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Sammanfattning 

I och med det ökade behovet av temporär kompetens och expertis i 

projektorganisationer har tekniska konsulter blivit en allt mer vanlig trend som många 

företag använder sig utav. Då anlitandet av en konsult är temporärt blir det naturligt att 

den vanligaste arbetsformen en konsult använder sig utav är projektformen. Ett projekt 

består av en projektledare och en projektgrupp, en av de största fördelarna med 

projektformen som arbetssätt är att den temporära formen tillåter projektgruppen att 

agera fort på en föränderlig marknad. Vidare kan strukturering och angreppssätt variera 

från uppdrag till uppdrag.  

Essentiellt för arbetssättet blir en allt mer ökad effektivisering då krav från kunder och 

ledning hela tiden ökar. Här blir det upp till projektledaren att strukturera upp hur 

arbetet ska utföras och se till att alla resurser i gruppen arbetar. Studien riktar sig därför 

till projektledare med syfte att studera de grundläggande orsakerna som gör att de 

tekniska konsulterna inte motiveras till att bidra med sina förbättringsförslag och idéer 

samt vad en projektledare kan göra för att motverka detta fenomen. 

Vidare baseras den empiriska studien på ett antal semistrukturella intervjuer av tekniska 

konsulter med varierande erfarenhet och kompetens. De olika respondenterna arbetar i 

organisationer av varierande storlek på både nationell och internationell nivå. I ljuset av 

den genomförda litteraturstudie som fokuserat på motivationsteorier av projekt som 

arbetssätt, effektiva team samt teorier kring arbetsmotivation, jämförs resultatet av den 

empiriska studien. 

I såväl intervjuer som teori är det svårt att ge ett distinkt svar på vad det är som gör att 

projektmedlemmar inte är motiverade att bidra med sina förbättringsförslag och idéer, 

den största anledningen till det tros vara att såväl grupper som arbetsuppgifter är 

varierande. Under intervjuerna växte dock två huvudämnen fram som påverkar samtliga 

respondenters motivation, projektgruppen och dess struktur, samt idégenering och 

feedback. 

Slutligen finns det en rad tillämpningar en projektledare kan använda sig utav för att 

agera mot icke motiverade tekniska konsulter. Att under initieringsfasen vara noga med 

att förankra såväl mål som delmål är oerhört viktigt, det bör understrykas att samtliga 

projektmedlemmar ska såväl förstå som acceptera målen. Här är även ansvar- och 

arbetsfördelning oerhört viktig. 

Under den senare delen av projektet bör projektledaren tillämpa kontinuerlig 

konstruktiv feedback och respons så projektgruppen hela tiden utvecklas, arbetsbördan 

bör ligga på samtliga av gruppens axlar. Vidare kan tilldelningen av komplexare 

arbetsuppgifter vara något som hellre motverkar icke motivation än att till exempel öka 

förmåner såsom lön, semester och dylikt. Detta på grund av att dessa faktorer inbjuder 

till vidareutveckling och lojalitet.  

 

 

  



 

 

Abstract 

With the increased need of temporary skills and expertise in project organizations, 

technical consultants have become an increasing trend that many business uses. Since 

the assignments of a consultant are temporary, it is natural that the most common work 

approach that consultants uses is the project form. A project generally consists of a 

project manager and a project team, one of the most beneficial aspects of the project 

form is that the temporary structure allows the project team to act quickly in a changing 

market. Furthermore, structuring and approaches vary from mission to mission. 

Essential to the work approach becomes an increasingly greater efficiency when the 

demands from customers and management are steadily increasing. Here it is up to the 

project manager to structure the work so it will be performed and ensure that all 

resources of the group work are efficient. The study is therefore aimed to study the 

fundamental causes that make the technical consultants not motivated to contribute with 

their suggestions and ideas. 

Furthermore, the empirical study is based on a number of semi-structural interviews of 

technical consultants with varied experience and skills. The respondents work in 

organizations of varying sizes on both national and international levels. The literature 

review focuses on the motivational theories of projects work approach, effective teams, 

and theories of work motivation, comparing the results of the empirical study. 

In both interviews as in theory, it is difficult to give a distinct answer to what it is that 

makes the project members not motivated to contribute their suggestions and ideas. The 

main reason for this is believed to be that both groups and tasks are varied. During the 

interviews however, two main topics that affected the respondents' motivation appeared; 

the project team and its structure, and the generating of ideas and feedback. 

Finally, there are a number of approaches a project manager can apply to act against non 

motivated technical consultants. It is important for the project leader that during the 

initiation phase to anchor both goals as milestones, it should be emphasized that all 

team members must both understand that accept the goals. Here is also the 

responsibility and work ethics extremely important. During the latter part of the project, 

the project manager needs to apply continuous constructive feedback and response so 

the project is constantly evolving, the work load should be resting on the entire team.  
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1. Inledning 

Kapitlet syftar till att introducera ämnet för studien och förklara varför det är intressant 

att studera. Det upplyser även om studiens frågeställning, begränsningar samt dess 

syfte.  

1.1 Bakgrund 
Lågkonjunkturen under 1990-talet bidrog till stora nedskärningar på så sätt att företag 

rationaliserade bort mellanchefsnivån och avdelningar för internutveckling. När det 

sedan uppstod ett behov av dessa tjänster och deras kompetens tog man in extern hjälp 

av konsulter och det är en trend som har hållit i sig [1]. Definitionen av en konsult är 

”en sakkunnig person som anlitas för vissa specialuppdrag eller som rådgivare, t.ex. 

inom ekonomi och teknik.” [2]. Vidare kan yrket som teknisk konsult på liknande sätt 

beskrivas som att anlitas av tekniska bolag för arbeta med uppgifter som bolaget inte 

själva klarar av eller hinner med. Det kan vara såväl utvecklingen av nya produkter som 

en mindre detalj som behöver rättas till. [3] Då en konsults arbetssätt ständigt är under 

förändring och såväl arbetsplast som arbetsuppgifter kan variera har konsultens 

vanligaste arbetsform kommit att bli projektformen [1].  

