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Summary:	  	  
It	  is	  proven	  that	  people	  who	  are	  motivated	  in	  their	  work	  find	  the	  job	  more	  enjoyable	  and	  

therefor	  also	  achieve	  a	  better	  result.	  Hence,	  an	  important	  leadership	  quality	  today	  is	  to	  

create	  conditions	  for	  its	  empoyees	  to	  evolve	  motivation	  to	  their	  work	  and	  their	  work	  

tasks.	  The	  companies	  ability	  to	  protect	  and	  encourage	  their	  staffs	  will	  to	  constantly	  

improve	  and	  perform	  is	  an	  important	  element	  in	  todays	  elaburating	  and	  competetive	  

working	  life.	  	  

	  

A	  study	  has	  been	  carried	  through	  at	  the	  digital	  agency	  Dohi	  Agency,	  to	  look	  at	  what	  the	  

creative	  teams	  prime	  motivational	  factors	  are,	  and	  how	  a	  leader	  can	  help	  to	  foster	  these.	  	  

Every	  day	  digital	  agencies	  have	  to	  work	  on	  several	  projects	  that	  vary	  in	  size	  and	  

timescales.	  The	  teams	  constantly	  have	  to	  challenge	  themselves	  to	  be	  able	  to	  better	  meet	  

the	  market	  and	  the	  customers	  needs.	  There	  is	  a	  great	  competitiveness	  in	  creativity	  and	  

innovation,	  it	  is	  a	  way	  to	  differentiate	  oneself	  from	  competiters	  and	  to	  attract	  customers.	  	  

	  

The	  study	  had	  been	  conducted	  through	  qualitative	  and	  quantitative	  methods	  in	  the	  

shape	  of	  surveys	  and	  interviews.	  The	  reason	  is	  to	  look	  into	  the	  staff	  members	  

perceptions	  of	  motivation,	  and	  through	  that	  be	  able	  to	  answer	  the	  questions;	  	  

▪ What	  are	  the	  top	  motivational	  factors	  among	  the	  empoyees?	  	  

▪ How	  can	  a	  leader	  create	  the	  best	  conditions	  for	  its	  employees	  to	  increase	  their	  

motivation?	  

▪ How	  can	  Dohi	  Agency	  work	  hands-‐on	  with	  motivational	  routines?	  	  

	  

By	  analysing	  the	  result	  from	  the	  interviews	  and	  surveys	  in	  comparison	  with	  existing	  

theories	  in	  the	  subject	  implications	  and	  recommendations	  have	  been	  concluded.	  	  	  
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Sammanfattning	  	  
Människor	  som	  är	  motiverade	  i	  sitt	  arbete	  trivs	  och	  presterar	  i	  regel	  bättre	  än	  de	  som	  

saknar	  motivation.	  En	  viktig	  egenskap	  hos	  en	  ledare	  är	  därför	  att	  skapa	  premisser	  för	  de	  

anställda	  att	  kunna	  utveckla	  motivation	  till	  sitt	  arbete	  och	  de	  arbetsuppgifter	  som	  det	  

innebär.	  En	  stor	  framgångsfaktor	  i	  dagens	  föränderliga	  och	  konkurrenskraftiga	  arbetsliv	  

är	  företagens	  förmåga	  att	  bevara	  och	  utveckla	  medarbetarnas	  vilja	  att	  förbättras	  och	  

ständigt	  prestera.	  	  

En	  fallstudie	  har	  genomförts	  på	  digitalbyrån	  Dohi	  Agency	  för	  att	  undersöka	  vilka	  de	  

främsta	  motivationsfaktorer	  är	  hos	  kreativa	  team	  och	  hur	  en	  ledare	  i	  sin	  tur	  kan	  främja	  

dessa.	  En	  digitalbyrås	  vardag	  innebär	  att	  arbeta	  med	  flera	  olika	  uppdrag	  i	  varierade	  

storlekar	  och	  varierande	  tidslängd.	  Projektgruppen	  har	  ständigt	  en	  tuff	  utmaning	  att	  

