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Sammanfattning 
Att motivera sina medarbetare i projektgruppen kan vara den största utmaning som en 

projektledare ställs inför. Det är därför viktigt att denne är förberedd för utmaningen. 

Målet med den här undersökningen var att identifiera befintliga teorier inom området 

samt analysera dess applicerbarhet i praktiken. Vid jämförandet av teori och empiri 

koncentrerades det empiriska underlaget till ett enskilt bolag. Detta gör att dragna 

slutsatser inte är universellt applicerbara men de kan ge en uppfattning om hur andra 

löser liknande problem. 

Inledningsvis utfördes en litteraturstudie med syfte att identifiera och analysera 

befintliga teorier inom ämnet. Resultatet av denna studie sammanfattades och utgjorde 

sedan grund till det intervjuunderlag som krävdes för den empiriska studien. Den 

empiriska studien utgjordes av besök på Coop Inköp och Kategori AB där en av deras 

verksamhetsarkitekter/projektledare intervjuades. 

Befintliga teorier betonar ofta vikten av att regelbundet och aktivt motivera de anställda 

för att lyckas i ett projekt. De flesta teoretiker verkar dock överens om att motivation 

främst skall ske på ett personligt plan och inte genom monetär belöning. Detta 

bekräftades av den empiriska studien där monetära belöningar inte utiliserades, däremot 

pekade resultatet av empirin på att många befintliga teorier känns något förlegade och 

inte längre helt aktuella. 
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Abstract 
Motivating project members may very well be the toughest challenge facing a project 

manager. It is therefore crucial that he or she is well prepared for this challenge. This 

study aims to identify and analyze existing motivational theories in order to determine 

how applicable they are in real life. A comparison is then made with one company as 

counterpart to the theory. Drawn conclusions are therefore not applicable in a universal 

manner, however, they may provide an idea on how motivational issues can be dealt 

with elsewhere.  

Initially, existing motivational theories were identified by conducting a literature review 

and then analyzed and encapsulated. This encapsulation later constituted the basis of the 

interview material required during the empirical study. The empirical study was carried 

out at Coop Inköp och Kategori AB by interviewing one of their business 

architects/project managers. 

Existing theories often stresses the importance of regularly and actively motivate 

employees in order to run successful projects. Most theorists seem to agree on the fact 

that motivation needs to be performed on a personal level and not through monetary 

rewards. This was confirmed by the empirical study where monetary rewards were not 

utilized at all. The empirical result indicated that a number of existing theories are 

somewhat outdated and to some extent obsolete. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förutsättningen för detta kandidatexamensarbete var att temat skulle vara projektarbete 

och frågeställningen nedan berör en mycket svår aspekt av just projektarbete och 

projektledning. 

”Hur behålls en projektmedlems  motivation och 
målmedvetenhet under projektets gång?” 

 

Denna frågeställning uppkom då det efter ett flertal gästföreläsningar i olika kurser blev 

tydligt att projekt i många fall sträcker sig över en längre tidsperiod och därmed medför 

ett stort antal potentiella svårigheter. Här beaktas motivationsteori inom projektarbete 

med fokus på projekt som löper över längre tidsperioder och svårigheterna med att 

slutföra dessa effektivt.  

Ett företag som arbetar med ett stort antal projekt och har stora organisatoriska 

förändringar bakom sig är Coop. Coop Inköp och Kategori AB, Cikab, är ett dotterbolag 

inom KF-koncernen och har valts som studieobjekt då Inköp & Supply Chain 

Management är ett för oss mycket intressant och relevant område samtidigt som de 

arbetar mycket i projektform i dagsläget.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att identifiera befintliga teorier samt att 

redogöra för Cikabs tillvägagångssätt för att därigenom ge en jämförande bild om hur 

motivationsteori kan användas praktiskt inom projektarbete.  

1.3 Frågeställning 

”Hur behålls en projektmedlems motivation och målmedvetenhet under projektets 

gång?” 

1.4 Avgränsningar 

Empiriska studien omfattar ett enskilt bolag, drivet som ett kooperativ vilket innebär att 

alla medlemmar är delägare. Detta kan innebära skillnader i policies men i grunden är 

det ändå ett vinstdrivande bolag. Dragna slutsatser är inte universella men kan ses som 

exempel för teoriernas applicerbarhet inom yrkeslivet.  

1.5 Övriga noter 

Vissa svar och påståenden som yttrats under intervjun kommer från Pär Ravns samlade 

erfarenhet, ej enbart från Cikab. 
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en uppfattning om vilka teorier som cirkulerar i dagens läge utfördes först en 

litteraturstudie inom området. Litteraturstudien omfattade vetenskapliga artiklar och 

annan facklitteratur. 

2.2 Empirisk undersökning 

Litteraturstudien följdes upp genom besök på Cikab där en av deras 

verksamhetsarkitekter/projektledare, Pär Ravn, intervjuades. Detta skedde på Cikabs 

huvudkontor i Solna, Stockholms län. Resultatet av litteraturstudien och intervjun 

sammanställdes och analyserades med syftet att undersöka vilka teorier som tillämpas 

inom Cikab. 

Efter att litteraturen sammanställts togs ett antal viktiga frågor ut och dessa utgjorde 

grunden till intervjuunderlaget. Detta gjordes för att möjliggöra ett jämförande mellan 

resultatet av intervjun med litteraturen på ett objektivt och tydligt sätt. Intervjufrågor 

med en något förkortad transkribering av intervjusvaren bifogas i Bilaga 8.1. 

