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Sammanfattning 

Projektbaserade organisationer blir allt vanligare, ändå visar forskning att 70 till 90 procent av 

alla IT-projekt misslyckas med att nå de uppsatta målen. Flera aspekter pekar på att 

motivation är en underliggande faktor och att förmågan att motivera är en av de mest 

grundläggande kunskaperna som en projektledare måste besitta. 

Vi vill med denna studie fördjupa kunskapen om motivation i IT-projekt. Syftet är att 

undersöka vad systemutvecklare motiveras av, i jämförelse med projektledares uppfattning. 

Ett delsyfte utifrån detta är att ta reda på vilken roll projektledaren har gällande motivationen i 

IT-projekt. 

Genom en kvalitativ fallstudie hos ett anonymt företag, som levererar IT- och 

affärsprocesstjänster, har vi, under semistrukturerade intervjuer, samlat in data från både 

systemutvecklare och projektledare. Materialet har sedan bearbetats genom en tematisk analys 

i syfte att identifiera teman i form av motivationsfaktorer. Empiriska data har ställts mot 

teorier som knyter an till områdena motivation, IT-projekt och projektledare, vilka är centrala 

i hela uppsatsen. 

Resultatet av studien visar att systemutvecklare motiveras av Kompetensutveckling, Eget 

ansvar, Medverkan, Nöjda kunder, Arbetssätt och Förmåner. Projektledares uppfattning 

skiljer sig gällande vissa punkter, istället för Medverkan och Arbetssätt, menar de att 

Feedback och Sammanhållning är viktiga faktorer som påverkar systemutvecklares 

motivation.  

Att motivera är något som ingår i projektledarens dagliga arbete. Denne måste vara en 

människokännare och samtidigt ha en god kommunikationsförmåga. Projektledaren bör även 

ha tekniska kunskaper eller tidigare erfarenheter och kunna lösa problem eller konflikter som 

uppstår i projektet.  Beroende på situationen och projektets individer, måste denne konstant 

göra en avvägning om en coachande respektive styrande roll lämpar sig bäst, för att i 

slutänden kunna motivera systemutvecklare. 

  



 

 

 

  



 

 

Förord 

Detta stycke vill vi ägna åt att tacka alla de som varit inblandade och hjälpt till vid 

genomförandet av undersökningen och utformandet av uppsatsen. Det har varit en lång 

process med många timmars arbete, som nu sätter punkt för vår utbildning och med stolthet 

låter oss blicka tillbaka på tre år vid det Systemvetenskapliga programmet. 

Vi vill rikta ett stort tack till företaget som tagit emot oss, framförallt till vår kontaktperson 

som styrde in oss i organisationen och till våra respondenter som ställt upp på att bli 

intervjuade.  

Vi vill självklart även tacka vår handledare Siri Wassrin, för positiva och konstruktiva 

synpunkter samt många goda råd på vägen.  

Linköping, juni 2014 

 

 

………………………………………..  

Sebastian Dernelid   Gustav Nilsson 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras de underliggande argumenten för denna studie. Här förankras 

uppsatsens ämne i det problem som identifierats och bakgrunden till detta. En beskrivning av 

syfte, avgränsning, målgrupp och tidigare forskning återfinns i denna del. Kapitlet ämnar ge 

läsaren en grundlig förståelse för det valda ämnet. 
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1.1 Bakgrund 

I en allt mer projektbaserad värld (PMI, 2014a), har efterfrågan på projektledning och 

certifierade projektledare blivit allt mer påtaglig (Tonnquist, 2008). Project Management 

Institute (PMI), ett ledande företag inom projektledning och projektledarcertifiering, hade år 

2007 mer än 253 000 medlemmar (PMI, 2007). Fem år senare rapporterade de att antalet 

medlemmar överstigit 500 000 (PMI, 2012). Detta speglar hur projekt som arbetsform blivit 

mer omfattande och att kraven på projektledare ökat. 

Trots detta skriver Moss (2010), doktor inom filosofi, i sin avhandling, att 70 till 90 procent 

av alla IT-projekt misslyckas att nå uppsatta mål. Han menar att flera aspekter pekar på att 

bristande motivation utgör en underminerande orsak till den höga andelen misslyckade IT-

projekt. Project Management Institute framhäver förmågan att motivera som en av de mest 

grundläggande kunskaperna en projektledare bör besitta (PMI, 2013).  

IT-projekt består i regel av specialister och experter, vilka i traditionella projekt kallas in vid 

behov för specialistområden (Snyder och Parth, 2007; Taylor, 2004). Nationalencyklopedin 

(2014)
1
 definierar systemutvecklare som en individ med speciell kompetens att delta i eller 

leda systemutveckling. Det innebär att utforma, konstruera och införa informationssystem, i 

syfte att förbättra verksamheten eller organisationen i fråga (NE.se, 2014)
2
. ”People deliver 

projects” (Pratt, 2012). Pratt (2012) hävdar att det är människorna, inte verktygen, som 

producerar resultatet, vilket reflekterar hur systemutvecklares motivation kan påverka utfallet 

av ett IT-projekt. 

Motivation utgör en fundamental del i Human Resource Management, vilket Wilton (2013) 

definierar som ett ramverk av filosofier, policies, procedurer och praktiker för att administrera 

relationen mellan anställd och arbetsgivare. Eftersom fokus i rapporten är kopplat till 

framförallt motivation anser vi att den faller under IT och Management, även om vi har valt 

att studera ämnet i ett IT-projektsammanhang. Motivation är en central fråga inom 

management eftersom det handlar om en slags styrningsprincip, vare sig det är på 

verksamhets- eller projektnivå.  

  

                                                 
1
 Sökord ”Systemutvecklare” 

2
 Sökord ”Systemutveckling” 
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1.2 Problemformulering 

Resultatet av ett lyckat IT-projekt är, enligt Moss (2010), ett IT-system som kan stödja och 

utveckla verksamheter genom att exempelvis reducera processtid och erbjuda nya tjänster. För 

att detta ska vara möjligt menar författaren att det krävs en gedigen insats och att alla parter i 

ett projekt är inriktade på att nå de uppsatta målen. Vad är då orsaken till att en stor andel IT-

projekt misslyckas? De tre inverkande faktorerna är organisatoriska, finansiella, och 

mänskliga, varpå den senare ansetts vara den viktigaste (Moss, 2010). Ett klassiskt misstag 

inom mjukvaruutveckling är bristande motivation, vilket ofta är en följd skilda förväntningar 

(Lindberg, 1999).  Schmid och Adams (2008) menar att motivation är en viktig aspekt för 

framgångsrika projekt, då det kan innebära skillnaden mellan en smidig process och en som är 

nertyngd av komplikationer. De anser dock att det saknas forskning inom området. Moss 

(2010) instämmer i detta och beskriver att motivation är en nyckelfaktor som fått otillräcklig 

uppmärksamhet i IT-projektsammanhang. McConnell (1996) resonerar på liknande sätt att 

motivation är den faktor som utan tvekan har störst inverkan på produktivitet och kvalitet i IT-

projekt och mjukvaruutveckling. Han menar att det är den faktor som har störst potential att 

minska tidsåtgången vid mjukvaruutveckling.  

Tonnquist (2008) menar att alla organisationer, i en eller annan form, har problem med att 

motivera sina anställda. Det måste finnas en grundläggande förståelse för vad som driver 

olika människor och det är ytterst viktigt att som projektledare inse att vad som driver en 

själv, kanske inte alls är intressant för medarbetarna (Tonnquist, 2008). En viktig 

motivationsfaktor för en person, kan vara obetydlig för en annan (Schmid och Adams, 2008), 

dock påpekar McConnell (1996) att systemutvecklare är en relativt homogen grupp som 

motiveras av andra faktorer, än den övriga populationen. Trots detta har systemutvecklare och 

projektledare i IT-projekt ofta har skilda åsikter om motivation (McConnell, 1996). 

Med det faktum att IT-projekt misslyckas på grund av den mänskliga faktorn, i form av skilda 

uppfattningar och bristande motivation, utgör studiens forskningsområde - vad som motiverar 

systemutvecklare i IT-projekt och hur detta skiljer sig i jämförelse med projektledares 

uppfattning. Till följd av detta är det viktigt att beskriva projektledarens roll och hur denne 

kan påverka motivationen hos systemutvecklare. Eftersom systemutvecklarna bidrar till att 

skapa resultatet av ett IT-projekt, samtidigt som projektledaren ska se till att det genomförs, 

ser vi detta som ett intressant och viktigt forskningsområde. En undersökning inom detta 

område är nödvändig för att belysa motivation som en avgörande faktor i IT-projekt och för 

att förhindra flera misslyckanden i framtiden. 
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1.3 Syfte 

Studien syftar till ge en ökad förståelse för motivation i IT-projekt. Genom att beskriva vad 

som motiverar systemutvecklare och jämföra detta perspektiv med projektledares ska studien 

redogöra för skillnader och likheter mellan dessa parter. Ett delsyfte är således att klargöra 

projektledarens roll gällande motivationen i IT-projekt.  

1.3.1 Frågeställningar 

 Vad motiverar systemutvecklare i IT-projekt? 

 Hur uppfattar projektledare att systemutvecklare motiveras i IT-projekt? 

 Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan projektledares och 

systemutvecklares perspektiv?  

 Vilken roll har projektledare gällande motivationen i IT-projekt? 

1.3.2 Avgränsning 

Den huvudsakliga avgränsningen för denna undersökning är att endast studera motivation i 

IT-projekt, vilket innebär att vi utesluter övriga utomstående intressenter. Studien har en 

jämförande karaktär i den benämningen att vi undersöker vad systemutvecklare motiveras av i 

jämförelse till projektledares uppfattning. Det är således inte dess syfte att beskriva vad som 

motiverar en projektledare även om vi kan komma att göra liknelser mellan parterna. Däremot 

förs en diskussion kring projektledarens roll och vad denne kan göra för att påverka 

motivationen. Avgränsningen till att endast studera IT-projekt är delvis för att minska 

omfånget av studien, men även för att relatera till Systemvetenskap och informatik. I den 

Teoretiska referensramen beskriver vi vad som karaktäriserar ett IT-projekt, det faller dock 

inte inom ramen för denna studie att förklara arbetsprocessen eller olika projektmodeller. 

1.4 Målgrupp 

Vi riktar oss till personer som arbetar med ledarskap i IT-organisationer och framförallt i IT-

projekt. Då rapporten berör ett fundamentalt område inom management utgörs målgruppen 

även av andra intressenter, däribland företag och personer i en ledande position.  Studien kan 

också vara av intresse för informatikstudenter som vill inrikta sig mot management och 

fördjupa sina kunskaper inom ämnet motivation. 
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1.5 Tidigare forskning 

Under litteratursökningen har vi inte funnit något som indikerar att en studie med exakt 

samma problem och syfte genomförts tidigare. McConnell (1996) har gjort en liknande 

sammanställning av en undersökning som jämför motivationsfaktorer mellan utvecklare och 

managers. Undersökningen, som ursprungligen genomfördes 1977 av Fitz-enz (refererad i 

McConnell, 1996), är dock mer än 30 år gammal och det har sedan dess skett stora 

förändringar i IT-branschen. I jämförelse undersöker denna studie projektledares uppfattning 

av vad som motiverar systemutvecklare i IT-projekt. Vidare kan Moss (2010) studie liknas i 

den benämning att han framhäver motivation som en avgörande framgångsfaktor, som 

genomgående måste existera hos alla intressenter i ett IT-projekt. I detta avseende har vår 

studie en mer avgränsad problematisering, med fokus på motivation hos systemutvecklare i 

IT-projekt. Vi anser att det finns en lucka i den existerande litteraturen, som vi kan bidra till 

att fylla genom att undersöka hur motivation yttrar sig i ett stort, väletablerat IT-företag. 

Alvesson och Sandberg (2011) definierar detta som gap-filling. 

1.6 Disposition 

För att bidra till läsbarhet och stringens följer uppsatsen en förhållandevis vedertagen struktur. 

I kapitel 1. Inledning, presenteras framförallt bakgrund och problemformulering, följt av 

syfte, avgränsningar och för vem/vilka studien är ämnad. I kapitel 2. Metod, beskrivs 

forskningsstrategiska val, genomförande och forskningsetiska frågor som ligger till grund för 

uppsatsen. Efter detta följer i kapitel 3. Teoretisk referensram, där begreppen motivation, IT-

projekt och projektledare beskrivs, följt av de motivationsteorier som relaterar till studiens 

ändamål. Kombinerat med den insamlade data som sammanställs i kapitel 4. Resultat, utgör 

dessa kapitel diskussionsunderlag till kapitel 5. Diskussion. Avslutningsvis sammanställs 

studiens resultat och dess betydelse i kapitel 6. Slutsatser och kunskapsbildning, följt av egna 

tankar, kritik och fortsatta studier i kapitel 7. Reflektioner, kritik och fortsatta studier. 

1.7 Språk och referenshantering 

I denna studie sker källhänvisning enligt Harvardsystemet. Det innebär att vi hänvisar genom 

att ange författarens efternamn och publikationens utgivningsår inom parantes, direkt i 

löptexten. Om det är relevant för att identifiera en källa anges även uppgift om sida, avsnitt 

eller del (Språkrådet, 2008). Vi använder därför exakta sidreferenser vid citat för att det lätt 

ska gå att identifiera dessa. I de fall när vi använt sökord i uppslagsverk som 



6 

 

Nationalencyklopedin anges dessa med fotnot för att läsaren enkelt ska kunna göra samma 

sökning.  

Vid återgivning av citat har vi valt att använda det språk som texten är skriven på, för att inte 

förvränga eller gå miste om dess mening. Det innebär att citat kan förekomma både på 

svenska och på engelska. I de fall vi upplevt att ett förtydligande krävts har vi utvecklat med 

egna resonemang på svenska och kombinerat flera citat för att spegla hur vi ser på begrepp 

och fenomen.  
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2 Metod  
Med författarnas förkunskaper och egna erfarenheter som utgångspunkt ämnar detta kapitel 

att presentera forskningsstrategiska val. Detta följs utav en beskrivning av forskningsdesign, 

där datainsamlings- och analysmetoder, samt en argumentation för studiens tillförlitlighet och 

äkthet presenteras. Vidare återges studiens genomförande, med en beskrivning av 

tillvägagångssätt vid teori- och fallstudie. Kapitlet avslutas med en argumentation angående 

kritik mot metodmässiga val. 
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2.1 Förförståelse 

Under vår utbildning på det Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet har 

vi fått en bred och grundläggande förståelse för motivation. Ett tillval i utbildningen var 

författarnas inriktning mot IT och management, vilket bidragit till ytterligare kunskap inom 

ämnet. De områden som har studerats i relation till detta är exempelvis Human Resource 

Management, IT-projektledning och organisationsteori. 

Att ta i beaktning gällande området vi har valt för studien är framförallt IT-projekt, då våra 

kunskaper inom området är begränsade till teori. Dock har detta dilemma inte haft någon 

effekt på resultatet, då de teoretiska kunskaperna varit tillräckliga i denna kontext. Våra 

kunskaper har vid exempelvis intervjuer bidragit till en förståelse för specifika begrepp och 

branschuttryck som använts. Det har i sin tur lett till att våra tolkningar av respondenternas 

uttalanden har gett en korrekt bild över deras uppfattningar. 

För att granska och utveckla våra perspektiv har vi valt att använda en perspektivanalys. 

Denna innebär att göra sitt eget sätt att se till objektet för reflektion och kritisk analys 

(Goldkuhl, 2011). Arbetet med en perspektivanalys kan jämföras med vad Alvesson och 

Sandberg (2011) beskriver som ifrågasättande av egna antaganden. Vi anser att den största 

skillnaden mellan de två är att Goldkuhls (2011) teori är mer djupgående och detaljerad. I 

denna innefattar perspektiv exempelvis: begrepp, föreställningar, erfarenheter och 

värderingar. Genom detta tillvägagångssätt har vi ständigt arbetat med att diskutera med 

varandra, men även involverat andra i diskussionerna, något som Goldkuhl (2011) anser är 

viktigt.  

Att ta hänsyn till gällande denna studie är framförallt egna värderingar och antaganden. Ett 

objektivt förhållningssätt är viktigt för studiens resultat, då vi strävat efter att få varje 

respondents bild utan att själva påverka resultatet. Det finns alltid ett perspektiv, men 

meningen är att man ska frigöra sig från delar i eller av det som går att undvika (Goldkuhl, 

2011). Ett exempel på användandet av perspektivanalys i vårt arbete är utformningen av 

intervjuunderlaget, som har granskats av oss men även av andra studenter.  

Motivation som ämne kan vara förhållandevis enkelt att diskutera då egna erfarenheter inte 

behöver bestå av arbetsrelaterade situationer. Denna aspekt är till vår fördel då vår 

arbetslivserfarenhet är begränsad.  
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2.2 Forskningsstrategi 

Inom samhällsvetenskaplig forskning sker ofta en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Kvalitativ forskning syftar till att generera ny teori, medan kvantitativ forskning 

beskrivs som teoriprövande (Bryman, 2011). Ytterligare en skillnad är hur forskaren arbetar 

med att ta fram och analysera data, samt vilken roll denne har (Ahrne och Svensson, 2011).  

En kvalitativ ansats har ett induktivt perspektiv, vilket 

innebär att empirin styr teorin och inte tvärtom (Bryman, 

2011). Ansatsen är av en tolkande karaktär, även kallat 

hermeneutik, vilket handlar om att förstå och förmedla. I 

denna studie är det således vår uppgift att tolka samt förstå de skillnader och likheter som 

finns mellan projektledare och systemutvecklare, för att förmedla dessa. Syftet med 

hermeneutik är att kommunicera textens sak, för att minska den kulturella distansen mellan 

forskare och läsare (Westlund, 2009). Målet med en kvalitativ ansats är att skaffa en förståelse 

eller identifiera en mening bakom individers beteende (Bryman, 2011), vilket betonar dess 

relation till det tolkande perspektivet.  

Den kvantitativa forskningsprocessen har i jämförelse ett 

deduktivt perspektiv, vilket innebär att forskare deducerar 

hypoteser ur teorin och sedan prövar dessa (Bryman, 2011). 

Kvantitativ forskning är till skillnad från kvalitativ ofta mer 

inriktad på mätningar och siffror, än på ord. 

Som forskare kan man med fördel kombinera olika ansatser 

för att få en fullständig och bättre bild av det studerade 

fenomenet. Genom att kombinera ett induktivt och deduktivt 

perspektiv kan arbetet med teori och empiri ske parallellt, 

detta kallas abduktion. Generella teorier hjälper forskaren att göra observationer, medan dessa 

i sin tur bidrar till att modifiera och specificera de generella teorierna (Ahrne och Svensson, 

2011).  

Vi har valt att använda en kvalitativ ansats för att generera ny teori som beskriver vad som 

motiverar systemutvecklare och jämföra detta med projektledares uppfattning. Tyngdpunkten 

ligger därför på att analysera och tolka vilka skillnader och likheter som kan identifieras. 

Detta val skildras i första hand genom utförandet av semistrukturerade intervjuer, vilket 

förklaras mer ingående i avsnitt 2.3.1 Datainsamling och analys. Vi anser att detta är ett 

Figur 2: Illustration av ett deduktivt 

perspektiv 

Figur 1: Illustration av ett induktivt 

perspektiv 

Figur 3: Illustration av ett abduktivt 

perspektiv 
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logiskt beslut som bidrar till en djupgående förståelse för den utvalda organisationen och dess 

individer. En kvantitativ ansats hade också kunnat besvara frågeställningarna, dock hade detta 

varit mer tids- och resurskrävande. Eftersom vi är intresserade av deltagarnas uppfattning är 

därmed en kvalitativ ansats att föredra. Det perspektiv som använts bör liknas vid abduktion, 

då arbetet växelvis gått mellan teori och empiri. Exempelvis har vi specificerat flera 

motivationsteorier varefter insamlad data behandlats. 