överträffa	  sig	  själva	  och	  kundens	  önskemål	  för	  att	  slå	  igenom	  marknaden	  samt	  nå	  ut	  till	  

konsumenten.	  På	  dagens	  byråer	  ligger	  det	  stor	  konkurrenskraft	  i	  kreativitet	  och	  

innovation,	  det	  är	  ett	  sätt	  att	  differentiera	  sig	  från	  sina	  konkurrenter	  och	  attrahera	  

kunder.	  Studier	  hävdar	  att	  den	  enskilt	  viktigaste	  faktorn	  för	  en	  individs	  kreativa	  process	  

är	  dess	  motivation	  för	  uppgiften	  

Genom	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  studier	  i	  form	  av	  enkäter	  samt	  semistrukturerade	  

djupintervjuer	  har	  de	  anställda	  på	  Dohi	  Agencies	  perceptioner	  på	  temat	  motivation	  

undersökts.	  Detta	  för	  att	  i	  sin	  tur	  kunna	  svara	  på	  frågeställningarna;	  	  

▪ Vilka	  är	  de	  främsta	  motivationsfaktorerna	  bland	  medarbetarna?	  	  

▪ Hur	  kan	  man	  som	  ledare	  stimulera	  arbetsmotivationen	  bland	  sina	  medarbetare?	  	  

▪ Hur	  kan	  Dohi	  Agency	  konkret	  jobba	  med	  motivation	  inom	  de	  olika	  

projektgrupperna	  och	  inom	  organisationen?	  	  

	  

Genom	  att	  sedan	  analysera	  det	  utfall	  som	  de	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  metoderna	  gav	  i	  

jämförelse	  med	  befintliga	  teorier	  inom	  ämnet	  har	  slutsatser	  och	  rekommendationer	  

kunnat	  dras.	  	  
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1.	  Inledning	  

I	  det	  inledande	  kapitlet	  kommer	  det	  aktuella	  ämnet	  att	  presenteras	  för	  läsaren	  med	  avsikt	  

att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  dess	  bakgrund,	  problematisering	  och	  syfte.	  Vidare	  kommer	  de	  

frågeställningar	  som	  rapporten	  ämnar	  svara	  på	  att	  klargöras	  samt	  uppsatsens	  

avgränsningar.	  	  

Människor	  som	  är	  motiverade	  i	  sitt	  arbete	  trivs	  och	  presterar	  i	  regel	  bättre	  än	  de	  som	  

saknar	  motivation.	  En	  viktig	  egenskap	  hos	  en	  ledare	  är	  därför	  att	  skapa	  premisser	  för	  de	  

anställda	  att	  kunna	  utveckla	  motivation	  till	  sitt	  arbete	  och	  de	  arbetsuppgifter	  som	  det	  

innebär.	  Det	  ligger	  hos	  ledaren	  att	  se	  till	  att	  olika	  individer,	  oavsett	  uppgift	  presterar	  ett	  

tillfredställande	  resultat.	  En	  stor	  framgångsfaktor	  i	  dagens	  föränderliga	  och	  

konkurrenskraftiga	  arbetsliv	  är	  företagens	  förmåga	  att	  bevara	  och	  utveckla	  

medarbetarnas	  vilja	  att	  förbättras	  och	  ständigt	  prestera.	  Kunskapen	  i	  den	  mänskliga	  

motivationen	  är	  viktig	  för	  företagets	  välgång	  och	  för	  att	  en	  ledare	  så	  effektivt	  som	  

möjligt	  ska	  kunna	  leda	  sitt	  team	  (Söderfjäll,	  2012).	  	  

Enligt	  Söderfjäll	  (2012)	  kan	  arbetsmotivationen	  bland	  en	  projektgrupp	  vara	  skillnaden	  

mellan	  ett	  projekt	  som	  genomförs	  utan	  komplikationer	  och	  ett	  som	  kontinuerlig	  kör	  fast	  

under	  tidens	  gång.	  En	  motiverad	  projektgrupp	  har	  visat	  sig	  ha	  följande	  positiva	  effekter	  

på	  en	  organisation:	  	  

• Ökad	  närvaro	  

• Mindre	  personalomsättning	  

• Högre	  prestation	  och	  ansträngning	  

• Högre	  kvalitet	  och	  säljprestation	  

• Ökad	  kundnöjdhet	  

• Större	  vinst	  och	  högre	  intäkter	  	  

(Söderfjäll,	  2012).	  