Det finns en rad anledningar till detta men huvudsakligen beror det på att projektformen 

är ett högaktuellt arbetssätt som tillåter företag att agera fort på en föränderlig marknad. 

Samtidigt kan de vara konkurrenskraftiga inom flera olika branscher då initiering och 

implementering av projekt är lättare än att exempelvis starta en helt ny avdelning inom 

bolaget [4].  

Projektformen bidrar på så sätt även till att konsulterna kan variera sitt arbetssätt utefter 

den nuvarande arbetsuppgiften. Detta är en fördel som medför att samtliga 

projektmedlemmar i enighet med sin projektledare har möjlighet att redan från 

projektets start komma med idéer, förslag och lösningar på hur arbetsuppgiften ska lösas 

och strukturen läggas upp för att nå de slutgiltiga målen [5]. Möjligheten att även 

projektmedlemmar kan bidra till projektets struktur och metoder medför ett mindre 

hierarkiskt arbetssätt, vilket i sin tur skapar ett motiverande arbetsklimat där samtliga 

medlemmars kompetens och styrkor kan utnyttjas [6]. Inom såväl konsultvärden som 

under projektstrukturen anses detta åtråvärt då kraven på tidseffektivisering och 

debiteringsgrad ständigt ökar [1]. I resterande delar av studien kommer dessa förslag att 

refereras till som organisatoriska förbättringsförslag och idéer. 

Behovet att motivera konsulterna till att komma med sina idéer kan anses underförstått 

och utan behov av vidareförklaring. Begreppet motivation på individnivå är dock diffust 

och svårt att jämföra. Däremot kan motsatsen till motivation vara enklare att förstå och 

motverka [7]. Därför har denna studie valt att fokusera på vad som förorsakar att 

tekniska konsulter inte kommer med organisatoriska förbätttringsförslag och idéer samt 

hur detta ska motverkas.   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsens är att studera hur projektmedlemmar upplever sina projekt, hur 

de utrycker detta och inte utrycker detta till sina projektledare. Att som projektledare 

vilja skapa framgång inom en projektgrupp är inte tillräckligt för att lyckas, studien 

innefattar därför även en analys av hur icke motivation kan motverkas. Följande 

frågeställningar har ställts för att uppfylla syftet. 

1. Vad är det som gör att projektmedlemmar inte kommer med organisatoriska 

förbättringsförslag och idéer? 

2. Hur kan detta motverkas? 

1.3 Avgränsningar 

Det finns en rad olika perspektiv på ämnet gruppdynamik, såväl psykoanalytiskt-, 

funktionellt- som socialidentitetsperspektivet. Med utgångspunkt från att det 

utvecklingsmässiga perspektivet är det vanligast förekommande samt mest lämpliga ur 

den valda metodens synvinkel är studien baseras på detta. 

Vidare finns det inom ämnet motivation en rad olika motivationsfaktorer där 

motivationen kan ha sin rot, såväl psykologiska som ledarskapsmässiga. Även om de 

psykologiska skälen är otroligt intressanta bygger denna studie inte på individens inre 

motivation utan främst på motivationen ur ett organisatoriskt och strukturmässigt 

perspektiv. En av grundförutsättningarna för såväl diskussion som slutsats är att 

projektmedlemmens demotivation beror på rent professionella anledningar, således tas 

ingen hänsyn till eventuella privata själ i den här studien.  

För att skapa en överskådlig empirisk studie där studieobjekten är jämförbara har 

studieobjektet avgränsats till en teknisk konsult arbetande i projektform på 

medarbetarnivå. Att studien är baserad på tekniska konsulter i projektform medför dock 

att vi inte konkret kan säga hur det är inom andra branscher. 
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2. Metod  
Kapitlet syftar till att beskriva hur studien bedrivits och varför vissa tillvägagångssätt 

valts. Det vetenskapliga tillvägagångssättet påverkar både informationssökning och 

tolkning av informationen och kommer därför vara avgörande för såväl studiens 

begränsningar som resultat.  

Syftet med studien är inte att bevisa en redan existerande teori utan att undersöka det 

forskningsmaterial som samlats in och därefter jämföra med teorin, därför har en 

induktiv arbetsprocess valts. Frågeställningen har angripits genom fem empiriska 

intervjuer samt en litteraturstudie för att ge ett teoretiskt fäste och bilda den grund som 

gör det möjligt att analysera det insamlade forskningsmaterialet.  

2.1 Empiri 

Empiriska data samlades in med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer, underlaget 

för intervjun återfinns i bilaga 1. Essentiellt för studien är vilka som intervjuades. Då 

studieobjektet är projektmedlemmen och syftet med empirin är att få en tydligare bild 

över hur dessa beter sig krävs att samtliga respondenter har några gemensamma 

nämnare, detta för att en jämförelse ska kunna motiveras och ha en betydelse. Samtliga 

respondenter arbetar som tekniska konsulter med projektformen som arbetssätt och har 

teknisk bakgrund samt ingenjörsutbildning. Ålder och erfarenhet varierar från 

nyexaminerad till drygt femton års arbetserfarenhet. Intervjuerna är inte baserade på 

teknisk kunskap utan på projektgruppens organisation och struktur, vidare har stort 

fokus lagts på projektmedlemmens ambition att komma med egna organisatoriska 

förbättringsförslag och idéer. 