Det bör noteras att skillnaderna mellan ansatserna kan vara diffusa. Det råder en ständig 

diskussion mellan forskare och åsikterna är tvetydiga (Bryman, 2011). Vissa författare 

argumenterar för att det finns en tydlig skillnad, medan andra menar att denna inte längre är 

användbar (Layder, 1993). Det finns emellertid inget som indikerar att skillnaderna blir 

mindre, däremot är det viktigt att vara medveten om vad ansatserna har gemensamt (Bryman, 

2011). Båda är, till exempel, inriktade på att reducera data och svara på forskningsfrågorna. 

Frekvens är också en viktig del av analysen för båda strategierna, vilket vi diskuterar i 

anknytning till upprepningar i avsnitt 2.3.1 Datainsamling och analys, angående tematisk 

analys.  

2.3 Forskningsdesign 

För att besvara studiens forskningsfrågor har vi valt att genomföra en fallstudie. Bryman 

(2011) beskriver forskningsdesignen som en detaljerad och ingående undersökning av ett 

specifikt fall. Termen ”fall” använder han för att beskriva en plats eller lokal, ett exempel kan 

vara en utvald organisation, som i denna studie. En fallstudie förknippas ofta med kvalitativ 

forskning då den förespråkar metoder som deltagande observationer och ostrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011). Det skildras i denna studie genom utförandet av semistrukturerade 

intervjuer.  

IT-projekt misslyckas ofta på grund av bristande motivation och vi anser att denna metod är 

lämplig för att undersöka fenomenet i praktiken. Genom att studera ett specifikt fall kan en 

djup och verklighetsnära förståelse för motivation i IT-projekt skapas. Det bör noteras att 

fallstudien, likt andra metoder, har utsatts för kritik, exempelvis angående generalisering, 

vilket diskuteras ytterligare i avsnitt 2.5 Metodkritik. Flyvbjerg (2006) argumenterar dock för 

metoden och menar dessutom att den ger forskare en berikad verklighetsbild och möjligheten 

att utveckla sina färdigheter inom forskning. Han menar att flera forskare har ändrat sin 

uppfattning om metoden, nedan följer ett exempel på detta: 
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“Sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual cases—not 

in the hope of proving anything, but rather in the hope of learning something!” (Eysenck, 

1976, i Flyvbjerg, 2006, s.224) 

Vi tolkar detta citat som att fallstudier kan bidra till lärande, vilket är viktigt för att i framtiden 

förhindra att fler IT-projekt misslyckas. Citat skildrar således hur fallstudien som metod ska 

bidra till att uppfylla den här studiens syfte. Detta genom att lära och skapa kunskap om 

motivation i IT-projekt samt hur projektledare uppfattar att systemutvecklare motiveras i 

jämförelse med vad som motiverar dem.  

2.3.1 Datainsamling och analys 

Målet med uppsatsen är, som tidigare nämnt, att ta reda på hur projektledare uppfattar att 

systemutvecklare motiveras, jämfört med vad som faktiskt motiverar dem. Med detta i åtanke 

har vi valt att genomföra en empirisk undersökning, i form av intervjuer hos ett företag. i 

förhoppning att skapa ny teori, baserad på hur verkligheten ser ut. Ahrne och Svensson (2011) 

hävdar att intervjuer med största sannolikhet är den vanligaste forskningsmetoden. Syftet med 

intervjuer är att samla kunskaper om sociala förhållanden, samtidigt som individers egna 

känslor och upplevelser kan vara av intresse (Ahrne och Svensson, 2011). Utifrån detta 

resonemang anser vi att intervjuer är en lämplig metod, eftersom det är systemutvecklares 

respektive projektledares uppfattning som är i fokus. Studiens frågeställningar grundar sig i 

att klargöra de olika parternas uppfattning. Vi anser att individuella intervjuer med fördel kan 

tillämpas för att besvara dessa, då det skapar en tydlig bild av olika respondenters uppfattning. 

Med detta tillvägagångssätt kan skillnader och likheter i svar identifieras, vilket kan bidra till 

att skapa en överskådlighet kring motivation i IT-projekt och de olika parternas uppfattning. 

Tre av de viktigaste intervjuformerna är strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade 

(Bryman, 2011). Denna studie baseras på den sistnämnda, i syfte att låta respondenterna driva 

samtalet. I jämförelse mellan semistrukturerade och strukturerade intervjuer ger den 

förstnämnda möjligheten att ställa följdfrågor. Således tenderar denna intervjuform att 

generera en djupare förståelse för deltagarnas uppfattning, vilket är centralt för en kvalitativ 

studie. Den främsta skillnaden mellan semistrukturerade och ostrukturerade är att den första 

följer ett frågeschema, vilket utgör ett underlag, även om detta går att avvika från (Bryman, 

2011).  Anledningen till valet av detta tillvägagångssätt är för att, bidra till ett subjektivt 

förhållningssätt och därmed skapa en tillförlitlig empirisk grund. Tidigare erfarenheter av 

denna intervjuform ligger även som grund. Vi har upplevt att semistrukturerade intervjuer är 
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att föredra, framförallt eftersom de bidrar till en öppen diskussion. Detta anser vi vara till vår 

fördel, då viktiga och intressanta infallsvinklar kan tydliggöras under intervjuernas gång. Då 

vi inte hade någon tidigare kunskap om det valda fallet bidrar även öppna frågor till att skapa 

en bättre uppfattning om organisationen.  

En fördel med att utföra kvalitativa intervjuer, som i det här fallet är semistrukturerade, är 

möjligheten att varva mellan intervju och analys, och på det viset kan man uppnå en mättnad 

(Ahrne och Svensson, 2011). Med ovanstående resonemang i åtanke planerades exempelvis 

intervjun med den andra projektledaren in ungefär en månad senare än den första. 

De kvalitativa data som samlats in vid intervjuerna har sammanställts genom en tematisk 

analys. Denna metod är en av de vanligaste teknikerna i en kvalitativ analys och kännetecknas 

av sökning efter olika teman i insamlad data (Bryman, 2011). Då analysmetoden innefattar 

flera olika tekniker menar Ryan och Bernard (2003) att ju fler man använder, desto fler teman 

upptäcks, vilket i slutänden bidrar till ökad trovärdighet och validitet.  

Med detta i åtanke har vi valt att använda tre, utav de åtta, tekniker som Ryan och Bernard 

(2003) beskriver för att identifiera teman. Nedan presenterar vi dessa ur ett teoretiskt 

perspektiv och varför vi anser de vara lämpliga, för att under avsnitt 2.4 Genomförande, 

beskriva hur vi använt teknikerna i vår studie. 

Repetitioner 

Att söka efter repetitioner är en relativt enkel teknik, som bygger på att urskilja frekvent 

återkommande ämnen i data. Ett koncept som förkommer ofta utgör sannolikt ett tema. Hur 

många repetitioner som krävs för att avgöra detta är upp till forskaren att avgöra (Ryan och 

Bernard, 2003). Vi anser att det är till vår fördel att anamma denna teknik, då transkriberat 

intervjumaterial enkelt kan genomsökas efter repetitioner. 

Skillnader och likheter 

Denna teknik innebär att kontinuerligt jämföra olika data på ett systematiskt sätt för att 

identifiera skillnader och likheter (Ryan och Bernard, 2003). Det är framförallt med avseende 

till studiens tredje frågeställning vi har valt att använda denna teknik. Genom att jämföra 

uttryck i enheter av data från exempelvis två olika respondenter, i vårt fall systemutvecklare 

och projektledare, kan skillnader och likheter generera teman (Ryan och Bernard, 2003). 
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Metaforer och analogier 

Människor tenderar ofta att beskriva tankar, beteenden och erfarenheter med metaforer och 

analogier (Lackoff och Johnson 1980, i Ryan och Bernard, 2003). Följaktligen blir analysen 

en sökning efter metaforer i retoriken. Vi anser att denna teknik är lämplig då motivation kan 

upplevas som ett diffust ämne, varpå respondenternas svar kan utgöras av exempelvis 

liknelser. 

I och med att vi har använt tematisk analys vid tidigare fallstudier som utförts under 

utbildningen, ansåg vi att den var att föredra. Problem som vi ser kan uppstå med denna 

metod är framförallt att egna värderingar och tolkningar kan influera resultatet i för stort 

omfång. Genom att kontinuerligt föra en diskussion och tänka ur flera perspektiv, är vår 

avsikt att ge en rättvis bild.  

För att vidare analysera resultatet har vi valt att använda en metod Ahrne och Svensson (2011) 

definierar som sortera, reducera och argumentera, vilken kännetecknar tre huvudsakliga 

procedurer för att skapa analyser. Det första steget representerar stadiet då forskaren sätter sig 

in i underlaget och skapar en bättre bild över detta. Ett problem relaterat till detta steg är 

kaosproblemet (Ahrne och Svensson, 2011), vilket handlar om att skapa överskådlighet i 

oordning. Till skillnad från andra studier som vi tidigare genomfört, som exempelvis haft 

fokus på att beskriva informationssystem, har vi i denna en mer jämförande karaktär. Det har 

medfört kravet på en tydlig uppdelning mellan de olika intervjuunderlagen och hur dessa är 

sammankopplade. För att skapa en ordning har vi analyserat ett intervjuunderlag i taget, för 

att sedan jämföra de olika underlagen med varandra. Då denna studie har en jämförande 

karaktär har vi valt att sortera utifrån de olika teman som uppkommit i den tematiska 

analysen. De teman med tydlig koppling till frågeställningarna, som samtidigt gått att jämföra 

mellan parterna har varit i fokus.  

När sorteringen är utförd ska materialet reduceras, vilket innebär ett fastställande om vilka 

delar som ska inkluderas respektive exkluderas. Även det andra steget har ett problem att 

bemöta, gällande representation (Ahrne och Svensson, 2011). Att visa hela resultatet är både 

onödigt och tar lång tid, vilket leder till att man ska innefatta det mest väsentliga, relaterat till 

den specifika studien. Ett exempel på detta, är valet att inte skriva ut namn på 

intervjuobjekten, då vi anser det vara irrelevant för studiens resultat. Liknande resonemang 

har bemötts på samma sätt, genom diskussion mellan författarna. I det sista steget förs en 

argumentation i syfte att försvara och styrka materialet med hjälp av det teoretiska underlaget.  
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Ahrne och Svenssons (2011) metod för analys relaterat till denna studie framhävs i huvudsak 

genom reducering av data. För att skapa en förståelse hos läsaren har vi valt att enbart ta med 

insamlad data som krävs för att besvara frågeställningarna, som i kombination med teori och 

begrepp kan vara avgörande för en god förståelse. I detta avseende beskrivs således inga 

faktorer som inte relaterar till motivation. 

Under tiden som insamling och analys av data pågått, har vi ständigt arbetat med att skriva 

anteckningar i form av memos, vilket enligt Fejes och Thornberg (2009) är viktigt för att 

idéer, tankar och frågor inte ska glömmas bort. Författarna anser att memoskrivande ska ske 

under hela analysprocessen från tolkning till skapande av kategorier och teoretiska modeller 

(Fejes och Thornberg, 2009), vilket vi har följt i största möjliga mån. I många fall har detta 

bidragit till att tankar som uppkommit under uppsatsens gång inte har gått förlorade. Då målet 

har varit att tolka och förstå intervjuobjektens perspektiv, har vi genomgående haft i åtanke att 

människor har olika värderingar. Denna medvetenhet har i synnerhet varit till hjälp vid 

utformandet av intervjuunderlaget. 

2.3.2 Tillförlitlighet och äkthet 

Inom kvalitativ forskning har begreppen tillförlitlighet och äkthet föreslagits för bedömning 

av kvalitet i jämförelse till kvantitativ forskning som förknippas med reliabilitet och validitet. 

Tillförlitlighet handlar om skapa en trovärdighet genom att låta respondenterna bekräfta att 

forskaren uppfattat dennes upplevelse på rätt sätt. Det kan exempelvis innebära att utföra en 

respondentvalidering, det vill säga att insamlad information bekräftas av personerna i den 

sociala verkligheten (Bryman, 2011). Således för att öka tillförlitligheten i denna uppsats har 

det transkriberade materialet fördelats till respektive respondent, för att låta denne verifiera 

författarnas uppfattning. 

Begreppet tillförlitlighet innefattar även studiens pålitlighet, vilket innebär att alla steg i 

forskningsprocessen ska göras tillgängliga och redogöras för. För att uppfylla detta 

presenteras en utförlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt i avsnitt 2.4 Genomförande.  

Äkthet innebär huvudsakligen att undersökningen ska ge en rättvis bild av olika åsikter och 

uppfattningar hos intervjuobjekten (Bryman, 2011). För att försäkra studiens äkthet har vi låtit 

deltagarna granska resultatet. Genom att tilldela dem en slutgiltig version av uppsatsen, kunde 

de verifiera att vår tolkning av deras uppfattning varit korrekt. Vidare syftar äkthet till att 

studien ska bidra till något för deltagare (Bryman, 2011). Vår studie bidrar till vad Bryman 
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(2011) definierar som pedagogisk autenticitet, vilket innebär att den ger deltagarna, det vill 

säga respondenterna, en insikt i hur andra personer i miljön upplever motivation. 

2.4 Genomförande 

Under detta avsnitt följer en beskrivning av studiens praktiska genomförande gällande teori- 

och fallstudie för att öka dess transparens och trovärdighet. Denna del ska även bidra till 

möjligheten att replikera studien i framtida forskning. 

2.4.1 Teoristudie 

Som tidigare nämnt finns det en viss förkunskap inom studiens huvudämnen, vilket 

underlättat litteratursökningsprocessen. Litteratursökning inleddes med utgångspunkt i 

material vi använt oss av i kurser under vår utbildning. Genom att vidare använda stora 

sökmotorer som Google Scholar och Linköpings Universitetsbibliotek har vi inte begränsat 

oss till ett fåtal specifika databaser. Vidare har vi arbetat med referenslistor i många av de 

källor vi använder, för att hitta ny eller liknande teori. 

I den första delen av teorikapitlet presenteras de huvudsakliga begrepp som används i studien, 

motivation, IT-projekt och projektledare. Genomgående har vi valt att använda 

Nationalencyklopedin (NE.se, 2014) i samspel med andra, om möjligt, mer relevanta källor 

för att ge tydliga begreppsdefinitioner. I den andra delen av teorikapitlet beskrivs de 

motivationsteorier som valts. Flera av dessa är relativt tidiga publikationer men i detta 

avseende har ingen avgränsning gjorts. Ambrose och Kulik (1999) hävdar att 

motivationsteorier var som mest aktuella under 1970- till tidigt 1980-tal och att senare teorier 

inte har fått tillräckligt med stöd genom empiriska studier. Anledningen till detta är, enligt 

författarna, för att man senare har gått från begreppet motivation, till att istället fokusera på att 

studera anställdas prestation i grupp eller hur de beter sig när de inte är bundna av regler 

(Ambrose och Kulik, 1999). Med detta resonemang har vi valt att använda de äldre och, enligt 

oss, tämligen välkända teorierna inom motivation, vilka vi anser har störst anknytning till 

denna studie, då fokus ligger på motivation och inte prestation. Eftersom att vi ämnar 

undersöka vad som motiverar, och inte vad motivation leder till, är dessa teorier tilltalande, då 

de beskriver detta på ett tydligt sätt. Syftet är att teorierna ska bidra till att stödja diskussion 

och det slutgiltiga resultatet. Vi anser att det vore felaktigt att inte beskriva dessa 

grundläggande teorier inom ämnet och har därför gjort ett medvetet val. 
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2.4.2 Fallstudie  

Under detta avsnitt beskriver vi hur val av företag, respondenturval och intervjuer genomförts, 

samt ger en förklaring av intervjuunderlagets form. Med företagets och författarnas säkerhet, 

samt med studiens ändamål i åtanke, har det beslutats att hålla organisationen anonym.  

2.4.2.1 Val av fallstudieobjekt 

Tidigt i processen kontaktades flera företag som vi ansåg lämpliga, baserat på dess storlek och 

etablering. Företagets storlek innebär, i vår mening, att en mångfald av olika karaktärer kan 

existera. Detta ökar chanserna att skillnader respektive likheter mellan projektledare och 

systemutvecklare kan identifieras, vilket är ett mål i denna studie. Fallstudieobjektet har som 

följd valts ut utifrån en grupp, bestående av företag som alla uppfyllde kriterierna. Valet kom 

således att baseras på företagets placering och det råd Flyvbjerg (2006) ger för att bidra till 

generaliserbarhet. Han menar att man bör identifiera ett kritiskt fall, det vill säga ett fall som 

är mest eller minst troligt att bevisa något, för att öka generaliseringsmöjligheterna. Eftersom 

den valda organisationen är en stor och etablerad aktör som agerar på en global nivå, anser vi, 

att den kan stå som representant för företag i IT-branschen. Med andra ord är de mest troligt 

att kunna påvisa generella mönster genom att studera denna organisation.  

2.4.2.2 Respondenturval 

Ett bra urval menar Ahrne och Svensson (2011) är att utifrån listor själv kunna välja 

slumpmässiga representanter. Dock menar de att forskare i många fall är beroende av ett 

samarbete med en ansvarig person inom den utvalda organisationen, vilket är fallet i den här 

studien. Genom en inledande kontakt med en administrativ medarbetare på företaget 

rekommenderades vi av denne lämpliga personer för vår undersökning. Detta urval 

innefattade inte kontaktpersonen, då rekommendationen baserades på vårt önskemål. Det vill 

säga att få intervjua personer med rollerna projektledare och systemutvecklare, i de IT-projekt 

företaget arbetar med. Syftet med vårt urval var att få dessa personers perspektiv på 

motivation, för att kunna jämföra detta i diskussionen. Studiens tidsram medförde ett val att 

begränsa antalet intervjuer för att lämna rimligt med tid till att sammanställa resultatet. 

Som följd av detta valde vi att utföra fyra intervjuer, bestående utav två med projektledare 

respektive två med systemutvecklare. Ahrne och Svensson (2011) menar att i studier där en 

jämförelse mellan olika grupper sker ska mellan tio och femton respondenter intervjuas, för 

att resultatet ska vara representativt. Vi ser självklart en fördel med att utföra flera intervjuer, 

men som Bryman (2011) uttrycker handlar stickprovets storlek bland annat om tid, pengar, 
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behov och precision, och i den här studien har tiden haft en avgörande roll. Han hävdar att en 

större stickprovsstorlek ökar precisionen, vilket i denna studie kan påverka resultatets 

tillförlitlighet. För att bemöta detta har, som tidigare nämnt, arbetssättet att varva intervjuer 

och analys bidragit till en bredd i den insamlade data.  

Valet att intervjua två av varje roll ligger framförallt i att få en rättvis bild. Dock kan valet ha 

en tendens att få missvisande resultat, eftersom de olika yrkesgrupperna har olika storlek på 

företaget. En grov uppskattning av de valda respondenterna visar att studien har en mindre 

relativ andel systemutvecklare i jämförelse med projektledare. I detta avseende förlitar vi oss 

på McConnells (1996) yttrande att systemutvecklare är en relativt homogen grupp som 

motiveras av andra faktorer, än den övriga populationen. 

Urvalet kan beskrivas som en kombination av bekvämlighetsurval och representativt urval 

(Bryman, 2011). Representanterna har valts utifrån tillgänglighet samtidigt som de speglar en 

del av populationen på kontoret och IT-projektanställda hos företaget. 

2.4.2.3 Intervjuer och intervjuunderlag 

Det frågeschema (Bilaga 1) som varit till underlag för intervjuerna i denna studie har 

utformats genom diskussion mellan författarna och med stöd av relevant information från 

teoristudien.  

Vid utförande av intervjuer menar Ahrne och Svensson (2011) att alla faktorer som kan 

påverka förhållandet till intervjuobjektet är viktiga. Att bestämma tid och plats är exempel på 

en viktig inledningsfas som författarna tar upp, då stadiet är beroende av en mängd av 

faktorer. Det kan handla om egenskaper och karaktärsdrag hos den intervjuade och vart 

intervjun tar plats (Ahrne och Svensson, 2011). För att bemöta detta har vi vid interaktion 

med varje intervjuobjekt försökt vara tydliga med vad ärendet gäller och att personen i fråga 

förstår. Ett exempel på detta är att vi innan varje intervju skickade ut bekräftelsemail en dag 

innan, i syfte att påminna intervjuobjekten och förebygga för eventuella missförstånd. Vid val 

av plats för respektive intervju, har vi överlåtet detta till respondenten i fråga, med syftet att 

de ska känna sig bekväma i både situation och miljö. 