2.3 Källkritik 

Litteraturen som låg till grund för identifiering och analys av befintliga teorier bestod av 

ett antal olika vetenskapliga artiklar och böcker med olika författare. Större delen av den 

använda litteraturen har hittats genom sökning i databaser med vetenskapligt innehåll, 

någon ytterligare gallring utöver detta har inte skett gällande litteraturens innehåll. 

Beskrivna teorier skall därför inte ses som en absolut sanning utan mer en fingervisning 

om vilka teorier som finns inom området. 

3. Teori 

3.1 Inledning 

Gemensamt för de flesta grundläggande motivationsteorier är att de grundas på tanken 

att människan har ett antal behov som måste tillfredsställas och att de kräver ständig 

motivering för att ett effektivt arbete skall utföras (Simpson, W. F. et al, 1991). Ett 

behov som nämns genomgående är samhörighetsbehovet, det vill säga att människor har 

behov av att känna samhörighet och uppskattning på sin arbetsplats för att trivas och 

prestera bra.  

Dessa teorier visar på att för att över huvud taget börja arbeta med motivationsteori 

inom projektarbeten i synnerhet måste de grundläggande behoven tillfredsställas. När de 

är tillfredsställda kan speciella motivationsteorier inom projektarbeten evalueras och 

appliceras (Mabon, H., 1994).  

Teorin sammanställdes och grupperades efter kategori under 3.2 Resultat av 

litteraturstudie. 
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3.2 Resultat av litteraturstudie 

Gruppkänsla 

Här menar litteraturen att frekvent och öppen kommunikation är mycket viktigt både för 

sammanhållningen och för projektets fortskridande. Gemenskap kan även stärkas 

genom samarbete där alla känner av det delade ansvaret att uppnå målen (Hoegl, M., 

2001). Det är viktigt att undvika tävlan mellan gruppmedlemmar då det kan skapa 

frustration och minska tilliten. För att hålla kvar gruppkänslan kan projektledaren även 

skapa en ”subkultur” inom projektgruppen som inte nödvändigtvis baseras på företagets 

kultur, detta kan öka sammanhållningen då man som grupp särskiljer sig lite från de 

övriga och därmed känner en viss samhörighet till gruppen (Schmid, B., Adams, J., 

2008). 

Lika arbetsbelastning inom projektet är viktigt för att undvika slitningar och upplevd 

orättvisa mellan gruppmedlemmar. Projektledaren måste även se till att varje 

gruppmedlem har klart för sig vem som ansvarar för vilken uppgift. Tydlig 

ansvarsuppdelning och tydliga riktlinjer är viktiga punkter enligt litteraturen.  

 

”The idea of giving people clear task ownership is VERY important in project work.” 

 (Chapman, J. R., 2001) 

 

Det är dessutom viktigt att utforma arbetsuppgifter efter varje individs inneboende 

behov (Tonnquist, B., 2008).  

Av vissa anses den mest centrala delen inom motivationsteori vara att man kan motivera 

genom de anställdas förväntningar. På så sätt kan både arbete och resultat förutsägas 

(Erez, A., Isen, A., 2002).  

Att få gruppmedlemmarna att jobba mot samma mål är oerhört viktigt inom projektet 

och för att få tillbaka de som halkat efter med sina arbetsuppgifter är det viktigt att 

projektledaren är tydlig om vilka mål som satts och vad som förväntas av varje individ. 

Ifall någon ändå faller efter är det viktigt att projektledaren söker efter orsaken till 

problemet och försöker lösa det. I de fall nödvändig kompetens för projektet saknas 

inom gruppen kan utbildning vara ett sätt att sammansvetsa gruppen, annars är det inte 

strikt nödvändigt ur motivationssynpunkt.  

Kommunikation och dokumentation 

Undersökningar har visat att informell kommunikation, exempelvis korta telefonsamtal 

eller e-mail, är mest givande för projektets framdrift. Ibland krävs dock mer formell 

kommunikation i form av presentationer och möten. Tydlig kommunikation i 

uppstartsfasen av projektet är mycket viktigt då det kan vara nyckeln för att utveckla 

hög motivation hos gruppmedlemmarna genom projektets alla faser (Schmid, B., 

Adams, J., 2008). 



Motivationsteori inom projektarbete 2010 

 

9  

Regelbunden uppföljning och feedback i tid är viktigt samtidigt som man måste hålla 

individen ansvarig för resultatet, oavsett om det är positivt eller negativt resultat. Det är 

även viktigt med regelbunden uppföljning för att hålla tempot uppe och samtidigt förstå 

hur medarbetare presterar och hur väl de arbetar tillsammans. Projektledaren bör ta sig 

tid att prata individuellt med alla gruppmedlemmar för att få en uppfattning om hur 

samarbetet inom gruppen fungerar då klagomål inte alltid förs fram då hela gruppen är 

samlad. (Chapman, J. R., 2001) 

Prestationsbedömning och -belöning 

Att formulera delmål enligt SMART samt ha en rimlig arbetsbelastning är två metoder 

som anses bidra till bibehållet fokus trots stress och högt arbetstempo. 

Prestationsbedömningar kan även göras på de uppsatta delmålen då de baseras relevanta 

aspekter med förutsättning att SMART-modellen följs. 

 

De individer som presterat väl på de uppsatta delmålen kan sedan belönas därefter, 

antingen individuellt eller i grupp enligt exempelvis performance management och 

performance appraisal vilka är vedertagna metoder för detta (Foot, M., Hook, C., 

2008).  

3.3 Egna tillägg 

Efter analys av befintliga teorier uppkom behovet av egna kompletteringar till det 

insamlade materialet för att bilda ett komplett intervjuunderlag. 