I tabell 1 sammanfattas de olika respondenternas position och erfarenhet inom gruppen. 

Här listas även företagets karaktär. Definitionen för ett stort konsultföretag är att de är 

rankade som topp 5 inom tekniska konsultföretag enligt årets upplaga av Affärs 

Världen: Konsultguiden 2011 [8]. Skillnaden mellan en junior och en senior konsult har 

definierats till att en senior konsult har minst fem års erfarenhet av branschen. 

Respondent Antal år som 

medlem i gruppen  

Antal år som 

gruppen funnits 

Företag Position i sin 

projektgrupp 

Konsult A 6 månader 20 år Mindre nationellt 

konsultföretag 

Junior 

Konsult B 4 år 10 år Stort internationellt 

konslutföretag 

Senior 

Konsult C 9 år 15 år Stort internationellt 

konslutföretag 

Senior 

Konsult D 6 månader 6 år Stort internationellt 

konslutföretag 

Junior 

Konsult E 6 månader  10 år Stort internationellt 

konslutföretag 

Junior 

Tabell 1  Sammanfattning över de olika respondenternas erfarenheter inom gruppen, deras 

position samt företagets karaktär. 
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Semistrukturerade intervjuer valdes där syftet var att undvika ja och nej frågor och 

istället få respondenten att självmant kunna ge egna konkreta exempel. Intervjuerna 

pågick ca 30 minuter enligt en utarbetad intervjumall, se Bilaga 1, och spelades in på 

band. De inledande frågorna syftade till att ge respondenterna en kontext till 

intervjuerna och handlade om projektmedlemmens projektgrupp, dess normer och 

strukturer. 

Då dessa frågor inte fyllde något analytiskt syfte utan endast var ett medel för den 

intervjuteknik som verkställdes är de inte redovisade. Fokus ligger istället på 

signifikanta likheter och skillnader de tekniska konsulterna emellan. Vidare har 

intervjuerna skett anonymt med avsikten att låta projektmedlemmarna tala obehindrat 

och sanningsenligt. För att undvika textbokssvar ställdes frågorna utan att 

respondenterna fick veta syftet med studien. 

När intervjuerna var genomförda sammanfattades ett resultat i empiriavsnittet. Vidare 

analyserades materialet för att tydliga likheter och skillnader respondenterna emellan 

skulle framträda.   

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är stommen i den teoretiska struktur som används för att analysera 

empirin. Litteraturen inhämtades dels genom vetenskapliga böcker samt artiklar. För att 

hitta informationen har olika databaser som finns att tillgå via KTH:s bibliotek använts.  

Litteraturstudien inleds med att definiera vad ett projekt är och projektledarens roll. 

Därefter anges ett antal kognitiva motivationsteorier samt teorier om framgångsrika 

team.  

2.3 Teman 
Genom att utforma kopplingen mellan teamets uppbyggnad, dess effektivitet och 

utveckling kan en högre förståelse nåts och ligga till grund vid analys av empirin. Då 

studieobjektet är tekniska konsulter arbetandes i projektform bör det understrykas att 

alla grupper variera i såväl sammansättning som arbetssätt, trots detta har två teman 

utskiljts från den empiriska studien som till största del gav upphov till motivationsbrist, 

dessa är  

 Projektgruppen och dess struktur 

 Idégenerering och feedback 
 

Utifrån dessa två teman har resultatet från intervjuerna analyserats i diskussionsavsnittet 

med hjälp av teorin. Hur demotivation ska motverkas behandlas med hjälp av 

respondenternas svar samt genom en förankring i teorin. 

 

  



5 

 

3 Litteraturstudie 

Det här kapitlet syftar till att ge studien teoretisk förankring genom att beskriva olika 

gruppdynamiker samt motivationsfaktorer och teorier. Kapitlet inleds med att beskriva 

vad ett projekt är. 

3.1 Projekt som arbetsform 

Ett projekt definieras som en arbetsform med en förutbestämd tidsram där målet är 

väldefinierat och styr processen. Inom projekt ses projektledaren som chef med ansvar 

för att organisera och leda arbetet för att möta projektmålet. Projektarbetsformen gör det 

möjligt för projektledaren att samla kompetenser och resurser från olika delar av 

organisationen för att fokusera mot projektets mål. I dag har projektformen blivit ett 

högaktuellt arbetssätt med en stark framgång inom de flesta branscher då det tillåter 

företagen att agera fort och på så sätt vara konkurrenskraftiga på marknaden. En orsak 

till det är att det är lättare att definiera och starta projekt än att starta och bygga upp 

avdelningar inom företaget [4].  

3.2 Att skapa effektiva team 

Ett av de vanligaste gruppdynamiska perspektiven i förhållande till chefer, ledare och 

konsulter är utvecklingsperspektivet. Syftet med detta är att förstå hur en grupp 

fungerar, vad dess kutym är, samt hur deras livskurva ser ut. En av de mest kända 

teorierna på ämnet är FIRO (Fundamental individual relations orientation), skapad av 

Will Schultz under Koreakriget på 60-talet. Teorin bygger dock på att en grupps 

utvecklingsstadier återkommer igen och igen, något som är svårt att applicera på den 

temporära arbetsgruppen inom projekt [9].   

En annan välkänd grupputvecklingsteori är Thuckmans ”Forming- storming- norming- 

performing”. Han beskriver hur en grupp förändras och utvecklas under olika stadier 

[10]. Teorin är vetenskapligt baserad och även om den är lämplig i sammanhanget 

fokuserar denna studie på Susan Wheelans teori om effektiva team. Detta på grund av 

att den är såväl beprövad som evidensbaserad och därmed mer lämplig i sammanhanget 

[6]. 

