöva göras 

branschöverskridande forskning för att försöka fastslå att eller om det är branschspecifikt.  

Vi har sett att det råder en viss informationsasymmetri och som det framstår kan det verka som att 

det går att använda ovana medarbetare motiverat i ett första projekt och sedan i nästa ta ut nya 

medarbetare som har samma informationsasymmetri.  

Som sista forskningsförslag vore det intressant att göra en jämförande studie där även projektvana 

medlemmar ingår för att kunna se om eller vilka skillnader som föreligger och då även vilka 

konsekvenser som följer om man ser det utifrån ett ledningsperspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
Bakgrund 

Om dig själv – Vad jobbar du med idag? 

Hur länge har du jobbat på TMHE och vad har din funktion varit under åren? 

Vilka erfarenheter har du inom olika arbetsuppgifter? 

 

Projektet 

Kan du beskriva ditt arbete i projektet? Vad gjorde du och berätta om vad som hände? 

Vad gjorde du innan projektet? 

Vad för projekt var du med i?  

Beskrivelse av hur du jobbade i projektet och dess funktioner 

Kan du berätta om urvalsprocessen och vi menar då hur du fick reda på att du var utvald att få vara 

med i ett projekt? 

Hade du valmöjligheten att vara med eller var det tvingat? Tvekade du till uppgiften? 

Vad för information fick om projektet? 

Hur mycket information fick du? 

Hur länge var du i projektet? 

Var detta det första projektet du har varit med i? 

Hur mycket tid la du ner på projektet? (Av din totala arbetstid) 

 

Förändringen 

Kan du berätta om hur det var att gå från dina normala arbetsuppgifter till projektet? 

 Hur såg du på förändringen? (Negativt, positivt?) 

 Vad var dina kollegors inställning till projektet? 

 Blev det i så fall ett problem om de var emot det? 

Vilket stöd och hjälp fick du för att få svar på frågor? 

Hur såg hierarkin ut? Kunde du se hur projektet fungerade och vilka som bestämde etc? 

Vad skulle din optimala värld vara i projektet med hänsyns till insyn i vad förändringen innebar? 

 

Motivation 

Var det motiverande att få vara med i projektet? 

 Varför? För att du kunde avancera? Gav dig nya möjligheter? 

 Ändrades din motivation under tidens gång och i så fall varför? 

Vilka fördelar fanns det för dig att vara med i projektet? 

 Hur ser du på monetära belöningar? Positiv respons? Vad skulle du vilja få? Fick du något? Vad var 

din känsla då? Erfarenheter av incitament! 

Hur blev du motiverad under tidens gång? 

Kan du berätta hur ditt arbete såg ut i projektet? Fick du till exempel fria tyglar att utforma ditt 



Belönande Projekt eller Projektbelöningar? 

 

90  
 

arbete på ditt sätt? 

Berätta om hur skillnaderna var mot ditt dagliga arbete och hur du ser på denna skillnad i form av 

motivation? 

Vad är viktigt för dig hos en organisation? Vad skulle du säga är organisationens mål med projektet? 

Vad var projektets mål? Vad var ditt mål? 

Hur tyckte du att det var att jobba i ett projekt? Märkte du några skillnader mot ditt tidigare jobb?  

 

Förväntingar 

Kan du berätta om de förväntningar som du hade på projektet kontra ditt tidigare jobb?  

Hade du förväntningar på dig själv eller satte andra personer dessa åt dig?  

Hur utformade du dina egna förväntningar? 

Efter projektet 

Vad jobbar du med idag efter projektet? 

Kan du se några konsekvenser i ditt dagliga arbete med hänsyn till att du var med i projektet? 

Har du kommit till nya insikter? 

Känner du att du har utvecklats? 

Hur ser du på projektet nu i efterhand? 

 

Framtida projekt 

Hur ser du på att få delta i projekt i framtiden? 

Vad skulle du vilja se göras annorlunda?  

 