I början av ett projekt behöver projektledare och gruppmedlemmar väljas, den spontana 

idén är är att då välja en högpresterande individ med hög kompetens och förtroende 

inom området för att ro projektet i land.  Går man djupare in på problemet dyker nya 

aspekter upp såsom att en person med ett egenintresse i projektet kan vara en bättre 

ledare än en högpresterare då de antas ha en högre motivation initialt. Huruvida det går 

att välja ledare på detta sätt bör dock bero på projektets natur och komplexitet. 

Projektledaren skall dessutom vara någon som medarbetarna har förtroende för. 

För att få en bra start på projektet och få en stark sammanhållning från början kan en 

kickoff eller något typ av event vara en bra utgångspunkt. En stark sammanhållning bör 

öka gruppens chanser att jobba effektivt och mot samma mål, vilket är ett måste för att 

lyckas inom projektet. 

Figur 1. Illustration av SMART-modellens ingående delar (Foot, M., Hook, C., 2008) 

Specific 

Specifika 

Measurable 

Mätbara 

Achievable 

Uppnåeliga 

Realistic 

Realistiska 

Time-based 

Tidsbaserade 

SMART 

Alla mål skall formuleras på sådant sätt att de samtliga aspekter nedan uppfylls. 
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Monetära belöningsformer är inte alltid möjligt på grund av rådande budget och andra 

omständigheter. Något som kan uppskattas är dock presentkort eller extra ledig tid. 

Belöningar kan ges på flera olika nivåer, bland annat på individuell- och gruppnivå. 

I projekt framstår gruppbelöning som lämpligast då det är gruppens gemensamma 

prestation som ger mervärde till företaget. Vilken belöningsform som skall 

tillämpas är dock en bedömningsfråga som projektledaren måste beakta vid varje 

enskilt tillfälle. 

Ett standardiserat arbetssätt kan vara en sak att falla tillbaka på ifall någon 

projektmedarbetare börjar tappa greppet om ett projekt. I en stor organisation med 

många projekt kan ett standardiserat arbetssätt absolut vara en väg mot en framgångsrik 

projektavdelning. Med standardiserade arbetssätt som kommuniceras väl ut till alla 

anställda bör tiden i uppstartsfasen kunna minskas i projekt samtidigt som effektiviteten 

ökar. 

4. Empiri 

4.1 Inledning 

Intervju genomfördes på Coop Inköp och Kategori AB där 

verksamhetsarkitekten/projektledaren Pär Ravn intervjuades. Transkribering av 

intervjun återfinns i Bilaga 8.1. 

4.2 Resultat 

Gruppkänsla 

Att välja projektledare och gruppmedlemmar är en uppgift som påverkar upplevd 

gruppkänsla. I första hand väljs personer med bra kompetens inom området till 

projekten men även de som själv har något att vinna av ett lyckat projekt, exempelvis de 

som själva kommer arbeta med den produkt som projektet syftar till att ta fram, väljs till 

sådana projekt. Blir det problem till följd av val av medarbetare i projektet hanteras det 

under projektets gång. 

I ett led att ytterligare stärka gruppkänslan vid framförallt större projekt är kickoffer 

vanliga och brukar vara ett bra sätt att ryckas bort lite från vardagen och få samtliga 

gruppmedlemmar att känna samhörighet. Utöver detta finns det på Cikabs huvudkontor 

ett personalcafé som fungerar som mötesplats där de anställda kan träffas och utbyta 

erfarenheter. Caféet bjuder på kaffe och frukt samt både har matservering och möjlighet 

till konsumtion av medhavd mat.  

Gemensamma personalfester på årlig basis med alla anställda på alla nivåer i företaget 

är ett av Cikabs försök att behålla gruppkänslan överlag inom företaget. Inom projekt 

arbetar de med många gruppmöten och ser till att enbart de som behövs för tillfället är 

med på mötena för att knyta starkare band. Detta är även en metod som syftar till att 
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undvika onödig arbets- och restid och därmed frustration hos medarbetare. Alla i 

gruppen får dock ta del av mötesprotokoll och –anteckningar. 

Slitningar undviks genom rätt signaler uppifrån, de slitningar som istället kan 

uppkomma är om man inte blivit avlastad från sina ordinarie uppgifter vilket leder till 

exempelvis slarv inom någon del i projektet. Då alla på ett företag har olika mängd 

ordinarie arbetsuppgifter och projektledaren fokuserar på projektet samtidigt som 

linjechefen fokuserar på sin del kan detta leda till konflikter. Dessa två potentiella 

problem kan undvikas genom tydlig kommunikation mellan linjechef och projektledare. 

Slitningar i form av meningsskiljaktigheter förekommer men lyfts istället fram och 

diskuteras för att eventuellt göra projektet än mer lyckosamt. 

Vissa medarbetare bedöms enbart för sina ordinarie arbetsuppgifter och lägger därför 

inte alltid full kraft på projektet. Tydliga mål från företagsledningen gör det lättare för 

alla att veta vad som skall fokuseras på och när det skall göras. Just nu betonar Pär att 

Cikab har mycket tydlig ledning och inte upplever några generella motivationsproblem.  

Det finns inget ’gyllene knep’ som alltid fungerar då någon tappat spåret men det första 

steget är att sätta sig med individen och prata igenom vad som är fel och hur man skall 

lösa det. Lösningen kan exempelvis bestå i att mer resurser tas in eller att något 

bortprioriteras. Helst byts inte en gruppmedlem ut, istället kompletteras denna med 

någon annan.  