Wheelan menar att hos ett effektiv och högpresterande projektteam finns en rad 

signifikanta egenskaper och beteenden. Som exempel kan nämnas att teamet fokuserar 

på måluppgörelse och genomförandet av uppgifterna. Samtliga medlemmar uppmuntrar 

innovationer och förväntar sig framgång. En given struktur finns, där målbilden såväl 

som delmål är självklara för medlemmarna, och samtliga medlemmar känner sig 

delaktiga och nödvändiga för projektets slutförande [6]. 

Enlig Wheelan behöver en grupp gå igenom fyra olika stadier för att gå från en 

arbetsgrupp till ett effektivt högpresterande arbetsteam. I det första stadiet är gruppen 

nybildad och i behov av struktur, medlemmarna är motiverade och har en drivkraft att 

sätta igång arbetet. Medlemmarna söker acceptans hos gruppen och förlitar sig på 

gruppledaren. I det här stadiet är ledarens roll oerhört viktig då det är han/hon som 

lägger grunden för den kommande grupputvecklingen. Under det andra stadiet börjar 

gruppen ifrågasätta sin auktoritet, varandras idéer och åsikter. Konflikter kan dyka upp, 

så länge konflikterna är på professionell och ej privat nivå, bör dessa ses som 

nödvändiga för gruppens utveckling. När konflikterna är lösta har gruppmedlemmarna 

kommit närmare varandra och ett ökat förtroende har skapats. Ledarens roll är här att 
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lotsa gruppen genom det andra stadiet och in i det tredje. I det tredje stadiet är 

konflikterna lösta och medlemmarna fokuserar i större grad på uppgiften och är mindre 

upptagna av frågor som rör status makt och inflytande. Ledarens roll bli här mindre 

styrande och mer konsultativ, samarbetet i gruppen är också mer tydlig. Övergånge 

mellan det tredje och det fjärde stadiet, då gruppen blivit högpresterande, är inte lika 

tydlig. Den största skillnaden mellan de två sista stadierna är att man i det fjärde stadiet 

endast fokuserar på arbetsuppgifterna och att arbetsstrukturer och planer redan är 

skapade [6]. 

Organisationens stöd 

Projektgrupper måste vara övertygade om att ledningen tror på att det de arbetar med är 

viktigt och att ledningen stödjer projektet. Ledningar som inger sina team en 

framgångsanda, präglar ofta många projektgrupper till att bli effektiva team. Konsulter 

blir mer motiverade och energifyllda när de får arbeta med någonting viktigt, någonting 

som tydligt gör en skillnad inom företaget och som inte är ansett som trivialt eller av låg 

prioritet [12]. Wheelan anser att om ett bolag förväntar sig framgång från sina 

projektgrupper kommer det resultatet att levereras, detta beror till stor del på att den 

typen av förväntningar lägger grunden för vad gruppen vill leverera [6]. 

3.3 Motivationsteorier 

Vidare finns det ett antal motivationsteorier som fokuserar på den anställdes 

arbetstillfredsställelse för att få grupper att leverera. Olika forskare tynger på olika krav 

som de anser vara av betydelse för att den anställde ska uppnå arbetstillfredsställelse. 

Exempel på dessa krav är behov av personlig utveckling, delaktighet, bekräftelse och 

respekt, utmaningar i jobbet, lön och uppmuntran. Dessa teorier om konsultens behov 

kan alla placeras i olika steg i Maslows behovstrappa, se figur 1 [13]. Maslows 

behovstrappa bygger på att människor har ett antal grundläggande behov som kan 

ordnas hierarkiskt. I botten rangordnas de mest grundläggande behoven och i toppen är 

behoven av självförverkligande karaktär [15], se figur 1.   

 

 
Figur 1.  Maslows behovstrappa [4] 
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Behoven i Maslows behovstrappa kan även delas in i en teori av Hertzberg. Hertzbergs 

kognitiva motivationsteori bygger på att det finns olika motiverande faktorer som är 

relevanta för arbetet. Dessa så kallade implicita behov fungerar som motivationsfaktorer 

och är kopplade till ens prestationer och insatser. Det vill säga, bekräftelse för ens 

prestationer, arbetet i sig, ansvar samt utveckling och framsteg. Dessa faktorer ger en 

högre grad av tillfredställelse inom arbetet än vad explicita faktorer, hygienfaktorer; 

som företagets policy, arbetsvillkor, lön, semester, status och säkerhet som endast ger 

en acceptabel nivå av arbetstillfredställelse . Teorin kan också beskrivas som att det 

finns en skillnad i att berika en anställds arbete och endast förstora det. Att berika 

arbetet ger möjlighet till den anställdas personliga utveckling medans att förstora det 

endast gör jobbet strukturellt större [7]. 

Anledningen till att denna studie till stor del fokuserar på Herzbergs syn på motivation 

med explicit och implicit motivation är att Herzberg motivationsteori i motsats till 

många andra motivationsteorier även involverar begrepper demotivation. Herzberg 

menar att de faktorer som ger upphov till arbetsvilja och motivation är distinkta och 

åtskilda från faktorer som leder till arbetsmotvilja. Han menar att motsatsen till 

arbetsvilja således inte är arbetsmotvilja utan snarare ingen arbetsvilja. På samma sätt är 

motsatsen till arbetsmotvilja inte arbetsvilja utan ingen arbetsmotvilja [7]. 

3.4 Autonomi, feedback och kompetens 

I likhet med Hertzbergs och Maslows syn på implicit/ högre motivation menar Schmid 

att man som projektledare kan påverka gruppmotivationen genom att använda olika 

sorters makt och ledarskapsstilar. Han menar att direkta sätt som en projektledare kan 

påverka en bristande motivation är att ge autonomitet och feedback då dessa är starkt 

förknippade med den implicita motivationen [5].  