Intervjuerna har genomförts vid tre olika tillfällen på fallstudieobjektets kontor. Tre av fyra 

intervjuer genomfördes samma vecka, varav två samma dag. Efter att dessa transkriberats och 

sammanställt fanns det behov att utföra en fjärde intervju, med ytterligare en projektledare, 

för att uppnå en mättnad. 
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För att ge respondenterna en förståelse för studiens syfte har varje intervju inletts med att 

beskriva detta. En genomgång av etiska frågor om deltagande, anonymitet och citering har 

också genomförts, denna framgår dock inte av frågeschemat. Efter de två ovanstående 

momenten följer frågor om respondentens bakgrund för att få en bild av dennes erfarenheter 

och perspektiv. Frågeschemat är sedan strukturerat utifrån de tre områden som studien kretsar 

runt, det vill säga motivation, IT-projekt och projektledare.  

En annan viktig aspekt vid intervjuer är huruvida forskaren tyder uttalanden och om dessa 

stämmer överens med vad intervjuobjektet verkligen menar (Ahrne och Svensson, 2011). För 

att hantera problemet med att tolkningar kan bli felaktiga, har vi under intervjuerna ställt 

säkerställande frågor som ”Förstår vi dig rätt när du säger…?”, för att garantera en korrekt 

uppfattning. 

2.4.2.4 Tematisk analys 

Efter att intervjuerna genomförts och den insamlade empirin transkriberats utförde vi den 

tematiska analysen. Inledningsvis sökte vi igenom respektive sammanställning för varje 

respondent individuellt. I detta skede fokuserade vi på att identifiera repetitioner i form av 

återkommande ämnen och utmärkande begrepp. Samtidigt letade vi efter metaforer som 

kunde dölja underliggande teman.   

När den inledande sökningen var klar hade vi funnit flertalet teman för varje respondent. 

Nästkommande moment blev därmed att jämföra data och de teman vi identifierat med 

varandra. I detta steg valde vi att först jämföra data mellan respondenterna i varje roll, för att 

sedan ställa teman för systemutvecklarna mot de som identifierats för projektledarna.  

2.5 Metodkritik 

Enligt Bryman (2011) kritiseras kvalitativ forskning ofta för att vara allt för subjektiv, svår att 

replikera och generalisera, samt bristande i transparens. Författaren förklarar att kritiken till 

stor del beror på att kvalitativ forskning inte är lika styrd av anvisningar och riktlinjer, för 

tillvägagående vid datainsamling och analys, som kvantitativ forskning. Följaktligen menar 

han att beskrivningar av kvalitativa undersökningar ofta är deskriptiva i jämförelse med 

kvantitativa som har en bestämd karaktär. I avseende att bemöta kritiken har vårt mål varit att 

beskriva tillvägagångssätt och val på ett systematiskt sätt för att bidra till en transparens och 

öka möjligheterna att replikera undersökningen. 
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Som tidigare nämnt är fallstudien, likt andra forskningsmetoder, inte utan kritik. Flyvbjerg 

(2006) diskuterar flera argument som metoden utsatts för, vilket han uttrycker som 

missförstånd. En vanligt förekommande fråga är hur man utifrån ett enskilt fall kan dra 

generella slutsatser. Författaren bemöter denna kritik och menar att det beror på det 

individuella fallet och hur det har valts. Han menar att ett kritiskt fall kan bidra till 

generaliserbarheten genom logisk uteslutning: “If this is (not) valid for this case, then it 

applies to all (no) cases.” (Flyvbjerg, 2006. s.230). Med detta i åtanke har vi utifrån ett flertal 

organisationer valt det fall som vi anser ger störst möjlighet att göra generaliseringar av denna 

typ. Det kan argumenteras att ett bekvämlighetsurval av respondenter förhindrar möjligheten 

att göra sådana generaliseringar. Vi upplever dock att urvalet, som skett i samråd med vår 

kontaktperson, givit oss respondenter med olika bakgrund och erfarenhet, vilket speglar hur 

verkligheten ser ut.  

Intervju som metod är kritiserad för att intervjuobjektet kan ge fel bild av verkligheten eller 

undvika att svara på vissa frågor (Bryman, 2011). För att bemöta detta problem har vi 

framförallt gett möjlighet till anonymitet, för att skapa en mer öppen konversation. Vidare är 

en fördel med att studera motivation att de flesta kan tala öppet, utan bakomliggande avsikter. 

Det inte troligt att uttalanden vid intervjuerna kan ha en positiv eller negativ effekt för 

respondenten. Relationen mellan projektledare och systemutvecklare kan däremot ha 

påverkan på resultatet, om dessa har nära anknytning till varandra. I denna studie har 

emellertid intervjuobjekten ingen nära relation till varandra, vilket bidragit till en 

verklighetstrogen bild. Användning av kvalitativa intervjuer ger fördelen att deltagarnas 

uppfattning åskådliggörs (Bryman, 2011), vilket är viktigt för denna studie.  

I relation till intervjuer existerar problem kring transkribering, analysering och återgivning i 

skrift (Ahrne och Svensson, 2011). I arbetet med dessa tre delar har transkriberingen skett 

ordagrant. Vid analysen har vi senare haft en genomgående diskussion, med målet att skapa 

en rättvis bild och återge denna i skrift. 

Större tidsspann hade gett upphov till ytterligare en datainsamlingsmetod, viket skulle 

generera större äkthet i studien och skapa triangulering (Bryman, 2011). Begreppet beskriver 

att en kombination av metoder, data och teoretiska perspektiv. För att kompensera detta har vi 

arbetat med triangulering av teori och empiriska data. Detta speglas genom att vi kontinuerligt 

relaterat data till teori inom området. 
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Det finns skilda meningar kring vad en tematisk analys innebär, vissa författare har 

exempelvis uppfattningen att tema och kod, i princip, har samma innebörd. Metoden är 

kritiserad för att sakna en tydlig specificerad uppsättning procedurer, trots dess frekventa 

användning vid kvalitativa dataanalyser (Bryman, 2011). Dock anser vi att den är att föredra, 

då det är en lättanvänd och flexibel metod. 
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3 Teoretisk 

referensram 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för de nyckelbegrepp som är centrala för studien, följt 

av en genomgång av relevanta motivationsteorier och Myers-Briggs personlighetstest. 

Kapitlet syftar till att stödja våra empiriska data, som återfinns i resultatet, vid argumentation i 

diskussionskapitlet. Materialet som presenteras här har även legat till grund vid utformning av 

det intervjuunderlag som använts i fallstudien. 

  



22 

 

3.1 Begrepp 

För att ge läsaren en grund att stå på inför följande kapitel presenteras under detta avsnitt de 

centrala begrepp som används i denna uppsats. Vi inleder med att definiera varje begrepp, 

följt av en redogörelse för vilken förklaring vi anser lämplig i relation till denna studie. 

3.1.1 Motivation 

“En psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål.“ (NE.se, 2014)
3
 

“Can be understood both as the individual’s choice to perform a particular task, as well as 

the level and persistence of the effort given to that task.” (Boxall och Purcell 2003, i Wilton, 

2013, s.46) 

“(1) What energizes human behavior, (2) what directs or channels such behavior, and (3) 

how this behavior is maintained or sustained.” (Porter, Bigley och Steers, 2003, s.1) 

Ovanstående definitioner beskriver att motivation på något sätt genererar ett beteende eller en 

handling hos en individ. De två senare utökar dock resonemanget genom att involvera hur 

motivation också upprätthåller ett beteende. Detta anser vi är en viktig aspekt, dock 

formulerar Nationalencyklopedin på ett bra sett vad som leder till beteendet. Således har vi 

valt att formulera en egen definition: Motivation är vad som väcker, formar och riktar ett 

beteende eller en handling hos en individ samt hur detta upprätthålls. 

Porter, Bigley och Steers (2003) förklarar att motivation inom organisationer kan delas upp i 

två teoretiska angreppssätt: content theories och process theories. Content theories fokuserar 

på vilka faktorer som stimulerar, styr och upprätthåller ett beteende. Detta synsätt berör 

således identifikationen av viktiga interna element och hur dessa prioriteras av individen 

(Porter, Bigley och Steers, 2003). Wilton (2013) sluter sig till detta påstående då han förklarar 

att teorin beskriver vilka faktorer som motiverar personer. Exempel på sådana är finansiella 

förmåner, uppskattning, status, arbetstillfredsställelse och egna bedrifter. Content theories 

präglas i företag av relationen mellan anställd och arbetsgivare, med fokus på det ekonomiska 

utbytet gentemot den anställdes handlingar (Wilton, 2013). I jämförelse inriktar sig process 

theories på den interna beslutsprocessmekanismen (Porter, Bigley och Steers, 2003).  

                                                 
3
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Att dela in motivation i två olika kategorier kan upplevas komplicerat, men i vår mening 

skildrar Porter, Bigley och Steers (2003) resonemanget på ett tydligt sätt, genom en logisk 

uppdelning. De menar att det är skillnad på vad som motiverar och varför det är motiverande. 

För den här studien innebär författarnas uttalande att content theories är i fokus, då vi 

undersöker vad som motiverar. Fördelen som vi ser med denna kategori är att den, i 

jämförelse med process theories, är enklare att undersöka och förstå. Att besvara frågan vad 

som motiverar är, i vår mening, betydligt lättare än att svara på varför det motiverar. I avsnitt 

3.2 Motivationsteorier, tar vi upp Maslow, Herzberg och McGregors motivationsteorier, vilka 

klassificeras som content theories då de beskriver olika typer av finansiella och icke-

finansiella motivationsfaktorer.  

3.1.2 IT-projekt 

Nedan presenteras definitioner på projekt, följt av en redogörelse för vad som i jämförelse 

kännetecknar ett IT-projekt. 

”Projekt, idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att 

genomföra planen” (NE.se, 2014)
4
 

“It’s a temporary group activity designed to produce a unique product, service or result.” 

(PMI, 2014b)  

Både definitionen från Nationalencyklopedin och PMI har liknande synsätt på vad som 

kännetecknar ett projekts slutprodukt, det vill säga ett specifikt resultat. Dock preciserar PMI 

själva utförandet av projekt som en temporär gruppaktivitet, medan NE inte tar med grupp- 

eller tidsaspekten. För denna studie väljer vi, utifrån detta resonemang, att konstruera en egen 

beteckning för vad som, enligt oss, beskriver begreppet. Ett projekt grundas i en idé eller 

plan, som i en temporär gruppaktivitet realiseras för att uppnå ett specifikt resultat. 

I jämförelse kan IT-projekt definieras enligt följande: 

“IT projects are all projects, which involve Information Technology, including software 

development or new software installation” (Moss, 2010 s. 17) 

Moss (2010) beskriver att IT-projekt karaktäriseras av involvering av informationsteknologi, 

vilket inkluderar mjukvaruutveckling eller installation av nya mjukvaror. Vi har valt att 

tillämpa Moss definition då vi anser att den beskriver ett IT-projekts beståndsdelar på ett 
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överskådligt sätt. Vidare klargörs vad som utmärker IT-projekt, för att åskådliggöra dess 

särprägel. 

En generell uppfattning är, enligt Taylor (2004), att IT-projekt är såpass olika andra former av 

projekt att det måste användas speciella verktyg och tekniker för att lyckas. Detta är dock, 

enligt författaren, en missuppfattning, eftersom många projektledartekniker och verktyg går 

att använda i olika typer av projekt. Det är inte verktygen eller tekniker som skiljer, utan 

istället själva projekten (Taylor, 2004).  

Vår uppfattning av Taylors (2004) resonemang är att IT-projekt, i jämförelse med vanliga, 

inte karaktäriseras av användning av specialanpassade verktyg. Under vår utbildning har vi 

studerat projektledning och kan utifrån ett teoretiskt perspektiv instämma med Taylor (2004) i 

viss utsträckning. Enligt vår uppfattning kan många projekt exempelvis planeras med hjälp av 

en tidsplan och orienteras i form av olika processer.  

Vidare hävdar Taylor (2004) att risker, krav på snabb utveckling och teknikens korta livscykel 

är unikt för IT-projekt. Verktygen är desamma, men tillämpningen av dessa skiljer sig 

beroende på projektets typ och komplexitet. Riskerna i traditionella projekt är lättare att 

identifiera och har mindre påverkan på projektet, i IT-projekt kan dessa ha en högre påverkan 

och vara svårare att urskilja (Taylor, 2004). En risk som, enligt vår mening, kan vara 

vanligare för IT-projekt är exempelvis den tekniska kompetensen som användarna av 

slutprodukten besitter, vilket kan vara svårt att urskilja. Om systemet är för komplext för 

användarna, kan det leda till ett missnöje hos denne. Söderström (2010) hävdar att den 

tekniska mognaden hos användarna ofta kritiseras när ett system upplevs komplext.  

En utmaning i IT-projekt är kommunikationen mellan användare och utvecklare. Användare 

har ofta god kännedom om de underliggande affärsprocesserna, vilket leder till att de har 

insikt i nutida och framtida affärsbehov. Utvecklarna är de som kan skapa det efterfrågade, 

men ett gemensamt språk krävs för att kommunikationen ska fungera (Water Environment 

Federation, 2011).  

En god kommunikation är, enligt vår uppfattning, viktigt i alla projekt. I IT-projekt är däremot 

kommunikationen mellan utvecklarna och användarna extra viktig, eftersom de kan ses som 

den slutgiltiga kunden. Om användarna inte är nöjda med resultatet, kan det diskuteras 

huruvida projektet är lyckat eller ej. 
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Den snabba utvecklingen och teknikens korta livscykel som Taylor (2004) nämner kan, enligt 

vår mening, vara det mest utmärkande för IT-projekt. Dessa två faktorer kan påverka 

projektet, då resultatet måste vara aktuellt och konkurrenskraftigt, sett till den tekniska 

utvecklingen. Om kunden anser att resultatet inte uppfyller exempelvis de tekniska eller 

designmässiga kraven, kan det skapa problem som budget- och tidsöverskridning, då nya 

implementeringar kan vara nödvändiga. 

I traditionella projekt är vanligtvis dess omfång väldefinierat, medan IT-projekt kan komma 

att ändras under dess gång (Taylor, 2004). Snyder och Parth (2007) menar att prioriteringar 

och mål ofta är fastställda, medan det i IT-projekt ofta förändras med tiden. Weinoff och 

Wirström (2009) diskuterar skillnader och likheter mellan IT-projekt och byggprojekt. Inom 

det senare ökar ofta målsättningen till kommande projekt även om tidsramen förblir 

densamma, detta förklaras genom att rutin erhålls från tidigare projekt (Weinoff och 

Wirström, 2009). Sett till målsättning i IT-projekt skiljer sig detta, då det beror på vad kunden 

vill ha. Således måste en gemensam uppfattning skapas (Phillips och Ward, 2010; Weinoff 

och Wirström, 2009).  

Utifrån föregående stycke kan vi tyda att IT-projekt kan komma att påverka hela 

organisationen, därför är fastställda mål och krav på vad som förväntas av kunden två viktiga 

faktorer. Uppnåendet av målen kan ske på olika sätt från gång till gång, för att hitta nya och 

bättre lösningar. Något som vi anser kan spela roll i detta sammanhang är den snabba 

utvecklingen och den korta tekniska livscykeln. På grund av dessa faktorer kan målen 

förändras med tiden. För att skapa en gemensam uppfattning kring ett IT-projekts målsättning, 

anser vi, att det är viktigt att se till kundens preferenser och förväntningar på exempelvis 

funktionalitet i systemet.  

Graden av styrning från projektledare är i IT-projekt ofta lägre och de har istället en 

coachande roll, medan byggprojektledare har en mer styrande (Weinoff och Wirström, 2009). 

Det är enligt Phillips (2010) speciellt viktigt i IT-projekt för projektledare att besitta 

kunskaper om bland annat processer och tekniker, som möjliggör skapandet av en fullständig 

bild av projektet, samt vad som förväntas av olika intressenter.  

Projektledaren har i IT-projekt, utifrån föregående stycke, en coachande roll, men bör 

samtidigt besitta kompetens för att leva upp till krav som förväntas av andra och för att skapa 

en helhetsbild av projektet. Det behöver inte innebära att kompetens som projektledare i andra 
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projekt bör besitta inte är lika viktigt. Eftersom IT-projekt består av experter och specialister, 

ställer det högre krav på projektledaren, som måste vara insatt i deras arbete. 

I IT-projekt finns en strävan att hitta nya vägar, medan byggprojekt ofta kan möta 

återkommande problem flera gånger med en fastställd metod (Weinoff och Wirström, 2009). 

Resultatet av ett IT-projekt kan skilja sig i den mening att det påverkar organisationen som 

helhet och inte bara ett specifikt område (Taylor, 2004; Weinoff och Wirström, 2009). 

I relation till denna studie är det viktigt att klargöra ett IT-projekts karaktärsdrag då de kan ha 

en inverkan på motivationen hos systemutvecklare. I fortsättningen, för att minska upprepning 

använder vi, om inget annat anges, både termen projekt och IT-projekt för att hänvisa till det 

senare. 

3.1.3 Projektledare 

“Den person (projektledare) eller grupp av personer som utsätts att ansvara för 

genomförandet av ett projekt, dels det arbete i form av planering, administration och ledning 

som utövas av dessa personer.” (NE.se, 2014)
5
  

“En person med ansvaret att organisera och leda projektarbetet så att målet uppnås.” 

(Tonnquist, 2008, s.391) 

Nationalencyklopedin och Tonnquist har en liknande uppfattning vad termen projektledare 

innebär. Det bör noteras att Tonnquists (2008) definition är mer komplett då den lyfter fram 

projektledarens ansvar för att målet med projekt uppnås. Således anser vi att definitionen bör 

utökas till följande: En projektledare har ansvaret att organisera, planera, administrera och 

leda projektet mot dess mål. 

En projektledare ska, enligt Tonnquist (2008), betraktas som projektets VD och måste därför 

besitta grundläggande ledaregenskaper. Utöver vad som framgår av författarens definition bör 

projektledare exempelvis kunna: 

 Delegera och följa upp aktiviteter 

 Lösa problem och konflikter 

 Påverka och få saker gjorda 

 Samla och leda möten 

 Engagera och motivera  
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Som projektledare krävs ett intresse för människor och en förståelse för vad som driver dem. 

En god kommunikationsförmåga är viktigt för att ge medarbetare uppmärksamhet och stärka 

dem. Projektledare har en coachande roll och måste se till varje individs förutsättningar 

(Tonnquist, 2008). Denne måste behärska flera ledarstilar och ska med andra ord vara 

”människa, mentor, expert och chef” (Tonnquist, 2008, s.77). 

För att besvara frågeställningen gällande projektledarens roll i motivationssammanhang, har 

vi med ovanstående stycke presenterat teoretiskt grundläggande egenskaper. Dock kommer de 

insamlade data som presenteras i kapitel 4. Resultat, komplettera svaret på frågan ur ett 

praktiskt perspektiv. Dennes roll kan, enligt vår mening, variera beroende på i vilken 

organisation, verksamhet, projektgrupp och individ det handlar om. Utifrån tidigare 

erfarenheter har vi uppfattat att personer som jobbar med eller har varit delaktiga i IT-projekt 

anser att kompetensen som en projektledare besitter är ytterst viktig. Beroende på om denne är 

insatt i vad projektdeltagarna jobbar med eller inte, påverkar i många fall projektets resultat. 

Att administrera är även en viktig aspekt, särskilt vid större projekt. Ett exempel på detta är 

den problematik som uppstått då projektledare startat projekt utan tydliga riktlinjer för vem 

som gör vad.  
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3.2 Motivationsteorier 

Motivationsteorier syftar till att förklara varför människor utför handlingar och varför man 

gör vissa hellre än andra. Dessa teorier existerar för att beskriva människans metodiska 

strävan mot specifika mål med hjälp av föränderliga beteenden (NE.se, 2014)
6
. Nedan 

presenteras de teorier som vi anser är relevanta för studien. 