	  

Även	  om	  det	  i	  praktiken	  låter	  bra	  med	  ett	  motiverat	  team	  så	  kan	  det	  vara	  svårt	  i	  teorin	  

att	  som	  ledare	  förstå	  vad	  som	  skapar	  motivation	  och	  hur	  det	  kan	  skilja	  sig	  mellan	  olika	  

personer	  (Adams	  &	  Schmid,	  2008).	  Motivation	  kan	  ses	  som	  en	  inre	  drivkraft	  som	  leder	  

individer	  till	  handling	  (Ljunggren	  Bergeå,	  2015),	  en	  officiell	  definition	  av	  motivation	  kan	  

lyda	  som	  följer:	  	  
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”Motivation	  innebär	  en	  mental	  aktivering	  som	  vägleder	  oss	  emot	  ett	  specifikt	  

mål,	  något	  som	  vi	  önskar	  att	  uppnå,	  och	  som	  vi	  är	  beredda	  att	  anstränga	  oss	  

för	  att	  åstadkomma.	  Motivation	  fungerar	  också	  i	  undvikande	  syfte	  där	  vi	  

väljer	  en	  viss	  riktning	  för	  att	  avvärja	  negativa	  konsekvenser”	  (LeDoux,	  2002).	  	  

Man	  skiljer	  ofta	  på	  inre	  och	  yttre	  motivationsfaktorer,	  de	  yttre	  faktorerna	  innebär	  att	  en	  

genomförd	  handling	  får	  en	  konsekvens,	  antingen	  positiv	  eller	  negativ.	  Med	  inre	  

motivation	  menas	  istället	  att	  man	  gör	  något	  för	  sig	  själv	  och	  sin	  egen	  skull	  utan	  yttre	  

belöningar	  eller	  bestraffningar	  (Ljunggren	  Bergeå,	  2015).	  I	  diskussionen	  kring	  

motivation	  har	  forskning	  vidare	  visat	  att	  faktorer	  som	  arbetsmiljö,	  belöningssystem,	  

organisationsstruktur,	  feedback	  från	  omgivningen	  och	  visioner	  och	  mål	  påverkar	  

medlemmarnas	  arbetsinsatser	  påtagligt	  (Lööw,	  2003).	  	  

1.1	  Presentation	  av	  företaget	  	  
Dohi	  Agency	  har	  i	  dagsläget	  ungefär	  40	  anställda	  fördelat	  på	  tre	  olika	  orter,	  Umeå,	  

Sundsvall	  och	  Stockholm.	  Dohi	  Agency	  är	  en	  digital	  innovationsbyrå	  som	  kombinerar	  

strategi	  och	  design	  med	  den	  absolut	  senaste	  tekniken	  för	  att	  erbjuda	  kompletta	  

lösningar,	  produkter	  och	  tjänster.	  På	  Dohi	  Agency	  samverkar	  tekniker	  och	  designers,	  

strateger	  och	  affärsutvecklare	  för	  att	  ta	  fram	  morgondagens	  digitala	  tjänster	  och	  

upplevelser	  oavsett	  teknisk	  plattform.	  

Deras	  fokusområden	  är	  digitala	  strategier,	  mobila	  applikationer,	  avancerade	  

webblösningar	  samt	  interaktiva	  tv-‐format	  (http://dohi.se/agency/,	  2016-‐04-‐05).	  	  