Schmid talar även om vikten av feedback och den generella synen på feedback är att 

positiv konstruktiv feedback höjer arbetsmedlemmarnas motivation. Han menar även att 

det oftast är de medarbetare som bidrar mest till projektet som är i störst behov av 

uppskattning. Feedback är starkt kopplad till individens autonomi; om individen anser 

att feedbacken kommer från en inkompetent källa kan det hämma den inre motivationen 

då individen uppfattar feedbacken som kontrollerande, vilket däremot inte är fallet om 

källan uppfattas som kompetent [5].  

Katz menar i samma anda som Schmid att det finns ett starkt sambandmellan individens 

kompetens och projektmedlemmarnas motivation. Att arbeta med individer som inte har 

samma kompetensnivå som en själv, menar Katz, har en stor påverkan på motivationen. 

På samma sätt som det inte är motiverande att arbeta med sådana som har en lägre 

teknisk kompetens, och man måste jobba i en mycket långsammare eller mer metodisk 

takt, hämmar det även motivationen att arbeta med sådana som har en mycket högre 

kompetens där man känner att man inte kan bidra till arbetet [12].  

Det är inte endast gruppkonstalationen som har en effekt på individens motivation. 

Nästan samtliga kognitiva teorier av motivation tyder på att när de yrkesverksamma är 

välmatchade med sina uppgifter behöver man sällan påtvinga eller manipulera dem till 

att prestera [12].  
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4 Resultat av Empiri 

Kapitlet syftar till att redogöra för resultatet av de semistrukturerade intervjuerna. 

Respondenterna hänvisas enligt tabell 1. 

De fem semistrukturerade intervjuerna av tekniska konsulterna har gett upphov till 

följande empiriavsnitt som till huvudsak fokuserar på de två teman som framträtt; 

projektgruppen och dess struktur, idégenerering och feedback.  

Respondenternas ålder och erfarenhet varierar från nyexaminerad till drygt femton års 

arbetserfarenhet. Vidare arbetar respondenterna i såväl små som stora konsultföretag. 

För en sammanställning av respondenterna se tabell 1. Intervjuerna är baserade på 

projektgruppens organisation och struktur. Stor fokus har lagts på projektmedlemmens 

ambition att komma med egna organisatoriska förbättringsförslag och idéer.  

För samtliga respondenter pågår arbetet i projektform kontinuerligt, dock kan projekt 

och projektmedlemmar variera beroende på konsultuppdrag. Signifikant för arbetet som 

konsult är bland annat att flera projekt pågår samtidigt, på så sätt sker det ”dagliga 

arbetet” ofta hos kund och den dagliga samarbetsgruppen blir de personer som ingår i de 

aktuella projekten. Med detta som bakgrund har frågorna ställts utifrån den generella 

projektgruppen. 

4.1 Projektgruppen och dess struktur 

Grupperna består av en projektledare och en projektgrupp av varierande storlek. Om 

gruppen använder sig utav och arbetar med en given bolagsstruktur för projektarbete 

eller inte delas in i två grupper. Se figur 2 för en redogörelse av uppdelningen samt dess 

inverkan på individen. 

  
Figur 2. Redogörelse över hur arbetarnas syn på sina egna samt andra projektmedlemmars 

uppgifter beroende av bolagets projektstruktur.   
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För den grupp som helt saknar, eller inte använder sig utav bolagsstruktur för 

projektarbete är det upp till varje projektgrupp i samarbete med den närmsta chefen att 

fastställa hur arbetsprocessen ska se ut. Hos den andra gruppen existerar och används 

en väldefinierad projektstruktur. Om denna ska användas eller inte beror på huruvida 

kunden har en egen projektstruktur som de önskar använda. Vidare delas 

ansvarområden och arbetsuppgifter in under projektets inledningsfas, vilket anses vara 

nödvändigt för struktur och fortgående arbete.  

Oberoende av vilken av grupperna medlemmarna tillhör så anser sig samtliga veta vilka 

sina arbetsuppgifter i projektet är. För den grupp som arbetar med en väldefinierad 

projektstruktur anser även respondenterna att samtliga projektmedlemmar är lika 

medvetna om såväl sina nuvarande arbetsuppgifter som vilka som kommer sen. 

För den grupp där projektstruktur saknas har inte heller ansvarsområden och 

arbetsuppgifter någon tydlig struktur. Trots detta finns det delade åsikter gällande frågan 

om man tror att samtliga projektmedlemmar är lika medvetna om arbetsuppgifterna. Här 

uppger en del av de mer seniora konsulterna en oro för att arbetsfördelningen kanske är 

som mest tydlig för dem själva. De menar att en del projektmedlemmar har svårt att ta 

egna initiativ och arbeta självständigt utanför sina uttalade arbetsuppgifter, med andra 

ord fanns svårigheter för dessa projektmedlemmar att se helheten. 

Resterande projektmedlemmar, vilka har en något mer junior konsultroll, anser att både 

de själva och övriga i projektgruppen är medvetna om samtliga arbetsuppgifter. De 

upplever att de vet vad som skulle göras och när, de eftersträvar däremot en tydligare 

projektstruktur och anser att en tydligare struktur skulle medföra att samtliga 

projektmedlemmar enklare skulle kunna ta egna initiativ när de pågående 

arbetsuppgifterna är slutförda. En tydligare projektstruktur skulle också medföra en 

minskning av planerings- och struktureringstid, något som alltid anses åtråvärt. Trots att 

den idén delades av samtliga juniora konsulter har ingen av dem uttryckt denna till sin 

projektgrupp eller projektledares.   

4.2 Idégenerering och feedback 

Enighet framkom på frågan om arbetsklimatet gav utrymme för förslag och idéer. 