3.2.1 Maslows behovshierarki 

“Den kanske mest kända teorin om vad som motiverar människor är Maslows 

behovshierarki” (Tonnquist, 2008 s.227). Teorin utgår ifrån att människor har grundläggande 

behov som kan illustreras genom en behovshierarki, se Figur 4 nedan. Denna visar de mest 

grundläggande behoven, till sådana som inte är nödvändiga, rent fysiskt, för människans 

överlevnad (Kotler, Armstrong och Parment, 2013). 

 

Figur 4: Maslow's hierarchy of needs (Jones, 2013) 

Längst ner beskrivs det fysiologiska behovet vilket innefattar överlevnadsfaktorer som mat, 

luft och vatten. Först när dessa behov är tillfredsställda blir nästa steg tillgängligt, trygg- och 

säkerhetsbehovet, vilket karaktäriseras av exempelvis tak över huvudet. När detta uppfyllts 

utgör det tredje steget det sociala behovet, som präglas av känslan av tillhörighet (Maslow, 

1987).  Efter det sociala behovet kommer uppskattningsbehovet, vilket kan beskrivas precis 

som de låter, att man känner sig uppskattad. Det sista steget är självförverkligande, vilket 
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enligt Maslow innebär: “to become everything that one is capable of becoming” (Maslow 

1943, i Ott, Shafritz, Jay, Jang och Yong Suk. 2011, s. 175). 

Maslow (1987) delade även upp hierarkin i två kategorier, brist- och utvecklingsbehov. 

Bristbehov innefattar de tre första stegen och om dessa är uppfyllda innebär det att man 

känner sig frisk och säker. Utvecklingsbehoven är istället relaterade till prestation och 

utveckling av sin fulla potential. För att nå upp ett steg i hierarkin menade Maslow (1987) att 

de tidigare stegen måste vara uppfyllda. En person som har problem med fysisk säkerhet, 

åsidosätter behoven som ligger högre upp i hierarkin för att lägga sin energi på sin säkerhet 

(Maslow, 1987). 

Maslows teori har blivit kritiserad i flera avseenden, men är ändå en viktig del för att förstå 

aspekter av beteende, framförallt på grund av dess spridning inom flera områden och 

discipliner (Kotler, Armstrong och Parment, 2013). Ett starkt argument som riktats mot 

modellen är att det finns förvånansvärt lite forskning som stödjer den, men trots detta är teorin 

accepterad av många (Wahba och Bridwell, 1976, i Porter, Bigley och Steers, 2003).  

Det är viktigt att ta hänsyn till att en omtalad teori som denna har bristande stöd i vetenskaplig 

forskning, även om den bidragit till att förstå olika aspekter av det mänskliga beteendet, 

beroende på en individs behov. Det huvudsakliga målet med en teori är att den ska vara en 

förenkling av verkligheten, vilket i detta sammanhang går ihop. Det kan dock ifrågasättas 

varför Maslow beskrev att den skulle fungera som en trappa, som måste följas stegvis. Till 

exempel har en hemlös person inte tak över huvudet, men kan ändå ha den sociala aspekten i 

form av vänner.  

I den här studien anser vi att Maslows teori framförallt kommer till användning för att skapa 

en förståelse för behov, samt bidra till skapandet en konkret bild över behov hos 

systemutvecklare i IT-projekt.  

3.2.2 X- och Y-teorin 

Douglas McGregor utförde en studie på sextiotalet ur vilken X- och Y-teorin uppkom. Den 

förstnämnda utgår från att majoriteten av människor inte vill arbeta eller ta ansvar, vilket 

innebär att de måste styras och kontrolleras. Ledningen tror inte på medarbetarna vilket 

medför att de inte trivs eller har intresse för arbetet, detta resulterar i låg produktivitet 

(Tonnquist, 2008).  
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Y-teorin beskriver i sin tur att människor vill anstränga sig, ta ansvar och få erkännande, 

vilket för ledningen betyder att de ska tillhandahålla och organisera de resurser som behövs. 

Det är framförallt om ledningen visar förtroende för medarbetarna som de trivs och är 

intresserade av arbetet (Tonnquist, 2008).  

Utifrån de två ovanstående styckena kan vi tolka X- och Y-teorin i det avseende att 

ledningens syn på medarbetarna påverkar deras motivation och generella inställning till 

arbetet. 

Det finns många olika sätt att se människor i organisationer. Innan uppkomsten av Human 

Resource Management var X-teorin det generella perspektivet. I Centraleuropa, exempelvis 

Belgien, är det vanligare att ledare styr och delegerar uppgifter (Tonnquist, 2008), vilket 

kännetecknar X-teorin. Ledarskap i Skandinavien, exempelvis Sverige, karaktäriseras av lägre 

styrning och högre delaktighet från anställdas sida (Tonnquist, 2008), vilket kännetecknar Y-

teorin. Delaktighet tolkar vi som att anställda i större utsträckning kan påverka bland annat 

arbetets form. 

Dessa teorier är fortfarande användbara, men beroende på individen har de olika utfall, 

eftersom att alla är olika. Om ledningen visar förtroende för en medarbetare bidrar det i vår 

mening till en mer motiverad anställd, men som vi påvisade i föregående stycke vill vissa 

människor ha högre styrning och andra friheten att agera själva.  

Sett till hur företaget arbetar för att motivera sina anställda är en viktig aspekt att ta hänsyn 

till. Genom att tillämpa denna teori kan vi skapa en uppfattning om huruvida 

fallstudieobjekten arbetar med strikta rutiner eller eget ansvar, vilket beskrivs i kapitel 4. 

Resultat. 

3.2.3 Motivation-hygienteorin 

Herzbergs motivation och hygienteori kan vara den mest omtalade motivationsteorin i ett 

verksamhetsperspektiv. Teorin bygger på insamlade data från en empirisk studie i vilken han 

kom fram till att anställda beskrev inre tillfredsställelse erfarenheter genom att koppla dessa 

till själva arbetet, något han valde att definiera som motivations-faktorer. Exempel på sådana 

faktorer är prestation, uppskattning, ansvar, befordran och utveckling.  Otillfredsställande 

erfarenheter, även kallade hygien-faktorer, kopplades istället till yttre, icke jobbrelaterade 

faktorer. Dessa måste existera för att inte påverka motivationen negativt. Hygien-faktorer 
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beskrivs bland annat som företagspolicies, lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor (Porter, Bigley 

och Steers, 2003). 

För att stimulera systemutvecklare framför McConnell (1996) ett resonemang baserat på 

Herzbergs teori. Han menar att en miljö bör skapas i vilken interna motivations-faktorer kan 

tillfredställas, vilket ska leda till att systemutvecklare arbetar utöver det vanliga, av egen fri 

vilja. För att lyckas med detta anser författaren att det krävs ett fokus på specifika faktorer 

som stimulerar utvecklare, exempelvis prestation, utvecklingsmöjligheter och arbetet i sig. 

Faktorer som denne inte anser ha lika stor påverkan på systemutvecklares motivation är 

status, ansvar och erkännande (McConnell, 1996).  

Som de flesta motivationsteorier har även Herzbergs teori utsatts för kritik, det har 

uppmärksammats att modellen bygger på teoretiska antaganden vilka saknar tillräckligt med 

bevis (King, 1970, i Porter, Bigley och Steers, 2003). Det har även uppkommit anmärkningar 

på att modellen inte tar hänsyn till människors olikheter (Porter, Bigley och Steers, 2003).  

Att modellen inte tar hänsyn till olikheter mellan människor är ett genomgående problem i de 

flesta motivationsteorier vi har tagit upp. Med detta problem som utgångspunkt, anser vi att 

det kan vara vanligt vid uppkomsten av teorier även inom andra forskningsområden. Det 

handlar om i vilken omfattning teorier kan accepteras. Även om Herzbergs teori bygger på 

antaganden, menar ändå Alvesson och Sandberg (2011) att många teorier gör det idag. Om 

forskare inte skulle göra antaganden, hade teoretiska bidrag inte funnits i samma omfång. Att 

se motivations-faktorer som yttre och inre är, enligt vår mening, en viktig synvinkel att ha 

förståelse för. I IT-projekt kan utvecklare vara beroende av både yttre faktorer och inre 

motivations-faktorer. 

Teorin bidrar i denna studie genom att se motivation i flera perspektiv. Herzberg har en annan 

uppfattning gällande motivation i förhållande till tidigare presenterade teorier, samtidigt som 

han tar upp en mer arbetsplatsorienterad motivationsteori. Eftersom teorin tidigare har 

tillämpats på systemutvecklare har den hjälpt oss vid skapandet av intervjuunderlaget, 

framförallt då resultatet av andra studier väckt tankar och idéer kring intressanta frågor. 

Utöver detta har teorin varit tillämpbar i stor utsträckning vid analysen. Vi vill påpeka att 

begreppet motivationsfaktorer kommer att användas i andra avseende än i relation till 

Herzberg teori. I dessa fall kommer stavningen vara avgörande, då vi inte använder 

bindestreck.  
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3.3 Myers-Briggs personlighetstest 

Många undersökningar på motivation hos systemutvecklare bygger på Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI) test (McConnell, 1996). Genom att undersöka personers preferenser på fyra 

olika dimensioner, kan man bilda en kombination på fyra bokstäver, med syftet att skapa 

större förståelse för personlighetstyper (McConnell, 1996). Nedan följer de fyra 

dimensionerna enligt Tonnquists (2008) beskrivning. 

Dimensioner 

 Var man lägger sin uppmärksamhet 

o  Extrovert (E) – Uppmärksamhet och intresse mer fokuserade på människor 

och saker i den yttre världen. 

o  Introvert (I) – Uppmärksamhet och intresse med fokus på idéer och koncept i 

den inre världen. 

 Hur man tar in information 

o Sinnen (S) – Uppfattning av världen sker genom sinnena. 

o Intuition (N) – Uppfattning av världen sker genom det undermedvetna. 

 Hur man tolkar information  

o Tanke (T) – Beslutsfattande bygger på logik och objektivitet. 

o Känsla (F) – Beslutsfattande bygger på subjektivitet. 

 Hur man hanterar omvärlden 

o Strukturerat (J) – Yttre världen hanteras framförallt genom bedömning. 

o Flexibelt (P) – Yttre världen hanteras framförallt genom perception. 

Kaplan och Saccuzzo (2009) menar att det alltid finns två möjligheter, exempelvis att tolka 

information genom logiskt tänkande eller baserat på känsla, leder det till 16 olika 

kombinationer. Genom att ta reda på vilken personlighetstyp tillhör får man mer 

självkännedom, vilket i sin tur kan leda till personlig utveckling. I organisationssammanhang 

kan man även som ledare undvika missförstånd och konflikter, men samtidigt dra nytta utav 

gruppmedlemmars olika styrkor. Att veta om vilka olika personlighetstyper som finns i 

organisationen eller projektgruppen räcker långt i målet att motivera dem (Kaplan och 

Saccuzzo, 2009). 

Flera studier har med hjälp av MBTI kommit fram till att systemutvecklare i de flesta fallen är 

mer introverta (I), tolkar information på baserat på logik och objektivitet (T) samt hanterar 
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omvärlden på ett strukturerat sätt (J) (McConnell, 1996). Myers-Briggs test är det mest 

spridda personlighetstestet och tidigare undersökningar har bland annat visat att människor 

inom specifika yrken har särskilda preferenser, samt demonstrerat vilka som har lätt, 

respektive svårt att samarbeta (Tonnquist, 2008).  

Myers-Briggs teori har blivit kritiserat framförallt eftersom typtänkandet är omodernt och det 

faktum att människor inte kan kategoriseras i endast 16 avseenden (McConnell, 1996). Testet 

är även kritiserat i det avseende att påståendena inte har några vetenskapliga bevis, vilket 

betyder att det inte leder till några slutsatser (Pittenger, 1993). Avsaknaden av vetenskapliga 

bevis, kan ses som en nackdel. Emellertid är ett delmål i den här studien att skapa en 

uppfattning huruvida projektledares perspektiv, på vad som motiverar, skiljer sig i jämförelse 

med systemutvecklares, vilket Myers-Briggs test kan bidra till.  

Bayne (1997) menar att det främsta målet med personlighetstestet är att ta reda på vilken typ 

av person man är och utifrån det avgöra på vilket sätt man kan bli som mest effektiv och nå 

sin fulla potential. En annan viktig faktor som testet bidrar till är förståelse för att andra inte 

tänker likadant (Bayne, 1997). Detta perspektiv har i vår studie en avgörande roll och genom 

en förenklad version av testet har vi tagit reda på hur systemutvecklare fungerar i praktiska 

fall, ur deras och projektledares uppfattning. Genom att ställa frågorna i form av exempelvis 

”Hur uppfattar systemutvecklare…?”.  

Myers-Briggs har i jämförelse med tidigare diskuterade teoretiker i den här studien ännu ett 

sätt att beskriva hur motivation fungerar, med en ansenligare fokus på personlighetstyper. 

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med flera personlighetsmodeller, men anser att 

den här i relation till andra har ett annorlunda sätt att beskriva området. I jämförelse med till 

exempel Belbins nio teamroller och Adizes fyra karaktärer, som vi tidigare studerat, har 

Myers-Briggs personlighetstest enligt vår mening inte uttalade roller på samma sätt. Belbin 

och Adizes förklarar exempelvis en personlighetstyp som är duktig på att genomföra uppgifter 

som completer, respektive producer (Tonnquist, 2008). I detta avseende ser vi en fördel med 

Myers-Briggs teori, genom att den tar upp mer specifika aspekter såsom ”Var man lägger sin 

uppmärksamhet?”, och det är anledningen till varför vi valde just denna teori.  

Genom att utforma frågor för datainsamling som gett möjlighet att kategorisera enligt Myers-

Briggs test, har vi dels fått en någorlunda bild över bland annat hur intervjuobjektens 

preferenser för själva arbetet ser ut, men även hur de kan arbeta i interaktion med andra. I 

vissa situationer har vi dock reviderat frågorna i syfte att undersöka hur exempelvis 
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projektledare tror att systemutvecklare tar in information, eftersom detta ligger till grund för 

studien. Genom att undersöka hur systemutvecklare exempelvis hanterar omvärlden, kan vi 

även se om de motiveras mer av struktur eller flexibilitet. Då McConnell (1996) påvisat att 

det enligt Myers-Briggs test i många fall finns en utmärkande personlighetstyp som 

kännetecknar systemutvecklare, ser vi även ett intresse kring hur väl detta stämmer hos 

fallstudieobjektet.  
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4 Resultat 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av företaget, följt av de respondenter som medverkat i 

den genomförda undersökningen. Vidare presenteras de teman som identifierats i insamlade 

data för att beskriva vad som motiverar systemutvecklare, utifrån deras och projektledarnas 

uppfattning. Kapitlet syftar till att återge insamlad data på ett pedagogiskt och informativt sätt.  
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4.1 Fallstudieobjekt 

Företaget grundades för cirka 40 år sedan, har idag 68 000 anställda i 40 olika länder och är 

ett av världens fem största oberoende företag inom IT och affärsprocesstjänster. De är en 

global helhetsleverantör vars portfölj består av tjänster, lösningar och branschexpertis för att 

hjälpa kunder med förändringsprocesser. De erbjuder lösningar till flera stora sektorer som 

sammanslaget utgör 90 procent av den globala IT-marknaden. Idag levererar företaget tjänster 

inom bland annat affärsprocesser, IT-outsourcing, systemintegration och infrastruktur. Deras 

omsättning år 2013 var 10 miljarder dollar. Anställda har möjligheten att bli delägare i bolaget 

genom ett aktieprogram, vilket tillåter dem att delta i organisationens utveckling. 

(Fallstudieobjektets hemsida, 2014). 

Vid kontoret där fallstudien genomförts finns ca 100 anställda, varav 90 av dessa jobbar i IT-

projekt. De tre arbetsformerna som förekommer är outsourcing, in-houseprojekt och 

traditionell IT-konsulting. I övrigt jobbar de inom alla branscher och tjänster som 

organisationen på en global nivå arbetar med (Kontaktperson, 2014).  

4.2 Intervjuobjekt  

Här beskrivs kortfattat de respondenter som har intervjuats i fallstudien. För att representera 

intervjuobjekten används personernas roll, då vi anser att den är av högst relevans för vår 

studie. Varje intervjuobjekt har tilldelats en unik benämning i syfte att skapa en tydlig struktur 

för vem som säger vad i nästkommande avsnitt. Om ingen referens förekommer innebär det 

att respondenterna har samma åsikt.  

Systemutvecklare 1 (SY1) 

Har arbetat med systemutveckling inom organisationen i 14 år. Agerar som scrummaster, är 

tekniskt ansvarig och hjälper andra att komma in i projekt. Respondenten är utbildad 

civilingenjör och har tidigare erfarenhet som utbildare inom dataämnen. För närvarande 

arbetar SY1 i flertalet IT-projekt med programmering, design och databasdesign.  

Systemutvecklare 2 (SY2) 

SY2 började arbeta på företaget direkt efter att denne avslutat sina studier inom 

Systemvetenskap och har arbetat där i fem år. Personen arbetar med systemutveckling, vilket 

innefattar framförallt kodning, design, tidsuppskattning och implementering.  
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Projektledare 1 (PL1)  

Är med ett och ett halvt års erfarenhet relativt ny i rollen som projektledare. Personen har 

dock arbetat sammanlagt tre och ett halvt år i organisationen och är därför bekant med 

företagskulturen. Är utbildad civilingenjör och har erfarenhet inom projekt, IT, produktion 

och Lean arbetsmetodik. Jobbar i skrivande stund med IT-projekt mot tre stora aktörer.  

Projektledare 2 (PL2) 

PL2 har arbetat inom företaget sedan 1988 och har därmed följt dess utveckling och varit med 

vid flera organisatoriska förändringar. Personen studerade till civilingenjör med inriktning 

industriell ekonomi och har en teknisk bakgrund med arbete i ekonomisystem. Dennes 

huvudsakliga uppgifter innefattar att hålla kund och projektdeltagare nöjda, samt ansvara för 

ekonomi och bra leveranser. 

4.3 Motivation hos systemutvecklare 

Under detta avsnitt presenteras de teman som identifierats för systemutvecklarna, följt av 

projektledarnas. Vi inleder med att beskriva respektive syn och definition på motivation, samt 

resultatet av Myers-Briggsfrågorna.  

4.3.1 Systemutvecklarnas uppfattning 

Systemutvecklarna anser att motivation är den egna drivkraften att slutföra en uppgift. I 

grunden menar de att motivation är något som kommer inifrån. I IT-projekt handlar det 

framförallt om att finna bästa möjliga lösning, vad gäller teknik, funktionalitet eller design. 

Genom att vara uppdaterad inom dessa områden kan bra lösningar som systemutvecklarna 

kan känna stolthet för skapas, vilket leder till motivation.  

En förenklad variant av Myers-Briggs personlighetstest har i vår studie påvisat att 

systemutvecklare tar in information genom intuition (N), tolkar den baserat på logik och 

objektivitet (T) samt hanterar omvärld på ett flexibelt sätt (P). Vad som kan skilja åt är var 

dessa lägger sin uppmärksamhet, SY1 är extrovert (E) medan SY2 introvert (I). 

Nedan redovisas följande teman: Kompetensutveckling, Eget ansvar, Medverkan, Nöjda 

kunder, Arbetssätt och Förmåner. 
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Kompetensutveckling 

”Kompetensutveckling är oerhört viktigt i IT-branschen, eftersom det är kompetensen som 

man lever på” (SY2, 2014). 

Som SY2 uttrycker i citatet ovan är utvecklingsmöjligheter mycket viktigt för 

systemutvecklare, vilket denne anser är en genomgående inställning på IT-konsultbolag. I 

jämförelse menar denne att anställda vid rutinbaserade arbetsplatser kanske är mer 

intresserade av en säker anställning. SY1 och SY2 förklarar att kompetensutveckling kan 

inriktas mot flera områden beroende på vad man är intresserad av, vilket anses vara en stor 

förmån. Arbetsuppgifterna är därför en viktig aspekt. SY2 menar att de som utbildat sig till 

systemutvecklare och arbetar i branschen har ett genuint intresse för området. Roliga och 

intressanta uppgifter, som involverar modern teknik, har stor inverkan på motivationen hos 

systemutvecklare i IT-projekt.  