Det är inte alls ovanligt med utbildningar inför projekt även om syftet med dem inte 

primärt är att skapa sammanhållning. Exempelvis om nya system skall införas kan den 

anställde gå på kurs hos leverantören vilket innebär att denne i förväg blir kunnig på nya 

produkter och applikationer samtidigt som relationer med leverantören byggs upp vilket 

underlättar vid senare förvaltning och drift. I viss utsträckning tillämpas även trainee-

program där man får en uppfattning om hur företaget arbetar innan man påbörjar ett 

projekt. Detta gäller dock främst nyanställda. 

Kommunikation och dokumentation 

Kommunikation inom projektgruppen sker både formellt och informellt. Under 

pågående projekt hålls många projektmöten men all dokumentation lagras på ett 

gemensamt ställe i ett virtuellt arbetsrum som alla har tillgång till. I detta lagras även 

öppna aktiviteter och frågor. Gruppmedlemmar ska inte själva behöva förbereda 

speciellt mycket inför möten utan det ansvaret vilar på projektledaren.  

För att få flyt i arbetet krävs frekvent informell kommunikation. Öppenhet inom 

gruppen värderas högt då det innebär att det inte känns jobbigt att prata inför de andra. 

Pär menar att IM, Instant Messaging, kan vara ett bra verktyg för snabba frågor då det 

finns möjlighet till snabba konversationer utan att störa övriga i kontorslandskap. 

Regelbunden uppföljning blir naturligt då projektledaren veckovis rapporterar till sin 

överordnade. För att kunna göra en relevant rapport krävs input från samtliga 
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medarbetare i projektgruppen och det blir då en naturlig uppföljning där hela gruppen 

involveras. 

För att påminna samtliga gruppmedlemmar om vart man är på väg och vem som 

ansvarar för vad upprepas första presentationen med projektets målbild gång på gång 

där ansvarsområden och mål deklareras. Detta är även viktigt för bibehållandet av 

gruppkänslan då frustration orsakad av oklarheter minimeras. 

På Cikab praktiseras för tillfället inget helt standardiserat arbetssätt, däremot är ett 

regelverk för rapportering, dokumentmallar, beslutsunderlag och liknande utvecklat och 

i bruk. Allting skall vara efter förutbestämda mallar så att all projektdokumentering blir 

lika vilket underlättar jämförelser mellan projekt. Till hjälp för projektstyrningen 

används PROPS-modellen, utvecklad av Ericsson. 

Prestationsbedömning och -belöning 

Som projektledare bildar man sig med automatik en uppfattning om medarbetare i 

projektgruppen även om man inte använder någon speciell bedömnings- eller 

belöningsmall. I de flesta projekt är deltagarna intresserade av att komma vidare och 

behöver därför inte motiveras ytterligare. 

Om någon inte presterar som önskat gäller det i första hand att kommunicera, inte 

belöna eller straffa för att motivera dem. Belöning kan till exempel ske genom ett 

presentkort på restaurang för familjen eller en extra dag ledigt om någon verkligen 

utmärkt sig eller arbetat många extra timmar. Detta är dock ingenting som syns bland de 

övriga medarbetarna utan sker endast av extraordinära skäl. Cikab är mycket restriktiva 

med allt som skulle kunna uppfattas som mutor såväl internt som externt. 

Ett sätt att få en uppfattning om hur gruppmedlemmarna presterar är att uppnåeliga 

delmål som leder till något konkret formuleras. De enskilda gruppmedlemmarna skall 

inte behöva fokusera på projektets helhet utan ska istället koncentrera sig på att nå sina 

delmål. 

Det är sedan projektledarens uppgift att formulera målen på sådant sätt att projektet går 

framåt även om medarbetaren enbart fokuserar på det egna målet. Projektledaren skall 

knyta ihop de små delprojekten till en helhet. Projektledaren behöver dock hela tiden 

kunna visa upp en totalkarta för att beskriva läget för gruppen och vad delprojekten 

tillför till helheten. 

5. Diskussion 
Diskussionen bygger på jämförelsen mellan teorier formulerade ovan och resultat av 

intervjun. 

Gruppkänsla 

För att undvika uppkomsten av konflikter och oklarheter mellan kollegor bör samma 

ansvarsområden inte ges till flera olika medarbetare samtidigt. Att ge samma uppgift till 
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flera visar tydligt på bristande förtroende ifrån ledarnivå och är något som har potential 

att sänka motivationsgraden hos de anställda.  

Vad gäller val av ledare och gruppmedlemmar är teorins och Cikabs idéer snarlika då 

båda förespråkar att personer med hög kompetens och egenintresse av projektresultatet 

väljs i första hand. I teorin finns det dock ett stort antal övriga aspekter att ta hänsyn till 

vid detta val som inte nämns av Cikab. Detta beror med största sannolikhet på att ett 

typiskt företag har begränsad personalstyrka och det därför inte är fritt att välja efter alla 

önskade kriterier. Detta leder till att det fokuseras på några få viktiga egenskaper där 

kompetens och egenintresse anses bidra mest till projektets framgång.  

Vad gäller kickoffer var våra teorier ganska lika verkligheten då båda ansåg att det kan 

vara en bra start på ett projekt. Pär poängterade att kickoffer ofta tillämpas beroende på 

projektets omfattning. Mindre projekt påbörjas oftast utan någon speciell kickoff. Det 

kan säkert vara en poäng i att nyttja kickoffer för att få en bra start på ett projekt, även i 

mindre. En av anledningarna till att kickoffer inte alltid tillämpas i arbetslivet kan vara 

av det ekonomiska slaget. I de fall ekonomin är begränsande bör kickoffer prioriteras till 

större projekt då de kan ge mest mervärde åt företaget. Anordning av kickoffer bör 

även, förutom att ge projektet en bra start, leda till en känsla av samhörighet och 

uppskattning bland de anställda. Att innan projektet påbörjas få träffa varandra utan att 

stå under prestationskrav bör kunna leda till en lättsammare stämning och att band knyts 

lättare mellan de anställda.  