Tydligt var att samtliga organisationer inte bara erbjöd ett högt tak gällande förslag på 

förbättringar, utan att de också aktivt arbetar med att personalens förslag och idéer ska 

komma fram på olika sätt. Hur normen för förbättrings- och idégeneringsprocessen går 

till ter sig något olika men grunden är utvecklingsmöten och nätbaserade enkäter.  

Responsen på idéer uppifrån anses variera, dock medför det utvecklingsbenägna 

arbetsklimatet att mottagandet aldrig eller ytterst sällan mottas rent negativt. Trots detta 

fanns det några respondenter som medvetet valde att inte kliva fram med idéer och 

prospekt, Konsult C sade t.ex. 

”Hos oss är det väldigt högt i tak att föreslå saker, det går också att få igenom saker, 

dock har en större organisation mer regler osv. På senare år har jag minskat på mina 

idéförslag därför att jag har kommit med färdiga koncept och inget har hänt eller det 

har varit dålig respons uppifrån.”   

               [C] 

Några av respondenterna beskrev hur de hade lagt märke till att det var effektivare att 

lägga fram ett helt konceptförslag till projektledaren. Då finns det större chans till 
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konstruktiv kritik, vilket i sin tur ledde till en förbättring av förslaget och slutändan har 

de större chans att få igenom det.  

Oberoende av vilken typ av projektstruktur en projektgrupp arbetar efter så kan arbetet 

angripas och struktureras på olika sätt. Under initieringsfasen står det klart att 

problematiken diskuteras och olika idéer läggs fram. Här syns en skiljelinje mellan de 

som gärna bidrar öppet i diskussion om förslag och idéer och de som gärna lyssnar, 

avvaktar och funderar. Om de skulle lägga fram ett förslag, sker det först när de har 

fullständig information om projektet, Konsult D uttrycker sig som följer,  

”Jag är nog inte den som tar ledartröjan och ställer mig vid tavlan. Jag vill ha lite mer 

kött på benen innan jag börjar prata. Jag vill fundera lite själv, vad innebär detta? För 

att sen komma med ett förslag hur jag tror att vi skulle kunna lösa det. ” 

   [D] 

 

Följaktligen existerar även projektmedlemmar som inte är intresserade av 

projektplaneringen och struktureringen, de sitter i projektet som tekniska experter. 

Konsult E jämför sig själv med några konsultkollegor, 

”Jag bidrar oftast med idéer och synvinklar men jag vet att det finns dem i gruppen som 

helst vill slippa planeringsstadiet och endast är intresserade av JAVA”   

                          [E] 

 

Det ämne som skilde sig allra mest från konsult till konsult var ämnet om feedback. De 

som upplever att de får tillräckligt med feedback för att utvecklas, beskriver också hur 

de vet att alla i projektgruppen inte upplever detta på samma sätt, konsult B citeras. 

”Jag får alltid bra respons på mitt arbete men jag är medveten om att det inte är så för 

alla i gruppen”    

                  [B] 

 

Konsult A beskriver på ett liknande sätt hur han är relativt nöjd med den feedback han 

får men att man skulle kunna utveckla systemet för hur feedback ges ytterligare 

eftersom feedback är det som utvecklar oss. 

 

”Vi får ganska bra feedback men jag skulle vilja ha mer, det är feedback som får en att 

utvecklas. På min förra arbetsplats fanns det ett välfungerande och implementerat 

system för feedback som gjorde att vi alltid fick respons på våra prestationer efter 

avslutat projekt.” 

                 [A] 

 

Vidare diskuterade konsult D kring ämnet feedback i samband med idégenerering och 

prestationer. 

 

”Att få en idé ignorerad skulle vara det värsta, hellre någon typ av feedback än att de 

inte har sett eller lagt märke till den.”          

                           [D] 

 

Dessutom tolkar några av konsulterna feedback som kritik och inte chansen att 

förbättras och utvecklas. Diskussioner fanns även kring att hur man tar emot sin 
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feedback kan variera med hur den är ställd, konsult C berättar om hur hans chef mer 

arbetar med att släcka bränder än att ge sina medarbetar respons deras arbete och hur det 

då kan bli svårt att ta till sig av den, han säger. 

 

”Jag har en chef som envisas med att arbeta lite ad hoc, han kastar upp alla sina bollar 

i luften samtidigt och när de sedan kommer ner får han fånga dem lite, en efter en. På 

så vis kan han sällan ligga i framkant och stödja oss och den feedback jag får, kan jag 

sällan ta på allvar när jag inte tycker hans ledarstil passar på vår avdelning. ” 

 

                               [C] 

 

Sammanfattningsvis bör understrykas att de respondenter som inte anser att den 

feedback de får är något positivt till huvudsak känner så på grund av hur feedbacken är 

ställd. Samtliga respondenter är överens om att även om de själva får bra feedback 

skulle en tydligare ram för feedback medföra att ledarna kunde stimulera och 

kontinuerligt återkoppla till sina medarbetare på ett smidigare och effektivare sätt. 
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5. Diskussion  

Kapitlet syftar till att sammanfatta resultatet av empirin i förhållande till teorin. 

Diskussions kapitlet svarar på den första frågeställningen. 

Det empiriska resultatet resulterade i två huvudteman, projektgruppen och dess 

struktur, idégenerering och feedback. Dessa kan i ljuset av teorin belysa en diskussion 

kring den första av frågeställningarna, 

1. Vad är det som gör att projektmedlemmar inte kommer med organisatoriska 

förbättringsförslag och idéer? 