Kompetensutveckling är viktigt för att kunna välja bra lösningar och för att inte arbeta på 

samma sätt som för två år sedan (SY1, 2014). Genom att använda den lämpligaste tekniken 

och ta de genvägar som tekniskt går med nya och bättre stöd, känner sig systemutvecklare 

motiverande. 

SY1 och SY2 anser att systemutvecklare motiveras av att lära av varandra. Det kan 

exempelvis handla om att ge förslag på lösningar till problem som man själv stött på. Trots att 

kompetensen är viktig finns det ingen nyhetsportal inom företaget som uppmärksammar 

exempelvis bra lösningar. När ett projekt har lyckats förvånansvärt bra ekonomiskt, 

uppmärksammas detta genom mailutskick till anställda. Enligt systemutvecklarna är det mer 

givande och intressant, när det finns möjlighet att diskutera med andra, i och utanför projektet. 

Mer uppmärksamhet kring lyckade lösningar skulle leda till högre motivation. SY1 menar att, 

trots att behovet finns har det inte gjorts uttryck för från systemutvecklarnas sida. Således är 

det inte helt företaget eller projektledarnas fel att det inte finns rutiner eller system för detta. 

Genom att influera och influeras av andra, tar man del och delar med sig av sina erfarenheter. 

Möjligheterna till detta går dock i perioder då man ibland måste vara engagerad och fokuserad 

på sitt arbete. 
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Eget ansvar 

Företagets ledning har oftast inga invändningar på hur arbetet utförs, förutsatt att det fungerar 

bra och genomförs. Följaktligen känner systemutvecklarna att de kan göra skillnad på 

företaget, även om det finns rutiner för hur arbete ska utföras är det i slutänden resultatet som 

räknas. Då det finns utrymme för att forma, utveckla och arbeta med det man vill, är det 

mycket upp till varje person att skapa motivation inombords. ”Trivs man inte med det egna 

ansvaret, har man kommit fel” (SY2, 2014). 

Medverkan 

Motivationen är i de flesta fallen hög vid fallstudieobjektet, men det beror på det specifika IT-

projektet. ”En stor betydelse är att få delta i roliga projekt” (SY1, 2014). Något som har 

betydelse för detta är om systemutvecklarna får medverka redan i början av projektet. Detta 

leder till motivation genom att de redan från start kan ta del av dess förutsättningar. Således 

kan slutprodukten bli ett resultat av systemutvecklarens arbete och prestation. Enligt SY2 är 

detta betydligt mer motiverande än när man ”kastas in” på slutet enbart för att realisera en 

lösning som någon annan utformat. Om man är med från början känner man ett större ansvar 

för att slutresultatet ska bli riktigt bra, vilket genererar nöjda kunder.  

Nöjda kunder 

En motivationskälla kan i många fall även vara kunden för ett specifikt projekt. ”Viljan att 

göra en riktigt bra lösning för slutkunden är något som genomsyrar hela verksamheten” 

(SY1, 2014). Idag arbetar systemutvecklare närmare kund, vilket SY1 anser vara positivt. 

Denne menar att det bidrar till deras förmåga att hjälpa kunden och få denne att inse vad den 

faktiskt vill ha. Kundens idéer och lösningar uppfyller inte alltid målen, vilket ett nära 

samarbete kan förebygga. 

De kunder som fallstudieobjektet arbetar mot ställer olika krav och som följd finns det inga 

principiella regler för hur IT-projekt ska utföras. Detta leder till att varje projekt anpassas efter 

kundens önskemål. För systemutvecklarna innebär det goda förutsättningar och utrymme att 

utföra uppgifter på, vad de anser vara, bästa tänkbara sätt. Ett stort förtroende hos kunden 

bidrar också till att systemutvecklarna får arbeta på det sätt som de anser vara optimalt, vilket 

resulterar i högre motivation. ”Ett fritt spelrum motiverar” (SY1, 2014).  

När kundkontakten i huvudsak är projektledarens ansvar, minskar möjligheten till en öppen 

dialog mellan systemutvecklare och kund. Detta kan, enligt systemutvecklarna, medföra att de 

blir tvungna att utforma funktioner åt kunden som de vet inte kommer vara till nytta. 
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Kundkontakt är därmed viktigt för att systemutvecklare ska motiveras, samt för att kunden 

ska få resultatet de vill ha. Om systemutvecklarna får positivt gehör från kunderna och 

samtidigt upplever att projektet går bra, känner de sig motiverade. Att få delta i roliga projekt, 

uppdrag eller arbeta med intressanta kunder har en stor betydelse, även om det i vissa fall är 

utmanande och krävande, kan det samtidigt vara givande och stimulerande.  

Arbetssätt 

Det är vanligt att man i början av projektet har svårt att komma igång, men det beror enligt 

SY1 ofta på hur arbetssättet i projektet ser ut och vilken projektmodell som används. Denne 

menar att motivationen ökar när man får ett agilt projekt att fungera. Till exempel leder denna 

projektmodell till möjligheten att kunna förutse arbetsbördan under vissa perioder, vilket 

öppnar möjligheter för ett högre tempo (SY1, 2014).  

I jämförelse kan andra projektmodeller utan täta avstämningar få motsatt effekt. I dessa 

upplevs pressen inte lika hög i början, men desto mer i slutet. SY1 anser därmed att agila 

metoder ger en bättre bild över hela projektet och dess mål, vilket bidrar till högre motivation. 

SY2 påpekar dock att det generellt sett i branschen är ganska otydligt vilken projektmodell 

som används. Det är ofta kunden som bestämmer och det beror till stor del på hur mycket tid 

och resurser denne vill avsätta.  

Förmåner 

Systemutvecklarna anser att kontoret erbjuder rimliga förmåner. Lönen har en relativt stor roll 

för att ta ett extra steg. SY1 och SY2 hävdar däremot att personer som enbart motiveras av de 

finansiella förmånerna har hamnat i fel bransch om de saknar intresset. Detta gäller även för 

delägarskapet som företaget erbjuder, vilket enligt systemutvecklarna inte påverkar 

motivationen i större utsträckning.    

Beroende på vilka förmåner som ges menar de att motivation, entusiasm och 

kompetensutveckling kan variera från kontor till kontor. Exempel på icke-finansiella förmåner 

är konsultträffar, då projektgruppen går ut och umgås utanför jobbet över en bit mat. Ibland 

kan det även anordnas föreläsningar med interna och externa föreläsare, för att stimulera 

exempelvis kompetensutvecklingen i företaget, vilket diskuteras mer under rubriken med 

samma namn. SY1 menar att deras kontor inte satsar på konsultträffar och föreläsningar i lika 

stor utsträckning, istället är det upp till varje individ och dennes vilja. Denne påpekar att 

företaget i jämförelse med andra har en inställning som, tidigare nämnt, bygger på eget 

ansvar.  
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4.3.2 Projektledarnas uppfattning  

”Motivation är att göra något av fri vilja” (PL1, 2014). ”Det är vad som får en människa 

riktigt engagerad och tycka att det är roligt att gå till jobbet” (PL2, 2014).  PL1 menar att det 

är något som kommer inifrån, men vad som driver en individ kan variera från person till 

person. Generellt sett är motivationen i IT-projekt, enligt PL1 och PL2, ofta hög från början, 

vilket de anser bero på att systemutvecklare gör det som de är intresserade av. De har studerat 

programmering och vill arbeta med det.  

Myers-Briggs personlighetstest kritiserades av projektledarna. PL2 hävdar att det inte är 

applicerbart i denna kontext med ståndpunkten att alla människor är olika. PL1 anser att 

systemutvecklare är extroverta (E), tar in information genom sinnena (S), tolkar den baserat 

på tanke (T) och hanterar omvärlden på ett strukturerat sätt (J). Denne samtycker dock med 

SY2 och menar att ”det beror på vem man pratar om” (PL1, 2014).  

Nedan redovisas följande teman: Kompetensutveckling, Befogenhet och ansvar, Nöjda 

kunder, Finansiella förmåner, Feedback och Sammanhållning. 

Kompetensutveckling 

PL2 anser att systemutvecklare framförallt vill känna sig konkurrenskraftiga. Det vill säga att 

de har tillräckligt med kompetens och får uppgifter som tillåter dem att utvecklas tekniskt. Det 

bör noteras att det inte handlar om att vara konkurrenskraftig på den specifika arbetsplatsen, 

utan på marknaden för systemutvecklare.  

Kompetensutveckling, roliga uppgifter och tekniska utmaningarna är högt värderade bland 

systemutvecklare, framförallt hos de som är trygga i rollen. För dessa personer kommer 

utmaningen före tryggheten, men beroende på individen och vilken situation i livet man 

befinner sig i kan det variera. En individ som kommer direkt från en utbildning vill kanske 

känna att denne klarar uppgifterna först. Vissa vill således känna sig trygga i sin roll över att 

ligga i teknisk framkant. Kompetensutveckling är dock viktig inom kunskapsföretag. Hänger 

man inte med i utvecklingen kan ens tid i IT-branschen bli kort (PL2, 2014). 
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Befogenhet och ansvar 

Projektledarna anser att det är viktigt att förmedla information till systemutvecklare då ett 

vanligt förekommande problem är att det saknas. Både PL1 och PL2 försöker därför att 

förmedla mycket information, som exempel håller PL2 regelbundna projektmöten. Denne 

motiverar att ”har man info, kan man inte låta bli att ta ansvar” (PL2, 2014). Projektledarna 

menar att fallstudieobjektets projekt kännetecknas av frihet under eget ansvar. Vad som 

sporrar systemutvecklare handlar därför mycket om befogenhet och ansvar (PL2, 2014). 

Nöjda kunder 

Programmering är inte ett konstnärskap, som för 30 år sedan, utan handlar idag istället om att 

finna den mest effektiva lösningen (PL2, 2014). Vissa föredrar när det är tidspress, medan 

andra drivs av att få göra ett jobb med hög kvalitet, exempelvis att finna en bra lösning för 

kund. PL1 upplever att systemutvecklare motiveras av samma faktorer som denne själv. Det 

kan skilja sig på individnivå men systemutvecklare har en vilja att göra kunden nöjd, vilket 

denne själv tycker är viktigt.  

Finansiella förmåner 

PL1 och PL2 är överens om att en konkurrenskraftig lön är av betydelse för systemutvecklare, 

även om det inte är det viktigaste. PL2 menar att de flesta på företaget är nöjda men påpekar 

att det alltid finns en strävan efter högre lön. Fallstudieobjektet använder finansiella förmåner, 

i form av ett aktieprogram och vinstdelning, något som projektledarna upplever får bra 

respons bland systemutvecklare, framförallt hos nyanställda enligt PL2. Eftersom 

projektledarna dock inte kan påverka förmåner som exempelvis lön är det framförallt genom 

feedback och vad de kan ”prata sig till” som är deras verktyg för att påverka motivationen i 

IT-projekt (PL1, 2014).  

Feedback 

Även om det finns en underliggande vilja kan motivation på flera sätt stimuleras utifrån. 

Systemutvecklare vill exempelvis ha feedback på sin prestation och att de gör ett bra jobb, 

projektledaren är då ansvarig för att ge både positiv och konstruktiv feedback. Att få 

uppskattning för sin prestation är oerhört viktigt, får man inte det kan det leda till att man till 

slut ger upp (PL1, 2014). PL2 instämmer i att feedback är en viktig del gällande motivation. 

Oavsett vem det berör finns det ett behov av att bli sedd och att få höra att man gör ett bra 

eller mindre bra jobb. Det är projektledarens uppgift att förmedla både kundens och ens egna 
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åsikter till systemutvecklare (PL2, 2014), vilket diskuteras ytterligare i avsnitt 4.4 

Projektledarens roll.   

Sammanhållning  

PL1 anser att sammanhållningen i projektgruppen är vad systemutvecklare värderar högst. 

Detta innebär tydliga roller och mål, men även att samarbetet fungerar. Tydliga mål, samt att 

alla är medvetna om deadline och roller, är viktigt för att skapa en struktur. Ostrukturerade 

projekt leder ofta till låg motivation då det medför tjafs och osämja i projektgruppen. Om 

målen ofta ändras kan det leda till låg effektivitet och extra utgifter. Vid fallstudieobjektet är 

sammanhållningen bra, dock arbetar företaget en del med distansprojekt, vilket inte 

underlättar detta (PL1, 2014). I detta sammanhang försöker PL2 att tänka på att få 

projektmedlemmar att känna sig delaktiga. Genom att äta en eller annan lunch med gruppen 

vill denne ”skapa en guldkant”.  

4.4 Projektledarens roll 

Under detta avsnitt beskriver vi projektledarens roll utifrån deras och systemutvecklarnas 

uppfattning, för att det tydligt ska framgå vad respektive anser. I diskussionen sammanställs 

detta sedan i ett gemensamt stycke. 

Systemutvecklarnas uppfattning 

Även om systemutvecklare har möjligheten att påverka hur arbetet ska utformas, beror det i 

många fall på vilken projektledare man har. Vissa är mer styrande och har full kontroll över 

hela projektet, medan andra tillåter mer frihet och coachar. Den optimala projektledaren bör 

enligt systemutvecklarna utstråla en auktoritet och samtidigt vara en människokännare.  

Projektledarens bakgrund är även en viktig aspekt. En teknisk bakgrund underlättar många 

gånger arbetet då det bidrar till ett bättre samarbete. Projektledare som saknar denna bakgrund 

kan dock ha erfarenhet av projektarbete i sig. Detta har en inverkan på arbetsmetodiken, 

projektledare med teknisk bakgrund arbetar generellt sett med agila projektmodeller, medan 

de som förlitar sig på sin erfarenhet använder äldre metoder och tillvägagångssätt de är 

bekväma med. 

Projektledare har som mål att leverera projekt enligt budget och uppnå kundnöjdhet. 

Följaktligen av detta är det en viktig del i dennes arbete är att hålla en dialog med kunden och 

fånga upp eventuella missnöjen. Projektledaren ska förmedla positiv och konstruktiv 

feedback, både egna och kundens åsikter. Systemutvecklarna anser att projektledare på 

företaget är duktiga på att förmedla positiv feedback från kund när denne är nöjd. De är dock 
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vanligtvis inte helt omedvetna om att man utfört ett bra arbete men det är viktigt att 

projektledare för vidare positiv feedback från beställare som är nöjda.  

När projekt inte går som de ska kan det handla om att de går över budget eller tar längre tid än 

väntat. Ofta kan den underliggande orsaken vara att en säljare har sålt in ett projekt som inte 

kommer kunna uppfylla vad som lovats. Vid sådana situationer har projektledaren ett stort 

ansvar och det kan vara en otacksam uppgift. Den feedback som de ger i sådana situationer är 

dock oftast den konstruktiva, vilket inte bidrar till ökad motivation i jämförelse med positiv 

feedback (SY2, 2014). 

Även om själva projektgruppen har ett kollektivt ansvar för att arbetet fungerar, är det 

projektledaren som i slutänden har huvudansvaret, även gällande motivationen i ett IT-

projekt. ”Att projektledaren motiverar kan hjälpa i vissa situationer, medan man i andra kan 

ha en inre motivation eftersom man är intresserad av uppgiften” (SY2, 2014).  I relation till 

detta menar SY1 att en projektledare ska eliminera hinder för att nå det slutliga målet. Om ett 

projekt går dåligt, har projektledaren en väldigt tung roll. ”Han ska försöka släcka bränder” 

(SY1, 2014), och samtidigt hålla en god stämning inom projektgruppen. 

Om motivationen sjunker tycker SY1 att projektledaren ska vara inne på kontoret och peppa 

deltagarna, vilket visar på en medvetenhet om att det är ansträngande för systemutvecklarna. 

Projektledaren ska få dem att se framåt och att deras arbete kommer bidra till det slutgiltiga 

resultatet, samt leda till förbättringar i framtida projekt. Systemutvecklare har svårt att 

påverka sådana situationer, de får jobba vidare och förhoppningsvis tar projektledaren tag i 

problemet.       

Systemutvecklarna pekar på att majoriteten av anställda inom fallstudieobjektet frågar om 

man exempelvis inte förstår en uppgift, och ifrågasätter projektledaren om de anser att något 

är fel. De anser att projektledare bör vara öppna för nya lösningar och lyssna när problem 

uppstår.  

Projektledarnas uppfattning 

PL2 beskriver att en projektledare bör vara människokännare. I IT-projekt är det också viktigt 

att ha viss teknisk kompetens samt en förmåga att kunna kommunicera med kunden på ett bra 

sätt. ”Man ska kunna få deltagare med sig samt åstadkomma ett resultat åt kunden och det 

egna företaget” (PL2, 2014). Beroende på systemutvecklare och deras erfarenhet kan det vara 

mer eller mindre lämpligt med en styrande respektive coachande projektledare. 
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Systemutvecklare med stor erfarenhet är ofta självgående, medan de med mindre erfarenhet 

behöver mer styrning. Projektledare ska dock alltid styra ekonomi och tidsplanering, samt 

hantera eventuella problem som kan uppstå gentemot kund (PL2, 2014). 

Projektledare har ett stort ansvar och det krävs en förmåga att hantera svåra situationer. 

Generellt sett har projektledaren oftast kundkontakten i IT-projekt, bortsett ifrån väldigt stora 

projekt som har specifika roller för det. PL1 menar dock att denne oftast har kundkontakten i 

sina projekt (PL1, 2014). ”Jag är ansvarig för att projektet levererar genom att driva mot 

dess mål och då ingår det att alla som arbetar i projektet är motiverade att göra ett bra jobb” 

(PL1, 2014). 

En projektledare ska se till att människor mår bra i projektet. Det innefattar inte personliga 

problem, men däremot ett ansvar för vad som sker inom projektet. Således bör denne ha 

information och veta när personer inte kan jobba på grund av andra skäl. 

Motivationen i projektgruppen beror till stor del på projektledaren. PL1 menar att det sällan 

går att skylla på en dålig grupp. Att motivera är något som återkommer i det dagliga arbetet 

som projektledare. Tidigare nämnt, försöker PL1 och PL2 att förmedla information och 

feedback, både deras egna och kundens åsikter. ”En dålig projektledare kan sänka ett projekt 

totalt” (PL2, 2014). 
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5 Diskussion 
I detta kapitel analyseras resultatet av den empiriska undersökningen som återgavs i 

föregående kapitel. Med stöd av kapitel 3. Teoretisk referensram, syftar analysen till att 

diskutera det insamlade materialet och presentera argument som ligger till grund för att 

besvara studiens frågeställningar. De slutsatser som framkommer här sammanfattas i kapitel 

6. Slutsatser och kunskapsbidrag. För att på ett tydligt sätt föra en diskussion utgår vi ifrån 

våra forskningsfrågor. Vi vill därför påminna om dessa, varpå de återfinns nedan.  

 Vad motiverar systemutvecklare i IT-projekt? 

 Hur uppfattar projektledare att systemutvecklare motiveras i IT-projekt? 

 Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan projektledares och 

systemutvecklares perspektiv?  

 Vilken roll har projektledare gällande motivationen i IT-projekt? 

I syfte att besvara de tre första forskningsfrågorna diskuteras, i avsnitt 5.1 Motivation – En 

gemensam uppfattning, hur systemutvecklare respektive projektledare uppfattar motivation, 

samt i avsnitt 5.2 Motivationsfaktorer, de teman som presenterats i föregående kapitel. Under 

avsnitt 5.3 Projektledarens roll, följer en diskussion angående den sista forskningsfrågan. 
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5.1 Motivation - En gemensam uppfattning 

Systemutvecklarna och projektledarna har en förhållandevis likartad syn på motivation. Den 

enade uppfattningen är att den kommer inifrån. Systemutvecklarna menar att motivation utgör 

den egna drivkraften medan projektledarna uttrycker att det handlar om att göra något av fri 

vilja. Projektledarna är noga med att poängtera att motivation är individbaserat, medan 

systemutvecklarna uttrycker att de blir motiverade av liknande faktorer, som exempelvis att 

finna bra lösningar de kan känna stolthet över. Det finns således gemensamma åsikter, hos 

systemutvecklarna, för vad som motiverar dem. Detta intygar McConnells (1996) påstående, 

att de utgör en relativt homogen grupp.  