Att delegera uppgifter och sprida arbetsfördelning bör baseras på individers totala 

arbetsbelastning och sedan kommuniceras till projektgruppen. Detta för att undvika 

upplevd orättvisa skapad av ojämn arbetsbelastning i projektet där olika medarbetare får 

olika antal uppgifter. Litteraturen betonar vikten av lika arbetsbelastning inom 

projektarbete, det är dock inte alltid tillämpbart då olika gruppmedlemmar har olika 

mycket ordinarie arbetsuppgifter från sin linjechef. 

Den grundläggande ”vi”-känslan inom företaget kan skapas och upprätthållas genom 

exempelvis årliga personalfester där alla anställda på alla nivåer inom företaget är 

bjudna. En familjär känsla inom företaget har varit ett klassiskt framgångsrecept med 

stora aktörer som IKEA i spetsen. Detta bör även tillämpas inom projekt där 

projektledaren bör arbeta på samma nivå som medarbetarna och på så sätt skapa en 

”vi”-känsla inom projektgruppen där medarbetarna tillåts lyfta fram sina åsikter och en 

öppen diskussion kan föras. En mötesplats som caféet på Cikab kan vara en bra källa till 

ökad gruppkänsla då där ges möjlighet att träffas och kommunicera med varandra på ett 

informellt sätt. Dessutom visar det att företagets ledning bryr sig om de anställda och 

detta kan ses som en viktig del i skapandet av en sund arbetsmiljö. 

Att rätt kompetens inom projektet är viktigt verkar självklart och teorin och Cikab är 

överens om detta. Implementeringen skiljer sig dock mellan teori och Cikab där teorin 

främst ser det som ett verktyg att öka kompetensen och sammansvetsningen inför ett 

projekt medan Cikab använder utbildning för att såväl öka kompetensen som att bygga 
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relationer med leverantörer. Utbildningar kan dock vara kostsamma vilket förmodligen 

är en av orsakerna till att Cikab inte nyttjar kurser som ett led i att öka gruppkänslan och 

samhörigheten hos sina anställda. Om utbildning skall tillämpas kan det vara lämpligt 

att erbjuda det till den person som anses ha lägst kompetens inom området med syfte att  

säkerställa att det inte finns någon enskild person som sinkar övriga gruppmedlemmar. 

Detta bör kunna minska irritation hos övriga gruppmedlemmar 

Trainee-program nämns inte inom motivationsteorin som något motivations höjande 

utan ses främst som en väg till ökad kunskap inom arbetsplatsen. Det bör dock kunna 

öka motivationen hos den anställde då det visar att arbetsgivaren är beredd att lägga 

resurser på att ge ökad förståelse om lokalt arbetssätt och arbetsmiljö. I ett 

traineeprogram ges även möjligheten för en nyanställd att upptäcka eventuella brister i 

befintliga rutiner och därigenom motiveras då denne kan lyfta fram dessa och känna sig 

viktig för företaget. 

Kommunikation och dokumentation 

Vad det gäller arbetet i projektgrupper framstår öppen kommunikation som den överlag 

viktigaste punkten för ett effektivt lagarbete. Öppen kommunikation bör kunna bidra till 

en mer öppen och lättsam stämning inom gruppen vilket bör främja arbetsmiljön inom 

projektet. Med en öppen miljö förväntas det bli det lättare för den enskilde 

medarbetaren att bidra med egna åsikter och värderingar.  

Nästan lika viktigt verkar det vara att tydligt definiera vem som är ansvarig för varje del 

i projektet och verkligen låta denne se till att arbetet blir gjort i tid och på rätt sätt. 

Denna tanke delas av både teorin och Cikab.  

Teorin betonar dock vikten av att tävlan mellan medarbetare undviks i största möjliga 

mån för att minska frustration och öka effektiviteten inom projektet. Detta nämndes inte 

av Cikab vilket dock inte betyder att det är oviktigt. Det kan istället eventuellt förklaras 

av att Cikabs arbetsmiljö ansågs sund och att rätt signaler sänds uppifrån, vilket kan 

vara några av orsakerna till att tävlan inte uppkommer spontant. 

Även om Cikab, precis som teorin, förespråkar öppen, informell kommunikation 

betonar de även vikten av frekventa projektmöten där enbart berörda medarbetare deltar. 

Detta för att säkerställa projektets framdrift och att knyta starkare band mellan 

medarbetarna vilket förmodas minska rivalitet och slitningar inom gruppen. Formell 

kommunikation måste även förekomma i viss utsträckning för att uppföljning och 

utvärdering skall vara möjlig samtidigt som den typen av kommunikation är viktig för 

att överföra information mellan avdelningar. Kommunikation i form av frekventa 

projektmöten utnyttjas dessutom men till dessa möten skall enbart projektledaren 

förbereda mötet, detta ansvar skall inte ligga på gruppmedlemmarna. 

Både teorin och Cikab delar uppfattningen om vikten av regelbunden uppföljning. 