5.1 Projektgruppen och dess struktur 

Det bör poängteras att studien är begränsad till projektgruppen och dess uppbyggnad, 

under intervjuerna stod det dock klart att hur flexibel en projektgrupp kan vara med sitt 

arbetssätt till stor del beror på hur flexibel hela organisationen är.  Även på den här 

punkten syntes en tydlig skiljelinje mellan den grupp konsulterna som gärna kom med 

egna förslag på hur arbetet ska gå till och de som kan te sig något avvaktande. Vidare 

observerades att de som gärna kommer med egna förslag oavsett vilken typ av 

organisation de tillhör till största del är seniora konsulter, vilket kan te sig naturligt då 

erfarenhet skapar självförtroende. Däremot syntes en klar skiljelinje mellan de bolag 

som arbetade efter en given struktur och de som inte gjorde det.  

De konsulterna som arbetar under en väldefinierad struktur uttryckte liten eller ingen 

oro för att en del av projektmedlemmarna inte såg helheten uttryckte istället en tanke 

om att ”alla inte kan ha den rollen”. I samtycke med Wheelan ska en väldefinierad 

projektstruktur vara till oerhörd hjälp i projektets inledningsfas. Hon utrycker även hur 

högpresterande projektgrupper beter sig under denna fas i ett projekt, som exempel är 

målbilden och delmålen självklara för samtliga medlemmar, dessutom är alla 

projektmedlemmar nödvändiga för projektets fortlöpande och arbetet vilar på samtliga 

axlar [6]. Detta föreslår att respondenterna som arbetar utan existerande projektstruktur 

inte tillhör en högpresterande och effektivt arbetande arbetsgrupp. Som stöd till detta 

kan nämnas hur de mer seniora konsulterna uttryckte en oro för att den underliggande 

arbetsfördelningen kanske var som mest tydlig för dem själva. Medan då de yngre och 

inte lika erfarna kollegorna i vissa sammanhang kunde få svårt att ta egna initiativ och 

arbeta självständigt utan de senioras assistans.  

Wheelan formulerar även vikten av en projektledares struktur och ordning i den 

inledande fasen, här kan nämnas att även om projektstruktur saknas från bolagets sida 

kan projektledaren ta på sig ansvaret att göra ordentliga projektplaner. En av de mest 

essentiella delarna med en projektplan är målen och det faktum att samtliga medlemmar 

både förstår och accepterar målen [6]. I enlighet med detta verkar det som om de seniora 

konsulterna är medvetna om målen och arbetsplanen men att de mer juniora konsulterna 

inte förstått helheten. De mer juniora konsulterna anser dock i motsats till de seniora, på 

den här typen av bolag, att såväl de själva som övriga i projektgruppen är medvetna om 

arbetsgången.  

Detta kan i sin tur bero på en rad olika saker, antingen är det så att juniorkonsulterna 

tror sig förstå målen, eller så vill de inte ta upp negativ plats i gruppen och ifrågasätta 

sina mer erfarna kollegor. Det senare beskrivs av Katz syn på kompetens där han menar 

att den största påverkan på motivationen hos en grupp är huruvida deras tekniska 
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kompetensnivå är någorlunda lika. På samma sätt som det inte är motiverande att arbeta 

med sådana som har en lägre teknisk kompetens, och man måste jobba i en mycket 

långsammare eller mer metodisk takt, hämmar det även motivationen att arbeta med 

sådana som har en mycket högre kompetens där man känner att man inte kan bidra till 

arbetet [12].  

På grund av detta kan man då välja att inte ställa ”dumma frågor” om förtydligande eller 

komma med ogenomförbara förslag, den mindre erfarna hamnar i underläge . Det är här 

upp till projektledaren att se till att samtliga projektmedlemmar är med i planeringen, 

för att motverka det fenomen Katz beskriver skulle till exempel projektledaren kunna 

dela ut uppgifter i planeringsarbetet. Att be gruppen maila in sina struktureringsförslag 

under initieringsfasen, gör att alla måste tänka till och får en chans att fundera över syfte 

och mål med projektet.  

Hos några av respondenterna har de seniora konsulterna även agerat projektledare, 

problemet med det är att de lätt faller in i sin kunniga roll. På grund av det, får rollen 

som projektledare en lägre prioritering vilket medför till att gruppens redan uppdelade 

seniora/juniora kompetensroller fortsätter att implementeras istället för att dela ut nya 

ansvarsområden med stöd av projektledaren. 

Ett sätt att motverka Katz fenomen skulle vara att ta in en extern projektledare istället, 

det är emellertid både kostsamt och kräver en del omstrukturering. I enlighet med 

Wheelans grupputvecklingsteori, så är det viktigaste att projektledaren inte agerar 

teknisk expert initialt utan istället endast fokuserar på att lägga grunden för det 

kommande arbetet [6]. Genom att investera mer tid i den här perioden av projektet är 

möjligheterna för acceptans och förståelse av såväl mål, delmål och arbetsprocessen 

större. Detta skulle också medföra att projektmedlemmarna har större möjlighet att 

arbeta självständigare och ta initiativ. Dock är balansen som projektledare mellan att ge 

stöd och struktur och helt leda arbetet hårfin.  