Utifrån vårt förenklade Myers-Briggs test hade systemutvecklarna en gemensam uppfattning 

angående alla dimensioner, förutom var de lägger sin uppmärksamhet, där åsikterna skiljer 

sig. PL1 har dock en annorlunda uppfattning. Denne upplever i jämförelse att 

systemutvecklare tar in information genom sinnen (S) och att de hanterar omvärlden på ett 

strukturerat sett (J). Tabell 1 visar hur systemutvecklarna tolkar information genom logik och 

objektivitet (T), vilket McConnells (1996) sammanställning stärker.  

Tabell 1: Resultat av Myers-Briggs test 

 

 

 

 

 

Resultatet av testet påvisar följaktligen både skillnader och likheter mellan parternas 

uppfattning av vad som karaktäriserar en systemutvecklare. Trots att resultatet övervägande 

visar en liknande uppfattning bland systemutvecklarna är förståelsen att alla inte tänker 

likadant viktig, vilket Bayne (1997) påpekar. En förståelse för varje individ och hur denne 

motiveras är därför central, vilket stärker projektledarnas resonemang att det är individbaserat. 

För studiens ändamål är det till stor fördel att de studerade parterna har en näst intill identisk 

syn på motivation då det bidrar till att argument och påståenden förhåller sig på likartat sätt. I 

Tabell 2, sammanfattas systemutvecklarnas respektive projektledarnas definitioner samt de 

teman som identifierats vid den tematiska analysen.   

SY1 E.N.T.P 
SY2 I.N.T.P 

PL1 E.S.T.J 

PL2 - 
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Tabell 2: Sammanställning, systemutvecklare och projektledare 

 Systemutvecklare Projektledare 

Vad är motivation? Den egna drivkraften att 

slutföra en uppgift 

Att göra något av fri vilja 

Vad motiverar 

systemutvecklare? 

Kompetensutveckling 

Eget ansvar 

Medverkan 

Nöjda kunder  

Arbetssätt 

Förmåner 

 

 

Kompetensutveckling 

Befogenhet och ansvar 

 

Nöjda kunder 

 

Finansiella förmåner  

Feedback 

Sammanhållning 

 

5.2 Motivationsfaktorer 

I syfte att besvara de tre första forskningsfrågorna diskuteras under detta avsnitt varje tema i 

den ordning de följer av Tabell 2. Om möjligt jämförs respektive tema mellan de båda 

parterna, med undantag när temat inte kunnat identifieras. Detta illustreras med ett tomt fält i 

tabellen, men diskuteras som en skillnad mellan parterna.   

5.2.1 Kompetensutveckling  

Kompetensutveckling framkom i studiens resultat som en viktig motivationsfaktor för 

systemutvecklarnas motivation. Respondenterna framförde sammanlagt tre viktiga faktorer 

som påverkar kompetensutvecklingen och med detta även deras motivation. Det handlar dels 

om att följa den tekniska utvecklingen, men beror även på arbetsuppgiftens utformning samt 

möjligheten att lära av varandra. Nedan diskuteras dessa faktorer. 

IT-projekt är unika i det avseende att de ställer högre krav på utveckling (Taylor, 2004). Detta 

kan bekräftas i denna studie genom att kompetensutveckling värderas högt av 

systemutvecklarna. De anser att utveckling är oerhört viktigt, framförallt i IT-branschen och 
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hos konsultbolag. Likt Taylors (2004) resonemang, gällande IT-projekt, kan detta vara en 

följd av teknikens korta livscykel. SY1 påpekade exempelvis vikten av att kunna välja bra 

lösningar och för att inte arbeta på samma sätt som för två år sedan. Det påvisar Weinoff och 

Wirströms (2009) uttalande, att man i IT-projekt ständigt försöker finna nya vägar, medan 

man i byggprojekt möter liknande problem på samma sätt. 

Enligt Herzbergs teori är utveckling en viktig inre motivationsfaktor som har inverkan på och 

kan höja motivationen. För att stimulera systemutvecklare menar samtidigt McConnell (1996) 

att en miljö bör skapas där bland annat inre motivationsfaktorer, som utvecklingsmöjligheter 

och arbetet i sig, kan tillfredställas. Utifrån resultatet kan dessa påståenden bekräftas, då 

systemutvecklarna motiveras av kompetensutveckling, genom roliga och intressanta 

arbetsuppgifter. 

Studien indikerar att kompetensutveckling är viktig för systemutvecklare, men hur leder detta 

till motivation? Enligt respondenterna är det den faktor som har störst inverkan på 

systemutvecklarnas motivation. Detta framhävs tydligt genom uttryck som ”det är 

kompetensen man lever på” (SY2, 2014). Den är viktig för att kunna använda lämplig teknik 

och ta de genvägar som går i syfte att finna bra lösningar. Således måste systemutvecklare 

hålla sig uppdaterade inom sitt område, vilket kan vara en följd av den korta tekniska 

livscykel, som nämnt ovan.  

Om vi ser till Maslows (1987) behovshierarki och de två övre stegen, som benämns som 

utvecklingsbehoven, ställer författaren dessa i relation till uppskattning, prestation och 

utveckling av sin fulla potential. För att uppnå det sista steget, som kan liknas vid 

självförverkligande, är därför utveckling en avgörande aspekt. Detta kan förklara varför 

systemutvecklarna värderar kompetensutveckling i den utsträckning de gör.  

Vid fallstudieobjektet är både systemutvecklarna och projektledarna överens om att 

arbetsuppgiften har en inverkan på motivationen. Systemutvecklarna menar att intressanta 

uppgifter som involverar modern teknik är en motivationsfaktor. Båda parterna anser att en 

högre motivation och ett större engagemang skapas genom roliga och intressanta uppgifter. 

Med andra ord kan arbetsuppgiften vara en källa till motivation om de är intressanta, roliga 

och samtidigt involverar modern teknik.  

Det projektledarna lyfter upp är att arbetsuppgiften är en viktig del för kompetensutveckling 

hos systemutvecklare. Tekniska utmaningar och uppgifter som tillåter dem att utvecklas leder 
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till att de känner sig konkurrenskraftiga. Systemutvecklarna gör dock ingen koppling mellan 

kompetens och konkurrenskraft. Anledningen till uppfattningarna skiljer sig åt kan bero på att 

systemutvecklarna ser till vad de får, till exempel utmanande uppgifter, medan projektledare 

framförallt ser vad det leder till, det vill säga konkurrenskraft. Följaktligen av projektledarens 

roll, har denne, enligt Tonnquist (2008), ett ansvar att leda projektarbetet så att mål uppnås. 

Således har denne ett resultatinriktat perspektiv, vilket kan förklara varför denne ser 

konkurrenskraft som en följd av kompetensutveckling. Hur parterna ser på 

kompetensutveckling ändrar dock inte det faktum att det i slutänden är något som gynnar båda 

parter. Systemutvecklarna motiveras och blir bättre på det de gör, vilket i sin tur främjar 

företaget samt varje specifikt IT-projekt och därmed projektledaren. 

Kompetensutveckling handlar dock inte enbart om arbetsuppgiften i sig. Enligt 

systemutvecklarna är det motiverande att lära av varandra genom att få eller ge förslag på 

lösningar till problem. Diskussioner mellan projekt och uppmärksammande kring lyckade 

lösningar har i denna studie framkommit att det skulle uppskattas av systemutvecklarna. Detta 

är något som företaget och projektledarna verkar förbise, då det inte finns stöd för detta. SY1 

påpekar dock att det inte helt är projektledarnas fel eftersom systemutvecklarna inte gjort 

uttryck för detta. Projektledarna har i detta sammanhang inte uttryckt någon åsikt, vilket kan 

vara en effekt av att det inte efterfrågats. Det kan även förklaras med att projektledare, som 

tidigare nämnt, är resultatinriktade och ser därmed inte vad kompetensdelning skulle tillföra 

IT-projektet. Enligt McGregors Y-teori vill människor anstränga sig och ta ansvar, men det är 

upp till ledningen att tillhandahålla de medel som behövs (Tonnquist, 2008). På samma sätt 

vill systemutvecklarna, som nämnt ovan, dela med sig av kunskap även om det innebär 

ansträngning. Det finns således behov av ett medium eller kommunikationskanal för 

kompetensdelning, dock har det egna ansvaret att framföra detta fallerat från 

systemutvecklarnas sida. 

I diskussionen ovan framkom det att kompetensutveckling är en inre motivationsfaktor som 

värderas högt av systemutvecklare. Möjligheten att vara uppdaterad i den snabba tekniska 

utvecklingen i branschen, visar sig vara central för deras motivation i IT-projekt. Roliga, 

intressanta och utmanande arbetsuppgifter, som involverar aktuell teknik, samt att sig lära av 

varandra, har visat sig vara viktiga faktorer för systemutvecklares motivation. 
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5.2.2 Eget ansvar 

I resultatet framkommer att det egna ansvaret är en viktig motivationsfaktor som 

kännetecknar IT-projekt och att arbeta i en sådan miljö motiverar systemutvecklare. Det egna 

ansvaret bygger på en vilja att agera själv och att samtidigt uppmuntras av befogenhet och 

ansvar. Genom att känna förtroende och att de fyller en funktion bidrar till systemutvecklares 

motivation, vilket vidare kommer att diskuteras nedan. 

Både systemutvecklarna och projektledarna är överens om att IT-projekt kännetecknas av 

frihet under eget ansvar. Detta kan vara en följd av IT-projekt i regel består av experter och 

specialister (Snyder och Parth, 2007; Taylor, 2004). Med andra ord kan systemutvecklare 

anses vara specialister, vilka kan ta ansvar för sina områden och uppgifter. Projektledare 

arbetar med att förmedla information till systemutvecklare, vilket de anser gör dessa mer 

ansvarstagande. Enligt Herzbergs teori är det egna ansvaret en inre tillfredsställande 

motivations-faktor (Porter, Bigley och Steers, 2003). McConnell (1996) menar i detta 

sammanhang att motivation hos systemutvecklare inte alls påverkas lika mycket av ansvar, i 

jämförelse med exempelvis utvecklingsmöjligheter. Trots dennes påstående ger vår studie 

uppfattningen att skillnaderna inte är lika stora som denne hävdar. Systemutvecklare vill 

arbeta i en miljö som karaktäriseras av ett eget ansvar, vilket är en genomgående uppfattning 

hos alla respondenterna.  

Vidare utgör det egna ansvaret en fundamental del i, den tidigare diskuterade, Y-teorin.  

Genom ett högt förtroende från projektledare har systemutvecklarna en vilja att agera själva, 

vilket kännetecknar denna teori. Vid fallstudieobjektet är de nöjda med ansvaret samt känner 

sig behövda och uppskattade, vilket stämmer överens med projektledarnas uppfattning att de 

uppmuntras av befogenhet och ansvar. Således har båda parter liknande uppfattning för det 

egna ansvarets påverkan på motivation. 

Vid fallstudieobjektet har systemutvecklarna möjlighet att arbeta med det man vill, så länge 

det slutgiltiga resultatet uppnås. De bestämmer således över sitt arbete, vilket tyder på ett högt 

förtroende och att projektledarna litar på dem. Genom att få förtroende från projektledarna 

känner systemutvecklarna att de fyller en funktion och är behövda i IT-projektet. Detta bidrar 

till att de känner tillhörighet och uppskattning, vilket Maslow (1987) beskriver som det 

sociala behovet och uppskattningsbehovet. Projektledarna anser att tillhörighet är en viktig 

aspekt i relation till systemutvecklares motivation, vilket diskuteras ytterligare under avsnitt 

5.2.1 Sammanhållning. 
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Med ovanstående diskussion kan vi tyda att IT-projekt kännetecknas av frihet under eget 

ansvar, något som systemutvecklarna trivs med och motiveras utav. De uppmuntras av 

befogenhet och ansvar. Genom förtroende från företagets ledning känner de sig behövda och 

uppskattade, vilket leder till motivation. 

5.2.3 Medverkan 

I resultatet framkommer det, enligt systemutvecklarna, att graden av medverkan i projekt har 

en påverkan på systemutvecklares motivation i IT-projekt. Medverkan inkluderar i det här 

sammanhanget möjligheten att påverka och aktivt delta i projekt, vilket diskuteras nedan. 

Genom att medverka och ha möjlighet att påverka projektet känner exempelvis SY2 att denne 

bidrar till resultatet, vilket är motiverande. Detta kan relateras till McGregors (1966) Y-teori, 

som tidigare bekräftade systemutvecklarnas syn på det egna ansvaret. Här betonas dock hur 

förtroende påverkar deras vilja att influera bland annat projektets arbetssätt, lösningar och 

struktur. Tonnquist (2008) menar att anställda i Svenska företag är mer delaktiga, vilket 

speglas i resultatet av denna studie. Enligt SY2 beror motivation, som följd av medverkande, 

på i vilken fas man äntrar projektet. Att delta från början leder till att arbetet i projektet blir 

roligare och därmed mer motiverande. Börjar man i ett projekt under en senare fas är 

möjligheterna att påverka mindre, vilket inte bidrar till ökad motivation. Utifrån dennes 

synpunkter kan vi fastställa att systemutvecklarnas möjligheter att influera IT-projekt är 

viktigt för deras motivation.  

Varför kunde då medverkan inte identifieras som ett tema för projektledarna? Bryman (2011) 

hävdar att det är deltagarnas uppfattning som är central i kvalitativa studier. Det kan innebära 

att respondenterna förbisåg medverkan vid intervjutillfällena, ser det som en självklarhet eller 

att de inte upplever det vara en motivationsfaktor. Sammanhållning kan, vid första anblick 

vara ett anknytande tema, dock är det en distinkt skillnad mellan de två. Medverkan handlar 

om viljan att påverka och delta i projekt, medan sammanhållning innefattar bra samarbete och 

struktur. 

Medverkan kan, med ovanstående diskussion i åtanke, beskrivas som möjligheter att påverka 

och delta aktivt i projekt.  Systemutvecklare motiveras av och vill influera arbetssätt, lösningar 

samt struktur. En förutsättning för att systemutvecklare ska känna medverkan är att de får vara 

med från IT-projektets start och därmed vara delaktiga och bidra till projektets slutprodukt. 
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5.2.4 Nöjda kunder  

Respondenterna är enligt resultatet eniga om att nöjda kunder påverkar systemutvecklares 

motivation. Faktorer som påverkar motivationen i detta sammanhang är kundernas 

upplevelse, möjligheter till nära samarbete och skapandet av en gemensam bild av resultatet 

som både systemutvecklare och kunden är nöjda med. Vi diskuterar dessa faktorer nedan. 

Utifrån tidigare presenterade definitioner kom vi, i kapitel 3. Teori, fram till att motivation är 

något som väcker, formar och riktar ett beteende eller en handling hos en individ samt hur 

detta upprätthålls. Både systemutvecklarna och projektledarna är överens om att nöjda kunder 

är en motivationsfaktor. När projektledarna diskuterar vad som driver systemutvecklare 

nämner de att det varierar mellan individer. Dock genomsyras hela verksamheten av viljan att 

göra en riktigt bra lösning för kund. Således är kundens upplevelse av en lösning något som, 

enligt alla respondenterna, styr systemutvecklarnas beteende och vilja att utforma ett bra 

resultat. 

Herzberg kom fram till att anställda beskriver inre tillfredställande erfarenheter genom att 

koppla dessa till själva arbetet (Porter, Bigley och Steers, 2003). I detta avseende menar 

systemutvecklarna att ett nära samarbete och täta dialoger ger möjligheten till bra lösningar 

som uppskattas av kund, vilket i sin tur är motiverande. Ett samarbete är viktigt för att 

eliminera uppkomsten av problem och genom god kommunikation minskar riskerna för 

eventuella missförstånd. Detta gynnar framförallt systemutvecklarna som annars blir 

belastade med extra arbete om de blir tvungna att utforma onödiga eller ofullständiga 

lösningar. Utvecklarna är de som kan skapa det efterfrågade resultatet i IT-projekt, således 

krävs en god kommunikation och ett gemensamt språk (Water Environment Federation, 

2011). Ett nära samarbete mellan systemutvecklare och kund får ofta positivt gensvar, men 

det är inget faktum. Eftersom det ligger på individnivå kan missförstånd eller liknande 

problem inte med säkerhet undvikas helt. 

Tidigare diskuterade teorier beskriver inte uttryckligen kunden som en motivationsfaktor. Att 

motiveras av nöjda kunder kan således vara unikt för fallstudieobjektet, systemutvecklare 

eller IT-projekt. Resultatet av ett IT-projekt påverkar i många fall en hel organisation (Taylor, 

2004; Weinoff och Wirström, 2009), vilket kan tänkas ha en inverkan på systemutvecklarnas 

vilja att prestera ett bra resultat. Det kan i sin tur bero på att samarbetet mellan 

systemutvecklare och kund leder till en inställning till att skapa bra lösningar. Idag arbetar 

systemutvecklare närmare kund vilket bidrar till ett förtroende från denne. IT-projekt 



55 

 

karaktäriseras av målet att förstå vad kunden vill ha och utifrån det tillsammans skapa en 

gemensam bild av det önskade resultatet (Phillips och Ward, 2010; Weinoff och Wirström, 

2009). Genom att arbeta mot ett gemensamt mål kan det skapas en medarbetarrelation. Detta 

samarbete kan leda till att systemutvecklarna ställer högre krav på sig själva och 

slutprodukten, då kunder ses som medarbetare. Ett nära samarbete ger upphov till bättre 

förutsättningar för systemutvecklare att påverka projektets riktning och utveckla adekvata 

lösningar som gör kunden nöjd. 

En nära kundrelation anser vi kan kopplas till dimensionen i Myers-Briggs personlighetstest 

som beskriver var människor lägger sin uppmärksamhet, med andra ord om de är extroverta 

eller introverta (Tonnquist, 2008). I relation till detta yttrade McConnell (1996) att 

systemutvecklare är mer introverta och därmed uppmärksamma på idéer och koncept i den 

inre världen. Utifrån ovanstående resonemang, angående samarbete, kan vi dock påpeka att 

relationen till kund är en karaktärisering av extroversion. Eftersom systemutvecklare bryr sig 

om att kunder, det vill säga människor i den yttre världen, ska vara nöjda, anser vi att de kan 

beskrivas som extroverta. Kaplan och Saccuzzo (2009) menar att medvetenhet om sådana 

karaktärsdrag bidrar till kunskap om hur människor motiveras. För ökad förståelse för 

motivation i IT-projekt är kunskapen att systemutvecklare motiveras av nöjda kunder således 

viktig, då detta inte framgår av flera kända motivationsteorier. 

Med ovanstående kan de gemensamma åsikterna gällande nöjda kunder klargöra att det är en 

viktig faktor som påverkar systemutvecklares motivation. Kundens upplevelse är viktig, vilket 

lägger tyngd på ett nära samarbete och god kommunikation, för skapandet av en gemensam 

bild. Eftersom resultatet av ett IT-projekt ofta har en direkt påverkan på organisationen i 

fråga, är det viktigt att det lyckas. Systemutvecklare motiveras av att själva vara nöjda med 

resultatet, men framförallt av att kunden är nöjd, vilket kan ha grund i en slags 

medarbetarrelation.  

5.2.5 Arbetssätt 

I resultatet framgår det att arbetssättet i ett IT-projekt har påverkan på systemutvecklarnas 

motivation. Målet är att skapa en överskådlig bild av arbetsprocessen. Därmed är graden av 

styrning och vem som kan påverka valet av arbetssätt i IT-projekt, viktiga faktorer då det i 

slutänden påverkar systemutvecklarnas motivation.  

Det arbetssätt som förekommer i ett IT-projekt är, enligt systemutvecklarna, något som 

påverkar arbetet och hela dess struktur. Även om SY2 hävdar att valet av metod är ganska 
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otydligt, påpekar SY1 att det har en påverkan på deras motivation. Denne ger som exempel 

när ett agilt projekt fungerar, motivationen ökar då genom att tydliga mål, bra struktur och en 

helhetsbild över arbetet skapas. IT-projekt karaktäriseras av att prioriteringar och mål 

förändas med tiden (Snyder och Parth, 2007), därför är täta avstämningar är en viktig aspekt i 

detta sammanhang. Även om det sätter en högre press underlättar det för projektets utveckling 

(SY1, 2014).  