Uppföljningen kan dock ske på olika nivåer; inom teorin förordas den individuella 

uppföljningen medan man på Cikab sköter huvudsakligen uppföljningen mellan 
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projektledaren och dennes överordnade veckovis. Detta innebär dock ingen större 

skillnad i praktiken då projektledaren inte kan göra sin uppföljning utan input från 

övriga medarbetare i projektet. 

Regelbunden uppföljning är en förutsättning för att upptäcka möjliga problem i god tid 

och därmed kunna tillämpa åtgärder innan projektet påverkas negativt av dem. 

Dessutom ger regelbunden uppföljning varje medarbetare en möjlighet att visa vad den 

har uträttat och hur de aktuella arbetsuppgifterna upplevs. Att individen får visa vad 

denne uträttat ger projektledaren möjlighet att ge relevant feedback och därigenom 

stärka individens motivation inom projektet. 

Den teori som diskuterats oss emellan stämde inte helt med uppfattningen på Cikab där 

standardiserade arbetssätt inom projekt endast användes i begränsad omfattning; främst 

för rapportering och dokumentering. Då Cikab använder sig utav PROPS-modellen är 

just dokumentering en central del. Standardiserade arbetssätt låter mycket relevant i 

teorin men kan i verkligheten vara svårt att utveckla och implementera. Dessutom är 

Cikab en aktör inom en bransch som redan är hårt kontrollerad via olika 

branschstandarder. Om standardiserade arbetssätt skall tillämpas är det enbart gällande 

arbetet i projektform och inte på resultatmässig nivå. Standardiserade arbetssätt bör 

även underlätta evaluering av verksamheten vilket i längden kan leda till ökad 

produktivitet om uppföljning görs regelbundet i varje projekt. 

Prestationsbedömning och -belöning 

Projekt som sträcker sig över långa tidsperioder kan vara svåra att få översiktlig bild av 

varför det då kan vara lämpligt att definiera delmål och därmed låta den enskilda 

medarbetaren fokusera på kortsiktiga resultat. 

Performance management och performance appraisal är metoder som syftar till att 

mäta individers prestationer och belöna dem därefter. Detta kan vara ett sätt att 

genomföra regelbunden uppföljning. Inom Cikab används dock inte belöningssystem på 

det sättet då medarbetarna i grunden är tillräckligt motiverade och majoriteten arbetar då 

de själva vill komma vidare med projektet.  

Belöningssystem av olika slag verkar mycket relevant inom teorin men de medför även 

flera svårigheter. Säkerställandet av objektiv och rättvis bedömning är svårt att lyckas 

med vilket bör kunna ge upphov till irritation och frustration hos den som känner sig 

orättvist behandlad. Då projektarbete sker i grupp kan det också vara svårt att bedöma 

om individuell eller gruppbelöning skall tillämpas.   

Monetära belöningar står för en stor del av litteraturens belöningsformer men tillämpas 

generellt sett inte på Cikab. Denna typ av belöning bör tillfälligt kunna bidra till ökad 

motivation men kan även leda till osäkerhet gällande lönenivå hos den anställde och 

rivalitet inom projektgruppen kan bli en av följderna. En effektiv belöning kan istället 

vara att den anställde erbjuds mer ansvar ju mer de presterar och genom detta nå en 

ökad motivationsgrad. 
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Tydliga mål är som nämnts tidigare mycket viktigt för projektets framgång och för 

individernas motivation och målmedvetenhet. Detta är en punkt som betonas starkt både 

inom teorin och på Cikab. På Cikab finns hela tiden dokumentation rörande 

ansvarsområden inom projektet tillgängligt för hela projektgruppen i det virtuella 

projektrummet. För att ytterligare säkerställa att ansvarsfördelningen är tydlig upprepas 

den inledande projektpresentationen om och om igen under projektets gång. 

Formulering av delmål och säkerställandet av att alla är medvetna om varje delmåls 

bidragande till projektet är ett sätt att bibehålla fokus trots stress och högt arbetstempo. 

Ett hjälpmedel för att formulera uppnåeliga och relevanta delmål är att nyttja SMART-

metoden. Delmålen bör även formuleras så att den som arbetar med dem inte behöver se 

till helheten utan enbart kan koncentrera sig på just sin uppgift inom delmålet. 

Projektledaren ansvarare sedan för att knyta ihop delprojekten till en helhet som för 

projektet vidare. 

Teorin och Cikab är överens om att kommunikation och tydliga mål är den bästa 

metoden för att få tillbaka medarbetaren på banan. Att straffa någon för att inte ha 

uppnått målen anses ålderdomligt och ineffektivt. Detta resulterar förmodligen i att  

motivationen sänks hos den som inte presterar som önskat. Det bör istället behandlas 

med kommunikation och eventuellt utbildning inför nästa projekt. Även här är 

regelbunden uppföljning viktigt för att ta reda på vad det är som har orsakat de 

otillräckliga prestationerna och därmed försöka förhindra att det sker igen. 

Projektledaren måste inse att människor är unika och inte alltid kan behandlas på exakt 

samma sätt och att det är mänskligt att inte prestera på topp konstant. 

6. Slutsats 

Att behålla motivationen hos projektmedlemmarna under projektets gång kräver en del 

arbete av projektledaren, men det slutgiltiga resultatet beror till stor del på detta. Inom 

ramen av den här undersökningen har det visat sig att tydlig och öppen kommunikation 

framstår som en av de absolut viktigaste aspekterna att ta hänsyn till, inte bara för 

motivationen utan även för målmedvetenheten. Anledningen till detta är att det anses 

bidra till både en stark gruppkänsla samtidigt som oklarheter inom gruppen minimeras 

och frustration därmed undviks. Därigenom skapas en sund arbetsmiljö, som har 

möjlighet att påverka motivationsgraden radikalt. Lyckas projektledaren med detta ökar 

förutsättningarna för ett lyckat projekt.  