Schmidt anser att om projektledaren istället endast specificerar syften och tillåter 

gruppmedlemmarna att sätta upp mål och själva komma fram till hur de ska gå tillväga, 

ökar motivationen och en högre arbetsmoral kommer att yttra sig [5]. Genom att 

applicera den teorin skulle det fungera mycket bra att använda en av de seniora 

konsulterna som projektledare, deras högre tekniska kunnande skulle bistå som ett stöd 

och de mindre erfarna skulle själva kunna utarbeta arbetsgången om syfte och huvudmål 

står klart. På så sätt skulle även projektledaren tydligare kunna se att samtliga i gruppen 

är med på samma spår vilket skulle öka den individuella kreativiteten och 

initiativtagandet, givetvis skulle projektledarens kompetens hela tiden finnas till 

gruppens förfogande. 
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5.2 Idégenerering och feedback 

Vidare beskriver Schmidt även vikten av positiv konstruktiv feedback för individens 

motivation i sin teori om ledarskapsstilar [5]. Observationer gjordes på hur några av 

respondenterna ser feedback som negativ kritik, dessa respondenter är även de som 

sällan väljer att komma med förslag och idéer. Samma observation kunde göras mellan 

de konsulter som upplever den feedback de får som något positivt och de som gärna 

utrycker sina idéer. Den indelningen är dock inte erfarenhetsbaserad utan extremt 

individuell. Givetvis kan mottagandet av feedback bero på hur den ges, en effektiv 

projektledare ger feedback som är konkret, konstruktiv och relevant för ämnet. Med 

andra ord är det upp till projektledaren att i första han utryck feedback som något 

uppmuntrande, är kritiken negativ ska den endast uttalas om det är något som 

projektmedlemmen kan göra något åt och förbättra. Idealt är om gruppen arbetar 

metodiskt med feedback för att hela tiden justera, förfina och få utväxling i sitt arbete. 

Det faktum att de respondenter som ansåg feedback som något negativt inte heller gärna 

delgav sina tankar och idéer, antyder att dessa respondenter saknar viss motivation. 

Tidigare nedslag eller dålig respons på förslag och idéer kan vara en bidragande faktor. 

Hertzberg skildrar detta fenomen i sin motivationsteori, han menar att det finns en rad 

motiverande faktorer som är relevanta för arbetet. Motivations faktorer är kopplade till 

ens prestationer och insatser, bekräftelse för ens prestationer, ansvar samt utveckling 

och framsteg. Genom att som projektledare styrka dessa faktorer nås en högre 

motivation än genom att till exempel öka förmåner, status eller säkerhet [7]. Med andra 

ord kan en högre motivation hos ens projektgrupp nås genom att erkänna dennes arbete. 

Självklart går inte alla förslag att genomföra men viktigt för gruppmedlemmen är 

erkännandet och feedbacken för förslagen. Vidare menar Hertzberg att motsatsen till 

arbetsvilja och motivation inte är arbetsmotvilja samt demotivation, utan snarare ingen 

arbetsvilja eller ingen motivation. På så sätt kan projektledaren vända den inte 

motiverade medarbetaren till motivation genom bekräftelse för prestationer.  
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6. Slutsats 
Resultatet av diskussionen sammanfattas i en slutsats som besvarar dem andra 

frågeställningen. 

Sammanfattningsvis bör sägas att det finns en rad olika anledningar till att 

projektmedlemmar inte motiveras, under projektstruktureringen är förståelsen och 

acceptansen av såväl mål som delmål vital. När en projektgrupp kommit längre i sitt 

arbete spelar arbetsuppgifterna allt större roll och en icke motiverad projektmedlem kan 

vara i behov av stimuli och utveckling. 

Något som i sin tur beror utav kompetensbrist, erkännande, feedback och prestation. 

Genom att kontinuerligt arbeta med följande riktlinjer bör icke-motivation kunna 

motverkas. 

 Ge ständig feedback på prestationer  

 Försök få arbetsbördan i projektet att ligga på samtligas axlar 

 Om en specifik person är omotiverad, tilldela mer komplexa uppgifter 

 Ge respons på alla idéer, även de som aldrig kommer verkställas, detta sporrar 

medlemmarna till vidareutveckling 

 Var medveten om att motsatsen till motivation inte är demotivation, utan snarar 

avsaknad av motivation 

Till sist kan nämnas att Ovanstående punkter bör  ses som riktlinjer för ökad motivation 

hos projektmedlemmar, den empiriska studien är baserad på tekniska konsulter, 

riktlinjerna kan appliceras på andra grupper, hänsyn bör dock tas till att alla grupper är 

individuella till både utformning och beteende.  

6.1 Framtida studier 
Vidare är denna studie baserad på fem respondenter vilket ger en något begränsad och 

nyanserad bild av verkligheten. För att få en mer verklig uppfattning skulle en mer 

omfattande studie med fler respondenter behöva göras.  

Ett annat ämne som skulle vara intressant att studera är hur företagskaraktären påverkar 

den enskilda individens motivation, då företagets struktur hade en stor inverkan på 

projektmedlemmarnas motivation. Detta innebär en djupare granskning av hur 

motivationen är förankrad med företagets storlek och hierarki, om det är gammalt eller 

nytt, ägarstrukturen samt om företaget är i den offentliga eller privata sektorn.    
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8. Bilaga 1: intervjumall 
Intervjun kommer att ske utan att studieobjektet får veta syftet med studien,  

 

- Beskriv hur din arbetsgrgupp/team är uppbyggt  

- Hur länge har gruppen funnits  

- På vilket sätt tycker du ni arbetar som kvalificerar er till en arbetsgrupp  

- Är ansvarsområden indelade  

- Tycker du att detta fungerar eller är det något du skulle vilja ändra på  

- Finns det utrymme för förslag och idéer  

- Hur uppfattas detta tas emot av PL/gruppchefen  

- Om ett problem uppstår i gruppen hur hanteras det  

- Om du skulle uttrycka en ide/förslag, vilket är det värsta mottagandet det skulle 

kunna få  

- Vad är det mest optimala mottagandet en ide skulle kunna få  

- Vad i gruppens arbetssätt tycker du skulle behöva vidarutvecklas/ändras på för 

att skapa ett bättre slut resultat  

- Upplever du själv att du är en person som alltid kommer med dina förslag och 

idéer eller en som inte gör det  

 