Eget ansvar är ett genomgående karaktärsdrag hos systemutvecklarna på fallstudieobjektet. 

Här lyfts dock faktorer som relaterar till styrning och kontroll fram, vilket kännetecknar 

McGregors X-teori (Tonnquist, 2008). Denna teori leder enligt författaren till ett svagt 

intresse för arbetet i jämförelse med Y-teorin, vilket blir motsägelsefullt i avseende till 

systemutvecklarnas åsikter i föregående stycke. Att ta hänsyn till i detta sammanhang är att 

McGregors studie genomfördes på 60-talet och därmed ser sannolikt styrning inte ut på 

samma sätt idag som det gjorde då. Tonnquist (2008) menar att olika länder kännetecknas av 

högre respektive lägre grad av styrning. I Skandinavien eftersträvas mer delaktighet från 

anställdas sida, vilket påvisats genom tidigare diskussion. När det kommer till arbetssätt 

framgår det dock att rutiner är något som fortfarande finns kvar. Vi tolkar däremot detta som 

att systemutvecklare framförallt efterfrågar struktur och mål, inte styrning genom order eller 

dylikt, som X-teorin beskriver. 

Den aktör som, enligt systemutvecklarna, har störst inverkan på arbetssätt och vilken 

projektmodell som används är kunden, vilket ofta beror på hur mycket tid och resurser denne 

är villig att avsätta. Även om detta har stor betydelse för systemutvecklarnas motivation är det 

inget som de i större utsträckning kan påverka. Vår uppfattning är att den som, om möjligt, 

kan påverka kundens val är projektledaren. Utifrån resultatet av denna studie framgår att 

projektledarna inte ser arbetssättet och projektmodell som en motivationsfaktor för 

systemutvecklare, då detta inte kunde identifieras under den tematiska analysen. De är således 

inte medvetna om möjligheten att motivera systemutvecklare genom att aktivt försöka 

påverka hur kunden vill arbeta. 

Med ovanstående diskussion kan vi tyda, trots att det egna ansvaret som genomsyrar IT-

projekt, att tydliga mål, bra struktur och en helhetsbild över arbetet påverkar arbetssättet och 

därmed systemutvecklarnas motivation. Kunden är, i många fall, den som har inverkan på 

valet av arbetssätt, dock bör projektledaren försöka påverka valet, då detta har verkan på 

systemutvecklarnas motivation. 
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5.2.6 Förmåner  

Det framkom i resultatet att både finansiella förmåner som lön, aktieprogram och 

vinstdelning, men att även icke-finansiella förmåner som konsultträffar och föreläsningar, i 

kombination med det som projektledare kan ”prata sig till” (PL1, 2014), har påverkan på 

systemutvecklares motivation, vilket kommer att diskuteras nedan.  

Systemutvecklarna anser att det är viktig med rimliga förmåner. För att ta ett extra steg i sitt 

arbete vill de ha en bra lön, men de poängterar att det måste finnas ett intresse för området. I 

förhållande till systemutvecklarna har projektledarna en liknande åsikt gällande denna aspekt 

då de påpekar att en bra lön är nödvändig, men inte avgörande. Utifrån detta kan det 

fastställas att lönen har en viss påverkan på motivation. Herzberg menar att den utgör en 

hygien-faktor (Porter, Bigley och Steers 2003), det vill säga ett nödvändigt behov, men det 

höjer inte motivationen i längden. Baserat på resultatet av denna studie är detta till viss del 

motsägelsefullt, då systemutvecklarna poängterar att lön motiverar till att göra lite extra. Vi 

anser dock inte att Herzberg har fel, då vi tolkar dennes påstående som att lön kan höja 

motivationen temporärt. För att exemplifiera detta menar vi att löneförhöjning kan bidra till 

ökad motivation under en viss period, denna avtar dock med tiden. PL2 hävdar att det ständigt 

finns en strävan efter en högre lön, vilket ger antydan att man aldrig är helt nöjd. 

Finansiella förmåner beskrivs som ett ekonomiskt utbyte mot den anställdes handlingar 

(Wilton, 2013) och som tidigare definierat är motivation sådant som leder till ett agerande. 

Vid fallstudieobjektet används ett aktieprogram och vinstdelning som sådana förmåner. 

Synpunkterna angående hur dessa påverkar motivation skiljer sig dock i vissa avseenden. 

Systemutvecklarna anser att det inte har någon större påverkan, medan projektledarna 

upplever motsatsen, framförallt hos nyanställda. Enligt PL2 beror det på den enskilda 

individen och dennes situation. Trots att systemutvecklarna hävdar att det inte har någon 

större påverkan, anser denne, att framförallt nyanställda systemutvecklare ser detta som en 

förmån. Vi tolkar detta som att de har högre förväntningar och ser en framtid inom företaget, 

där en ny förmån attraherar och bidrar till motivation. I jämförelse upplever SY1, som arbetat 

14 år i organisationen, inte samma motivation av detta.  

Sett till icke-finansiella förmåner, anser systemutvecklarna att konsultträffar och föreläsningar 

kan motivera, även om detta inte förekommer särskilt ofta vid deras kontor. Hur dessa 

motiverar kan ställas i relation till sammanhållning respektive kompetensutveckling, vilket i 

sig utgör två egna teman som diskuteras separat.  
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Systemutvecklarna menar att förmånernas utformning, till viss del, ligger på varje individ. 

Vill man ha förmåner som bidrar till exempelvis kompetensutveckling, är det, som tidigare 

nämnt, upp till varje systemutvecklare. Projektledarna nämner inte dessa förmåner, vilket 

möjligtvis kan förklaras med att de inte har befogenhet att påverka detta. I huvudsak är deras 

främsta verktyg att uppmuntra systemutvecklare genom kommunikation, vilket utvecklas 

under avsnitt 5.2.7 Feedback och 5.3 Projektledarens roll.  

Lönen har en påverkan på systemutvecklares motivation, även om den kan uppfattas som 

kortsiktig. Utöver lönens effekt som finansiellt medel, har aktieprogram och vinstdelning i 

jämförelse även viss inverkan, dock kan dessa vara beroende av den aktuella situationen hos 

systemutvecklare. Även icke-finansiella förmåner som konsultträffar och föreläsningar kan 

påverka motivationen, men det mesta är upp till varje systemutvecklare och det främsta 

verktyget för projektledare är uppmuntring. 

5.2.7 Feedback 

Resultatet visar att systemutvecklare, enligt projektledarna, vill ha positiv och konstruktiv 

feedback. Olika typer av feedback kan ha olika effekt på systemutvecklare, vilket diskuteras 

nedan. 

Även om både projektledarna och systemutvecklarna anser att motivation på ett eller annat 

sätt kan påverkas utifrån, är det framförallt projektledarna som nämner att feedback är en 

motivationsfaktor. De menar att systemutvecklare vill ha feedback på sina prestationer och att 

de gör ett bra jobb. Som argument för detta anser de att uppskattning är oerhört viktigt, alla 

vill bli sedda och få höra vad som fungerar bra respektive mindre bra. För systemutvecklarna 

kunde vi inte identifiera feedback som ett framträdande tema under den tematiska analysen. 

Dock påpekar de att den feedback som projektledare ger ofta är den konstruktiva, vilket inte 

bidrar till ökad motivation i jämförelse med positiv feedback. 

Likt kompetensutveckling kan feedback jämföras med de två övre stegen i Maslows (1987) 

behovshierarki, framförallt uppskattningsbehovet. Efter att det sociala behovet är uppfyllt 

menar han att människor vill känna sig uppskattade och därmed blir motiverade, vilket 

systemutvecklarna anser att framförallt positiv feedback bidrar till. Konstruktiv feedback kan 

i jämförelse liknas vid X-teorin då den är mer kritisk och styrande. Vi kom tidigare, i avsnitt 

5.2.5 Arbetssätt, fram till att X-teorin karaktäriseras av styrning och inte struktur, vilket 

systemutvecklarna eftersträvar. Detta kan förklara varför de inte motiveras av konstruktiv 

feedback och uppmaningar. 
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Likt föregående tema, 5.2.3 Medverkan, kan systemutvecklarna ha förbisett detta, precis som 

projektledarna förbisåg medverkan. Även om de vill ha feedback är de ofta medvetna när de 

gjort något bra, vilket ger viss antydan att det är viktigare att själv vara nöjd. Detta stärker 

systemutvecklarnas och projektledarnas syn på motivation, det vill säga att det till stor del är 

något som kommer inifrån, vilket kan liknas vid Herzbergs beskrivning av motivations-

faktorer (Porter, Bigley och Steers, 2003).   

Utifrån ovanstående diskussion kan vi klargöra att feedback, enligt projektledarna, är en 

motivationsfaktor som påverkar systemutvecklare. Systemutvecklarna hävdar att den 

konstruktiva feedbacken är vanligare, trots att det i synnerhet är positiv feedback som bidrar 

till motiverade systemutvecklare.  

5.2.8 Sammanhållning 

I resultatet framkommer sammanhållning genom en synlig struktur. Det innebär att tydliga 

roller, mål och en bra gruppdynamik måste existera. Dessa faktorer diskuteras mer utförligt 

nedan. 

Vi tolkar ovan nämnda faktorer, det vill säga att tydliga roller, mål och en bra dynamik i 

projektgruppen, som att det bör finnas klara beskrivningar för vem som gör vad, samt när och 

hur IT-projektet är tänkt att leverera ett resultat. PL2 anser att dessa faktorer är viktiga för att 

skapa en struktur, då det är avgörande för att nå ett lyckat resultat. Tydliga mål är extra 

utmärkande i IT-projekt då dess omfång kan komma att ändras under projektets gång (Taylor, 

2004).  

För att skapa en sammanhållning har exempelvis aktiviteter som att äta lunch tillsamman med 

projektgruppen framkommit som en metod för detta. På samma sätt som struktur bidrar till 

motivation påpekar PL1 att ostrukturerade projekt ofta kan sänka motivationen. Projektets 

struktur kan liknas vid arbetsmiljö, vilket enligt Herzbergs teori beskrivs som en hygienfaktor. 

Det vill säga något som måste existera för att inte påverka motivationen negativt (Porter, 

Bigley och Steers, 2003). Likt resonemanget att det skapas struktur genom en bra 

sammanhållning kan motivationen därmed sjunka vid ostrukturerade projekt som följd av 

dålig sammanhållning.  
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Vår tolkning av projektledarnas syn är, med ovanstående resonemang, att sammanhållning 

och struktur kan beskrivas som ett ömsesidigt samband. Dålig sammanhållning från början av 

ett projekt medför låg struktur, vilket i sin tur försvagar detta ytterligare.  Vi illustrerar 

tankesättet med hjälp av Figur 5 nedan. Sammanhållning och struktur är beroende av 

varandra, som det framgår av bilden. 

Tydliga roller

Tydliga mål

Bra gruppdynamik

Sammanhållning Struktur Motivation

 

Figur 5: Sammanhållning och struktur i IT-projekt 

En intressant faktum är att sammanhållningen i projektgruppen, till viss förvåning, enbart tas 

upp av projektledarna. Dessutom med uppfattningen att det är en av de faktorer som har störst 

inverkan på motivation hos systemutvecklare. Trots välgrundade argument är det dock en 

uteblivande faktor som inte nämnts av någon av de intervjuade systemutvecklarna.  

Det vi kan diskutera i detta avseende är framförallt det påstående som hävdar att 

sammanhållningen generellt sett är bra vid fallstudieobjektet. Med detta som utgångspunkt 

kan två antaganden göras. Det ena är att påståendet är korrekt och systemutvecklarna ser det 

som en självklarhet att arbeta i grupp. Således faller det sig naturligt för dem, vilket är 

anledningen att de inte tar upp sammanhållning som en motivationsfaktor. Det andra är att 

vare sig påståendet är sant eller falskt upplever systemutvecklarna inte att sammanhållningen i 

projektgruppen har någon inverkan på motivationen.  

För att summera denna diskussion kan vi dock konstatera att sammanhållning utgörs av tre 

underliggande faktorer, som har en inverkan på strukturen, vilket i sin tur kan stärka 

sammanhållningen ytterligare. Det är viktigt att det finns tydliga beskrivningar i IT-projekt för 

vem som gör vad, samt när och hur det ska utföras. Motivation hos systemutvecklare beror, 

enligt projektledare, till stor del på sammanhållningen i IT-projekt. 
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5.2.9 Sammanställning - Motivationspilen  

De teman som i detta kapitel diskuterats, fram till denna rubrik är: Kompetensutveckling, Eget 

ansvar, Medverkande, Nöjda kunder, Arbetsätt, Förmåner, Feedback och Sammanhållning. 

Dessa är baserade på systemutvecklarnas och projektledarnas åsikter. Nedan har vi, i Figur 6, 

valt att sammanställa de teman, som utgör systemutvecklarnas åsikter, i en modell, med syfte 

att skapa en uppfattning av vad som motiverar dem i IT-projekt. Med inspiration av Maslows 

behovshierarki har vi utvecklat en egen modell, Motivationspilen, i syfte att illustrera detta. 

Ordningsföljden och storleken på de olika fälten är en egen uppskattning av faktorernas vikt, 

baserat på systemutvecklarnas yttranden i denna studie. Stegen syftar inte till att påvisa en 

relation mellan faktorerna och behöver inte heller uppfyllas i någon specifik ordning. De bör 

däremot alla tas i beaktning för att motivera systemutvecklare. Vi har i modellen valt att 

inkludera i vilken kontext dessa faktorer gäller, det vill säga i IT-projekt. Likt ett projekt 

strävar mot ett mål, ska modellen leda till motiverade systemutvecklare. Därav valet att 

använda en pil och inte en pyramid. 

Kompetens-

utveckling

Eget

ansvar
Nöjda 

kunder
Arbetssätt FörmånerMedverkan

IT-projektet

IT-projektet

 

Figur 6: Motivationspilen, illustration av motivationsfaktorer på fallstudieobjektet 

Det första steget är kompetensutveckling, en faktor som är framträdande i IT-projekt, på 

grund av snabb utveckling och den teknisk korta livscykeln är det ytterst viktigt för 

systemutvecklare, då ”det är kompetensen man lever på” (SY2, 2014). Nästa steg är det egna 
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ansvaret, vilket enligt samtliga respondenter karaktäriserar IT-projekt och är nödvändigt för 

att de ska känna sig behövda. Detta bygger på att projektledare har ett förtroende för dem. 

Medverkan beskriver systemutvecklares vilja och behov att påverka ett IT-projekts struktur, 

arbetssätt och dess lösningar. Nöjda kunder innebär i motivationssammanhang ett nära 

samarbete och en bra relation till denne. En nära och bra relation är viktig för att bygga 

förtroende och för att utveckla bra lösningar. Både kund och systemutvecklare ska känna att 

projektet går åt rätt håll. Om kunden är nöjd blir systemutvecklarna motiverade. Det femte 

steget beskriver arbetssättet, vilket innefattar tydliga mål, bra struktur och en helhetsbild över 

arbetet. I IT-projekt relaterar detta till valet av projektmodell och det har framkommit att agila 

metoder är att föredra. Förmåner utgör till viss grad en motivationsfaktor som, till skillnad 

från övriga, är mer individberoende och ofta påverkar systemutvecklare olika.  

I relation till tidigare presenterade motivationsteorier, i kapitel 3. Teoretisk referensram, 

skiljer sig motivationspilen först och främst i den benämningen att den är anpassad för 

motivation i IT-projekt. Det egna ansvaret, som illustreras i steg två i motivationspilen, är den 

faktor som tydligt relaterar till McGregors Y-teori. I jämförelse kom vi fram till att 

systemutvecklarna efterfrågar styrning gällande arbetsätt, vilket motsäger McGregors X-teori 

som, enligt vår uppfattning, borde vara negativ för motivationen. Herzberg har med sin teori 

påvisat att det finns motivations- respektive hygien-faktorer. Motivationspilen tar i detta 

sammanhang upp utmärkande faktorer som framförallt kan skildras som motivations-faktorer. 

Detta främst i form av utvecklingsmöjligheter och uppskattning. 

I jämförelse med behovshierarkin har även, som vi tolkat utifrån systemutvecklarnas tidigare 

åsikter, de två första stegen uppfyllts. Med viss antydan kan det sociala behovet urskiljas som 

en återkommande faktor, men även uppskattningsbehovet. Motivationspilen beskriver till 

skillnad från Maslows hierarki inte behov som till slut genererar den optimala motivationen 

för systemutvecklare. Istället bör den lämpligen användas av projektledare som en mall för att 

skapa en uppfattning och övergripande förståelse för olika faktorers påverkan på 

systemutvecklare motivation.  
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5.3 Projektledarens roll 

Utifrån resultatet kan det urskiljas att projektledare, enligt respondenterna, ska vara en 

människokännare och ha en förmåga att kommunicera. Tidigare kunskaper och erfarenheter 

inom området stödjer systemutvecklares arbete. Komplikationer som uppstår ska denne lösa, 

för att underlätta projektets och systemutvecklares arbete. Nedan kommer dessa olika 

beståndsdelars i relation till motivation redogöras för. 

 Tidigare kom vi, i kapitel 3. Teoretisk referensram, fram till att En projektledare har 

ansvaret att organisera, planera, administrera och leda projektet mot dess mål. Definitionen 

nämner dock inte motivation, vilket enligt PMI (2013) är en av de mest grundläggande 

kunskaperna projektledare bör besitta. För att kunna motivera systemutvecklare anser 

respondenterna att denne bör vara en människokännare, vilket även Tonnquist (2008) 

påpekar. Detta innebär att projektledare ska ha ett intresse för människor och förstå vad som 

driver dem (Tonnquist, 2008).  

I detta avseende har Tonnquist (2008) noterat att kommunikationsförmåga är en viktig 

egenskap hos projektledare. Detta har gjorts uttryck för genom vår studie, då 

systemutvecklarna anser att denne ska lyssna på sina medarbetare och vara öppen för nya 

lösningar. Projektledarna betonar dock huvudsakligen kommunikationens betydelse vid 

kundkontakt. Denne ska fungera som en förmedlare och vidarebefordra information samt ge 

feedback till systemutvecklarna. I denna aspekt anser systemutvecklarna att framförallt positiv 

feedback leder till motivation. Utifrån detta kan vi konstatera att projektledare bör lägga större 

åtanke vid effekten av olika typer av kommunikation och dess inflytande på motivation hos 

systemutvecklare i IT-projektet. Tonnquist (2008) poängterar att kommunikation är viktigt för 

att uppmärksamma och stärka sina medarbetare. En djupare förståelse för detta kan hjälpa 

denne att motivera systemutvecklare.  

En gemensam åsikt hos respondenterna är att projektledaren måste avväga om denne bör vara 

styrande eller coachande. Projektledarna anser att detta beror på systemutvecklarnas 

erfarenhet och därför måste man således känna av situationen. Tonnquist (2008) hävdar att 

projektledare måste behärska flera ledarstilar, men samtidigt agera coach. Detta resonemang 

är trovärdigt sett till systemutvecklarnas kritiska uttalanden gällande styrning.   

Vidare ska en projektledare besitta tekniska kompetenser eller tidigare erfarenheter av projekt, 

då det ger en bättre förståelse för systemutvecklares arbete. Teknisk kompetens kan utifrån 

Phillips (2010) resonemang vara extra viktigt i IT-projekt. I avseende till projektledarens roll, 
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gällande planering och organisering av arbetet, är det under IT-projekt viktigt att kunna 

uppskatta hur lång tid det kan ta för en systemutvecklare att exempelvis skapa en specifik 

funktion i ett system. Om projektledare inte är medvetna om arbetsbördan, kan 

systemutvecklarna hamna under tidspress. Enligt deras uppfattning underlättas således 

samarbetet om projektledaren har nödvändig kompetens. Enligt Phillips (2010) ska 

projektledare ha kunskap om bland annat processer och tekniker, som möjliggör en fullständig 

bild av projektet och vad som förväntas av olika intressenter. 

Erfarenhet av tidigare projekt är viktig då detta påverkar IT-projektets arbetssätt, som tidigare 

identifierats som en motivationsfaktor. Trots att kunden ofta bestämmer, anser 

systemutvecklarna, att projektledaren bör försöka påverka vilken projektmodell som används. 