Lika viktigt som tydlig kommunikation framstår formuleringen av konkreta delmål vara 

för bibehållandet av motivation och målmedvetenhet hos de anställda. Dessa mål skall 

då helst formuleras enligt SMART-modellen, för att få maximal effekt. 

Det bör även strävas efter att alla på något sätt är bidragande till slutresultatet och att 

ingen i gruppen upplever sig begränsad åt något håll vad gäller prestationsnivå eller 

arbetsmängd. Arbetsfördelningen måste dock inte vara helt lika inom projektet för att 
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undvika motivationssänkande frustration, så länge som projektledaren klarar av att 

kommunicera arbetsfördelningens orsaker till projektgruppen. 

En annan del som är oerhört viktig för motivationsgraden är en tydlig 

ansvarsfördelning. Denna måste vara mycket tydligt kommunicerad till gruppen för att 

arbetet inom projektet ska fortlöpa och motivationen bibehållas. Detta bör kunna uppnås 

genom ett fysiskt eller virtuellt projektrum där all ansvarsfördelning och öppna frågor 

finns tillgängliga. Gruppmedlemmar bör även hållas ansvariga för sina ansvarsområden 

oavsett om de har lyckats eller misslyckats med sin uppgift. För att fullfölja detta krävs 

det att projektledaren ger nödvändiga befogenheter och samtidigt säkerställer att rätt 

kompetenser och resurser finns. Det är mycket viktigt att projektledaren förmedlar tillit 

till sina medarbetare och inte delegerar samma arbetsuppgifter till flera 

gruppmedlemmar i hopp om att åtminstone någon utför dem.  

Belöningar av olika slag diskuteras ofta och monetära belöningar är inte sällan i fokus 

för gemene man. Långsiktigt bör det vara effektivare att säkerställa en grundläggande 

motivation istället för att försöka uppnå bättre arbetsinsatser genom ekonomisk 

belöning, vilket besöket på Cikab visade. En grundläggande motivationsnivå och ett bra 

arbetsklimat är viktiga förutsättningar för att inspirera de anställda och därmed få dem 

att själva vilja bidra till projektets framgång. Monetär belöning bidrar inte till 

inspiration på samma sätt som en sund och motiverande arbetsmiljö, men det kan vid 

speciella tillfällen vara effektivt. 

Många teorier som behandlar området genomsyras av ett tankesätt som går ut på att de 

flesta anställda ständigt behöver motiveras för att prestera. Detta tankesätt upplevs 

förlegat och det finns inga likheter med detta ute hos ett modernt företag som Cikab. 

Därför behövs det fler studier inom området för att ta fram en mer samtida och modern 

teori. En modernare syn på motivation inom projektarbete bör leda till ett effektivare 

arbetssätt samtidigt som implementeringen underlättas. Detta kommer med stor 

sannolikhet göra projektarbete mer lönsamt och därigenom bidra till att säkerställa 

företagens fortsatta framgång. 
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8.1 Intervju Coop Inköp och Kategori AB – Pär Ravn 

 Hur välja ledare i undergrupper? Högt presterande sedan tidigare eller de som 

hela tiden försöker ta för sig? 

Under ordnade former enbart efter kompetens. Ex förändring inom kampanjer, 

behöver folk som kan kampanjprocessen oavsett om de funkar i gruppen eller 

inte. Hanterar istället problem under projektets gång. 

Delprojektledare, titta på kompetens och vilka som har stort intresse av att det 

blir ett bra resultat om de t ex själva ska ta hand om det efteråt. 

 

 Hur får man gruppen att arbeta bra tillsammans från början? Kickoff?  

För större projekt, kickoffer, även viktigt att när man väl kommit igång 

repeterar den första presentationen gång på gång. Detta för att säkerställa att 

man inte tappar spåret och att alla vet vart man ska. Större företag är det ofta 

många man inte känner, därför bra med kickoff eller social övning. Kickoffer 

per land t ex för stora gränsöverskridande projekt. Detta för att få samhörighet 

och ryckas bort från vardagen, mötas på en neutral plats utan att man behöver 

tänka på arbete. Behöver inte vara avancerat, räcker med att träffas och umgås.  

 

 Hur fortsätta hålla gruppkänslan? 

Gemensamma personalfester med alla anställda, även butiksarbetare. Mycket 

gruppmöten, se till att bara de som behövs för tillfället är med för att knyta 

starkare band. Alla får dock ta del av mötesprotokoll/anteckningar även om de 

inte är med på mötet. 

 

 Hur motverka slitningar mellan gruppmedlemmar? 

Slitningar undviks genom rätt signaler uppifrån, de slitningar som istället kan 

uppkomma är om man inte blivit avlastad från sina ordinarie uppgifter vilket 

leder till slarv inom någon del, några låter ev ordinarie jobbet gå före då de ev 

blir bedömda på det. 

Tydliga mål från företagsledningen gör det lättare att veta när man ska fokusera 

på ordinarie resp projekt. Otydliga mål är inte bra. Just nu mycket tydlig 

ledning, inga motivationsproblem. HIT är vi på väg, alla är med på det. Hur 

man ska klara det samtidigt som sitt vanliga arbete, det löser man under tiden. 

Kan dyka upp meningsskiljaktigheter i sak, det skall diskuteras. 