Att påverka och få saker gjorda i projektet är enligt Tonnquist (2008) projektledarens uppgift. 

Projektets förutsättningar, som exempelvis arbetssätt, har inverkan på systemutvecklares 

motivation. Det ligger därmed ett ansvar hos projektledare att det finns goda förutsättningar, 

för att projektet ska lyckas och att vägen dit inte är alltför mödosam för systemutvecklarna.  

Som Tonnquist (2008) argumenterar ska projektledare lösa problem och konflikter. Ett 

exempel på detta kan, som systemutvecklarna beskriver, vara när de blir ombedda att utveckla 

en funktion som inte kommer vara till nytta. Då måste projektledare beskriva problemet för 

kunden och övertyga denne att det inte är en nödvändig funktion. Sådana scenarion anser 

systemutvecklarna påverka motivationen i stor utsträckning eftersom det bidrar till 

medverkandeaspekten. 

Sammanfattningsvis bör en projektledare vara människokännare och ha en god 

kommunikationsförmåga, för att kunna uppmärksamma och stärka sina medarbetare. En 

teknisk kunskap eller tidigare erfarenhet är viktig för att förstå systemutvecklares arbete och 

därmed välja lämpliga arbetssätt. Projektledare ska kunna hantera svåra situationer som kan 

uppstå och måste därför vara en problem- och konfliktlösare. I detta avseende bör denne 

kunna anpassa sin ledarstil till att vara coachande respektive styrande. 

Utifrån resultatet av denna studie och PMIs (1996) yttrande, är att motivera en av de mest 

grundläggande egenskaperna en projektledare bör besitta. Detta framgår dock inte av tidigare 

presenterade definitioner. För att ge denna egenskap uppmärksamhet bör således den tidigare 

föreslagna definitionen utökas till: Projektledaren är ansvarig för att planera och organisera 

arbetet, samt leda och motivera deltagare, med syfte att uppnå projektets mål.  
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6 Slutsatser och 

kunskapsbildning 
Detta kapitel avser att framhäva de centrala kunskapsbidrag som uppkommit genom denna 

studie. Slutsatser presenteras här tydligt och sammanfattat för att ge svar på tidigare ställda 

forskningsfrågorna.  

 Vad motiverar systemutvecklare i IT-projekt? 

 Hur uppfattar projektledare att systemutvecklare motiveras i IT-projekt? 

 Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan projektledares och 

systemutvecklares perspektiv?  

 Vilken roll har projektledare gällande motivationen i IT-projekt? 

De tre första frågorna relaterar till varandra samt besvaras under avsnitt 6.1 Gemensamma 

motivationsfaktorer och 6.2 Skilda motivationsfaktorer. Den fjärde och sista forskningsfrågan 

besvaras därefter under 6.3 Projektledarens roll. 
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6.1 Gemensamma motivationsfaktorer 

Inledningsvis konstaterade vi att en stor andel IT-projekt misslyckas till följd av bristande 

motivation. Genom denna studie kan vi fastställa att systemutvecklares motivation är ett 

komplext fenomen. Det innefattar flera faktorer som påverkar deras drivkraft att slutföra en 

uppgift. Resultatet av ett IT-projekt är därmed beroende av detta samtidigt som projektledaren 

har en avgörande roll för att faktorerna uppfylls. De faktorer som motiverar systemutvecklare 

i IT-projekt är, enligt dem själva och projektledarna, Kompetensutveckling, Eget ansvar, 

Nöjda kunder och Förmåner.  

I systemutvecklares arbete är det viktigt att kunna använda lämplig teknik och ta de genvägar 

som är möjliga. Kompetensen är nödvändig för deras arbete och det viktigt att vara 

uppdaterad inom respektive område, då IT-projekt präglas av snabb utveckling och en 

tekniskt kort livscykel. För att åstadkomma detta är utmanande arbetsuppgifter och att lära av 

varandra centralt. De strävar efter att bli bättre på sitt arbete och känna sig attraktiva på 

marknaden för systemutvecklare. Eget ansvar är en motivationsfaktor, om systemutvecklare 

ges frihet att agera och bestämma över sitt eget arbete. Genom ett högt förtroende känner de 

sig behövda, vilket bidrar till en känsla av tillhörighet och uppskattning. Systemutvecklares 

beteende och vilja att skapa ett bra resultat beror på kundens upplevelse. Om kunden är nöjd 

med är det motiverande för systemutvecklarna. Kundnöjdhet som följd av adekvata lösningar, 

är ofta beroende av ett nära samarbete. Det har fastställts att förmåner i viss utsträckning kan 

öka motivationen. Finansiella förmåner som aktieprogram och vinstdelning, är 

individberoende, men en bra lön anses nödvändigt, dock inte avgörande då det inte höjer 

motivationen i längden. Icke-finansiella förmåner relaterar ofta till övriga motivationsfaktorer. 

Exempel på detta är föreläsningar, en förmån som leder till kompetensutveckling.  

6.2 Skilda motivationsfaktorer 

Utöver den gemensamma uppfattningen anser systemutvecklarna att de motiveras av 

Medverkande och möjligheten att påverka IT-projektets Arbetssätt, dess lösningar och 

struktur. Detta beror till stor del på när de äntrar projektet, då möjligheterna är större i början. 

Täta avstämningar och tydliga mål kännetecknar ett agilt arbetssätt, vilket har en positiv 

inverkan på systemutvecklares motivation, varpå arbetssättet och vilken projektmodell som 

används är centralt i IT-projekt. 

Projektledarna har, utöver de gemensamma faktorerna, uppfattningen att systemutvecklare 

motiveras av Feedback och Sammanhållning. De anser att feedback leder till uppskattning 
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genom att systemutvecklare känner sig sedda och att de får bekräftat vad som fungerar bra 

respektive mindre bra. Sammanhållning är beroende av tydliga roller och mål samt en bra 

dynamik i projektgruppen, vilket resulterar i samhörighet och uppskattning.  

Utifrån ovan identifierade motivationsfaktorer kan generella mönster urskiljas. I IT-projekt 

har systemutvecklare en strävan att utvecklas för att uppnå sin fulla potential och vill 

samtidigt känna tillhörighet, fylla en funktion och uppskattas av andra. 

6.3 Projektledarens roll 

Att kunna motivera är en grundläggande egenskap för projektledare, då det är något som ingår 

i deras dagliga arbete. Nedan sammanfattar vi de egenskaper denne bör besitta för att kunna 

motivera systemutvecklare i IT-projekt.  

 Människokännare 

 Kommunikationsförmåga 

 Teknisk kunskap 

 Problem- och konfliktlösare 

En projektledare måste vara människokännare och ha en vilja att förstå vad som driver 

individer. Projektledare måste lyssna på sina medarbetare, visa öppenhet för nya lösningar 

och hantera kundkontakt. Detta faller under egenskapen kommunikationsförmåga. 

Projektledaren är en förmedlare av information och feedback, denne måste således förstå 

effekten av olika typer av kommunikation, då detta är deras huvudsakliga verktyg för att 

motivera systemutvecklare i IT-projektet. 

Teknisk kunskap eller erfarenhet hos projektledare påverkar indirekt systemutvecklares 

motivation. Genom en förståelse för systemutvecklares arbete kan adekvata arbetssätt som 

motiverar dem väljas. Projektledare ansvarar därmed för att det finns goda förutsättningar för 

att projektet ska lyckas och att vägen dit inte är alltför mödosam för systemutvecklarna.  

Projektledare ska lösa problem och konflikter som uppstår längs vägen i projektet. Beroende 

på vilka individer denne ansvarar för måste varje situation ständigt kännas av, detta för att 

avgöra när en styrande respektive coachande roll lämpar sig bäst för att motivera. 
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7 Reflektion, kritik 

och fortsatta studier 
I detta avslutande kapitel reflekterar författarna över uppsatsens process, metod och resultat. 

Detta följs av en självkritisk värdering av metoder och resultat.  Avslutningsvis ges förslag på 

ämnen och forskningsfrågor som kan komma att vara intressanta för fortsatta studier. 

  



70 

 

7.1 Reflektioner 

Vid inledningsfasen av denna uppsats fördes diskussioner kring valet av område och flera 

intressanta ämnesområden, som vi studerat under den Systemvetenskapliga utbildningen, kom 

på tal. Till en början hade vi fokus på områden som business intelligence och kanalstrategier. 

Anledningen till att vi inte valde den förstnämnda, var då vi ansåg oss inte ha tillräckliga 

förkunskaper för att ta oss an ämnet. Det hade självklart varit intressant att studera ett nytt 

område. Men då uppsatsarbetet innebär ett såpass omfattande arbete, valdes istället ett ämne 

där våra förutsättningar att genomföra en djupare undersökning var möjlig. Därmed kom vi in 

på kanalstrategier, men efter en noggrann utvärdering, ansåg vi att ämnet motivation i IT-

projekt låg närmare våra intressen och hade en starkare relation till vår valda inriktning IT och 

management. 

Det första problemet vi stötte på under det inledande arbetet av forskningsprocessen var 

framförallt utformandet av problemområde. Eftersom motivation är ett relativt välstuderat 

område påträffades till en början inga uppenbara problem, som inte undersökts tidigare. 

Arbetet med att utforma problemformuleringen var därför en utmaning. I detta har vår 

handledare varit till stor hjälp, då denne kommit med goda råd och varit noga med att vår 

problemformulering ska vara väl förankrad. Detta kan liknas vid hur projektledares 

kompetens kan underlätta systemutvecklares arbete.  

Ett annat problem som relaterar till problemområdet är själva avgränsningen. Att välja 

teoretiska begrepp och områden har varit en relativt svår process. För att skapa preciserade 

frågeställningar och hålla en röd tråd har frågan ”Är detta relevant för vår studie?” upprepats 

otaliga gånger. Under intervjuerna har det exempelvis kommit upp intressanta problem som 

respondenterna uppfattat, men som inte varit av någon större relevans för studien i sig.  

En av de mest utmanande delarna i uppsatsen var kapitel 3. Metod. Detta eftersom övriga 

delar haft större betydelse under tidigare arbeten, vilket bidragit till viss erfarenhet. Vi har 

således inte tidigare skrivit en metodbeskrivning i den omfattning som i denna studie. I detta 

avseende var dock metodkursen som båda författarna deltog i under början av året viktig. 

Framförallt då det bidrog till en grundläggande förståelse för begrepp och metodmässiga val i 

samhällvetenskaplig forskning. Trots detta upplevde vi dock som följd att diskussionen var ett 

komplext moment. Eftersom varken en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod tidigare 

tillämpats har det inneburit ett relativt annorlunda förhållningssätt, då den sistnämnda och 

valda metoden karaktäriseras av deltagarnas uppfattning. En avvägning i detta sammanhang 
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har därmed varit att inte blanda in egna erfarenheter, tyckande och antaganden i fel 

situationer. 

Under diskussionen av vilka effekter som positiv, respektive konstruktiv feedback ger, kunde 

vi relatera resonemanget till de olika typer av feedback som uppkommit vid vår utbildning. 

Målet i studiesammanhang, är utifrån lärarens perspektiv, att studenter ska utvecklas 

kompetensmässigt, varför konstruktiv feedback med fördel bör förmedlas. Positiv feedback är 

enligt vår uppfattning, likt systemutvecklarnas i IT-projekt, något som kommer i skymundan. 

Det är däremot mer givande och motiverande att utföra uppgifter, när man får positiv 

feedback. 

Då författarna tidigare arbetat tillsammans har det underlättat samarbetet, då en gemensam 

uppfattning gällande mål och kriterier för vad som kännetecknar ett bra uppsatsarbete 

existerar. Olika målsättningar hade kunnat resultera i missförstånd och osämja, vilket kan 

liknas vid resultatet av otydliga mål i IT-projekt. Något som skiljer sig är våra erfarenheter 

och färdigheter, vilket dock enbart hjälpt oss i arbetet med uppsatsen. Utifrån återkoppling i 

tidigare arbeten har exempelvis den ena parten ansetts ha en hög kreativ, men mindre 

analytisk förmåga. Detta kompenseras med att den andra parten istället ansågs ha hög 

analytisk och mindre kreativ förmåga. En bra kombination av dessa egenskaper har, enligt oss 

bidragit till ett bättre slutresultat. 

Ett av de större bidragen som denna uppsats genererat är, enligt vår mening, Motivationspilen. 

Modellens framtid som teoretiskt bidrag är däremot beroende av huruvida läsaren finner 

resultatet intressant och givande för fortsatta studier. Våra förhoppningar är att denna kan 

utvecklas och byggas vidare på, förslagsvis genom kvantitativa studier. Genom ytterligare 

forskning kan dess trovärdighet och validitet prövas. Utifrån det kan modellens betydelse 

komma att bidra till en bättre förståelse för motivation i IT-projekt även i framtiden. 
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7.2 Kritik 

Eftersom resultatet av studien grundas på en fallstudie hos ett specifikt företag är 

generaliserbarhet ett problem, vilket är vanligt vid kvalitativa studier. Detta innebär att vad 

som motiverar systemutvecklare i denna, inte behöver gälla i andra organisationer. Dock 

anser vi att en bättre förståelse för motivation i IT-projekt har skapats på en mer generell nivå, 

genom att vi inte förhållit oss till ett specifikt projekt i verksamheten. I syfte att besvara vad 

som motiverar systemutvecklare i IT-projekt, bidrar därmed detta till ett bredare perspektiv, 

än om undersökningen tillämpats på ett specifikt projekt. Det kan dock argumenteras att det 

senare skulle bidra till en djupare och mer nyanserad redogörelse angående frågan om likheter 

och skillnader mellan projektledare och systemutvecklare om de arbetat i samma projekt.  

Studiens trovärdighet kan kritiseras sett till urvalet av respondenter och vår påverkan på detta, 

då det har varit beroende av en kontaktperson hos fallstudieobjektet. Denne har, utifrån vårt 

önskemål, riktat oss till lämpliga respondenter. Vi har dock haft den avgörande rösten, vilket 

innebär att denne kunde ha riktat oss till andra respondenter vid behov. Kontaktpersonen inom 

företaget har i detta sammanhang även blivit informerad om studiens ändamål, vilket vi anser 

ha bidragit till att dennes uppfattning av en lämplig respondent stämt överens med vår. Detta 

framgår av respondentpresentationen som påvisar att passande personer har valts ut. 

Trovärdigheten i rapporten främjas även av att det inte kan gynna respondenterna att svara på 

frågorna med ett bakomliggande syfte. I detta avseende, anser vi, att det snarare generar 

möjligheten till förbättring för dem att svara ärligt på frågorna.  

Att besvara de tre första forskningsfrågorna genom att dela in slutsatsen i gemensamma och 

skilda teman är ett val som kan kritiseras, då det inte ger ett specifikt svar på varje enskild 

fråga. Vi anser dock att detta resulterat i en mer överskådlig och komplett bild, i jämförelse 

med att svara på frågorna separat, vilket vi kom att inse medförde upprepningar. Det valda 

alternativet bidrar i större grad till studiens syfte att skapa en förståelse för motivation i IT-

projekt.  

Sett till studiens kunskapsbidrag gällande vad som motiverar systemutvecklare, vilket 

sammanfattas i Motivationspilen, kan kritik riktas i flera avseenden. Då modellen skapats med 

inspiration från en redan kritiserad teori, kan dess trovärdighet och användbarhet ifrågasättas. 

Vi har med detta i åtanke gjort ett medvetet val att enbart bygga modellen på 

systemutvecklarnas åsikter, då projektledarnas uppfattning i sig, utgörs av spekulationer. 

Uppmärksammad kritik som riktats mot Maslows behovshierarki har vi bemött genom att 
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beskriva hur modellen lämpligen bör användas. Till exempel har vi förklarat att modellen inte 

syftar till att fungera som en trappa, som ska leda till optimal motivation hos 

systemutvecklare.  

7.3 Fortsatt forskning 

Under arbetet med uppsatsen har vi identifierat en uppsjö med intressanta problem, 

infallsvinklar och sidospår i anslutning till våra tre centrala områden motivation, IT-projekt 

och projektledare. Tyvärr har vi inte haft möjligheten att studera alla dessa djupare, vilket 

dock ger oss möjligheten att bidra med förslag på ämnen vi anser kan studeras vidare och är 

värda att undersöka. 

För att vidare studera vad som motiverar systemutvecklare och hur projektledare upplever att 

de motiveras skulle en kvantitativ undersökning vara användbar för att bekräfta eller utöka 

våra teorier och slutsatser. I detta falla kan samma frågeställningar som vi använt oss av 

tillämpas, men besvaras genom att använda en annan datainsamlingsmetod.  

Ett problem som uppkom vid undersökningen är att sammanhållningen i projektgruppen kan 

påverkas negativt av att företaget i viss utsträckning arbetar i distansprojekt. Utifrån detta 

tycker vi att det vore intressant att studera effekten distribuerade IT-projekt har på motivation. 

Nedan ger vi förslag på lämpliga forskningsfrågor till detta problem: 

 Hur påverkar distribuerade IT-projekt motivationen i projektgruppen? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att motivationen i distribuerade IT-projekt inte ska 

påverkas negativt? 

Två andra teman som vi funnit intressanta är Motivation – projektmodellens inverkan samt 

Återanvändning av lösningar och funktioner i IT-organisationer. Den förstnämnda grundar 

sig i resonemanget att projektmodellen har inverkan på motivation hos systemutvecklare. 

Således vore en separat undersökning som utvecklar detta uppskattad för att bekräfta eller 

avslå denna proposition. Den sistnämnda utgör ett problem vi identifierat. Fallstudieobjektet 

är dåligt på att återanvända funktioner och lösningar på problem, vilket leder till merarbete. 

Detta är ett intressant fenomen som borde studeras vidare eftersom det skulle kunna leda till 

förbättringar genom effektivisering.    
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 

Studiens syfte  

Studien syftar till ge en ökad förståelse för motivation i IT-projekt. Genom att beskriva vad 

som motiverar systemutvecklare och jämföra detta perspektiv med projektledares ska studien 

redogöra för skillnader och likheter mellan dessa parter. Ett delsyfte är således att klargöra 

projektledarens roll gällande motivationen i IT-projekt.  

Bakgrund och roll  

Datum: ....................................................             Plats ...............................................  

Namn ...........................................................................................................................  

Befattning ....................................................................................................................  

År på företaget ............................................................................................................. 

Tidigare erfarenheter ................................................................................................... 

Utbildning .................................................................................................................... 

Vad arbetar du med nu? ............................................................................................... 

Motivation 

1. Hur skulle du beskriva motivation? 

2. Hur arbetar företaget för att motivera anställda? 

3. Vad motiverar dig i ett IT-projektsammanhang? 

a. Hur påverkar motivation ditt dagliga arbete? 

4. Vad motiverar dina kollegor? 

5. Får systemutvecklare den motivation de behöver?  

a. Har det kommit fram att något saknas?  

6. Upplever du att motivation kommer utifrån eller skapar man den själv?  

7. Motiverar du andra?  

a. Vem? 

b. Hur? 

8. Är att motivera något som återkommer i ditt dagliga arbete? 
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9. Får du den motivation du behöver? 

a. Är det något du saknar? 

10. Vad värderar systemutvecklare högst? 

11. Är motivationen i projektgruppen densamma under hela projektets gång?  

12. Tror du att din syn på motivation liknar andra systemutvecklares/projektledarens? 

13. Vad kan förbättras i framtiden? 

IT-projekt 

1. Beskriv ett IT-projekt där motivationen var hög.  

a. Varför var den hög?  

b. Vad medförde detta?  

2. Beskriv ett IT-projekt där motivationen var låg.  

a. Varför var den låg? 

b. Vad medförde detta? 

3. Vilka svårigheter gällande motivation kan du stöta på i ett IT-projekt?  

a. Hur hanterar du detta problem? 

4. Vad händer/gör du om motivationen i projektgruppen sjunker? 

Projektledare 

1. Vilka karaktärsdrag är viktiga att en projektledare har? 

2. Hur stor roll har en projektledare gällande motivation?  

Avslutande fråga 

1. Om vi skulle ställa dessa frågor till dina kollegor, skulle vi få liknande svar? 

 

 

 

 

 