 

 Hur sköts kommunikation inom gruppen? Formellt/informellt 

Både och, i projekt som är igång är det en del projektmöten men all 

dokumentation lagras på ett gemensamt ställe i ett virtuellt arbetsrum så alla 

har tillgång till det. Saknar lite grundläggande funktioner som IM för snabba 

frågor. Lättare att jobba tight i landskap då det innebär lägre ljudnivå. Lätt att 

se om någon är tillgänglig med IM. 



 

 

Kräver frekvent informell kommunikation för att få ett flyt i arbetet. Deltagare 

ska inte behöva förbereda så mycket inför möten. Om någon tidigare fått en 

uppgift kan de presentera det. Öppenhet inom gruppen så det inte känns jobbet 

att prata inför de andra. 

 

 Regelbunden uppföljning för att ta reda på vad som funkar/inte funkar – 

missnöjdhet? 

Projektledaren rapporterar till dennes ledning, för att kunna rapportera krävs 

input från samtliga medarbetare i projektgruppen och det blir då en typ av 

naturlig uppföljning. Detta sker veckovis och kräver regelbundenhet. PROPS-

modellen. Mäter projektets hälsa genom att jämföra planerad tidsförbrukning 

med verklig. 

 

 Hur se till att alla får ungefär lika mycket/krävande arbetsuppgifter? 

Det gör man inte riktigt, eftersom alla har olika mycket ordinarie 

arbetsuppgifter. Projektledaren fokuserar på projektet och linjechefen fokuserar 

på sin del. Konflikter löses genom möten, samtal. Inga givna svar, löses när det 

behövs. 

 

 Hur arbeta för att alla hela tiden ska ha helt klart för sig vem som ansvarar för 

vilka  

arbetsuppgifter? Speciellt projektrum virtuellt/fysiskt med anslagstavla eller 

liknande? 

Inget fysiskt rum, alla dokument ligger i virtuellt projektrum och är tillgängliga 

för alla deltagare. Aktiviteter, öppna frågor etc.  

 

 Hur hålla fokus trots stress och högt arbetstempo? 

Alla har olika förutsättningar, vissa kan t ex jobba över när det behövs och vissa 

kan inte. Dessa förutsättningar för olika människor lär man sig efterhand. Målet 

är att allt ska ligga på normal arbetstid men att toppar måste kunna hanteras 

genom t ex flextid.  

 

 Om man märker att någon börjar halka efter, hur få tillbaka dem på spåret igen? 

Inget ”gyllene” knep som funkar på allt men steg 1 är att sätta sig och prata 

med personen och undersöka vad som är fel och hur det skall lösas. Mer 

resurser, prioritera bort något? Hitta en väg ut eller flagga försening till 

ledningen. Byter inte ut medarbetare, kompletterar hellre med någon annan. Är 

de för inkompetenta för att klara av sitt ordinarie arbete tas det om hand av 

företagsledningen. Projekt kan vara bra för att se vilka som presterar. Man 

måste tänka på att alla inte kan allting i projekt så det gäller att hitta individers 

kunskap som gör att de bidrar till projektet. Konsulter byts dock ut om de inte 

håller måttet. 



 

 

 

 Performance management/appraisal? Hur mäta prestationer? 

Bildar sig med automatik en egen uppfattning om medarbetare i projektgruppen. 

Här behövs inte deltagarna motiveras speciellt då alla är intresserade av att 

komma vidare. Behövs det så gäller det i första hand att kommunicera för att 

motivera folk istället för att belöna/straffa.  

 

 Hur belöna de som utmärker sig/bestraffa de som inte presterar? Konkreta 

metoder? Grupp/individuell? 

Eventuellt presentkort på restaurang för familj t ex eller en extra dag ledigt om 

någon verkligen utmärkt sig och arbetat extra timmar exempelvis. Inget som 

syns bland de andra utan av något extraordinärt skäl. Restriktivt med allt som 

skulle kunna uppfattas som mutor såväl internt som externt. Uppträder 

leverantörsneutralt etc. Kooperativ/privat företag? 

 

 Hur säkerställer man att medarbetaren då inte enbart fokuserar på det egna målet 

för att få en belöning utan även på projektet som helhet? 

Det är projektledarens uppgift att knyta ihop de små delprojekten till en helhet. 

Det är bättre att projektgruppen hela tiden fokuserar på det närmaste målet. 

Målen måste dock formuleras så de verkligen går att arbeta efter utan att ta 

hänsyn till helheten. Behöver hela tiden kunna visa upp totalkarta för att 

beskriva läget för gruppen och vad delmålet tillför. 

 

 Standardiserade arbetssätt? ISO-certifieringar? 

Inte certifierade på projektsidan men många regelverk kring 

dagligvaruindustrin som styr arbetssättet. ECR styr gruppering av livsmedel, 

normala revideringsperioder av sortiment, GS1, artikelstruktur – koppling 

mellan artikelnummer kfp/bfp. Behöver inte uppfinna dessa arbetssätt själva. 

På gång, regelverk för rapportering, dokumentmallar, beslutsunderlag som 

behövs etc. Väldigt uppstyrt. Alla blir lika, lätt att jämföra dokument från olika 

projekt. PROPS. 

 

 Utbildningar inför projekt? 

Inte alls ovanligt, exempelvis om man ska införa nytt system kan man gå på kurs 

hos leverantören. Kunnig i förväg på nya produkter/applikationer. Bygger 

samtidigt relation med leverantören som underlättar vid förvaltning/drift senare. 

Pratat om utbildning för projektledare. Inget organiserat än, dock genomgångar 

av PROPS-modellen. 

 

 Trainee-program? 

Finns vissa trainee-program, t ex arbeta i butik.  
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