1.2	  Problematisering	  
Projekt	  idag	  är	  komplexa	  och	  att	  få	  en	  grupp	  att	  arbeta	  mot	  samma	  mål	  är	  inte	  enkelt.	  En	  

digitalbyrås	  vardag	  innebär	  att	  arbeta	  med	  flera	  olika	  uppdrag	  i	  varierade	  storlekar	  och	  

varierande	  tidslängd.	  Projektgruppen	  har	  ständigt	  en	  tuff	  utmaning	  att	  överträffa	  sig	  

själva	  och	  kundens	  önskemål	  för	  att	  slå	  igenom	  marknaden	  samt	  nå	  ut	  till	  konsumenten.	  

På	  dagens	  byråer	  ligger	  det	  stor	  konkurrenskraft	  i	  kreativitet	  och	  innovation,	  det	  är	  ett	  

sätt	  att	  differentiera	  sig	  från	  sina	  konkurrenter	  och	  attrahera	  kunder.	  Studier	  hävdar	  att	  

den	  enskilt	  viktigaste	  faktorn	  för	  en	  individs	  kreativa	  process	  är	  dess	  motivation	  för	  

uppgiften	  (Amabile,	  1998).	  	  

Forskningen	  har	  alltså	  konsekvent	  visat	  att	  hög	  grad	  av	  motivation	  och	  engagemang	  hos	  

medarbetare	  är	  förenat	  med	  förbättrad	  arbetsprestation	  och	  resultat.	  Dock	  är	  många	  

organisationer	  idag	  styrda	  på	  ett	  sätt	  som	  sällan	  stimulerar	  människans	  olika	  
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drivkrafter,	  och	  sättet	  som	  ledarskap	  utövas	  på	  bidrar	  många	  gånger	  till	  negativa	  

effekter	  snarare	  än	  positiva	  (Söderfjäll,	  2012).	  Ledaren	  har	  alltså	  ytterst	  viktig	  roll	  i	  

motivationsprocessen	  men	  kräver	  många	  gånger	  utbildning	  och	  hjälp	  för	  att	  få	  

färdigheter	  i	  att	  förstå	  mänskligt	  beteende	  och	  dess	  motivationsfaktorer.	  	  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet	  med	  rapporten	  är	  att	  genom	  en	  teoretisk	  referensram	  och	  empiriska	  studier	  i	  

form	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  samt	  enkäter	  kartlägga	  och	  få	  en	  insikt	  i	  vad	  som	  

skapar	  motivation	  inom	  ett	  kreativt	  team	  och	  hur	  en	  ledare	  kan	  skapa	  de	  bästa	  

förutsättningarna	  för	  arbetsmotivation.	  Syftet	  med	  rapporten	  är	  även	  att	  komma	  med	  

handfasta	  förslag	  på	  hur	  Dohi	  agency	  kan	  jobba	  med	  motivation	  inom	  de	  olika	  

projektgrupperna.	  	  

För	  att	  kunna	  besvara	  syftet	  ställs	  tre	  olika	  frågeställningar:	  	  

▪ Vilka	  är	  de	  främsta	  motivationsfaktorerna	  bland	  medarbetarna?	  	  

▪ Hur	  kan	  man	  som	  ledare	  stimulera	  arbetsmotivationen	  bland	  sina	  medarbetare?	  	  

▪ Hur	  kan	  Dohi	  Agency	  konkret	  jobba	  med	  motivation	  inom	  de	  olika	  

projektgrupperna	  och	  inom	  organisationen?	  	  

	  

1.4	  Avgränsningar	  	  

Rapporten	  är	  en	  fallstudie	  på	  digitalbyrån	  Dohi	  Agency	  och	  deras	  Umeå	  kontor	  och	  är	  

därmed	  avgränsad	  till	  den	  specifika	  byrån	  och	  dess	  anställdas	  perception	  på	  ämnet	  

motivation	  och	  ledarskap.	  	  

Med	  tanke	  på	  att	  Dohi	  idag	  arbetar	  agilt	  har	  avgränsningar	  även	  gjorts	  där,	  fokus	  har	  

alltså	  legat	  på	  agila	  projekt	  och	  dess	  påverkan	  på	  motivation.	  	  

Fokus	  i	  rapporten	  ligger	  i	  de	  motivationsfaktorer	  som	  är	  relaterade	  till	  ledarens	  förmåga	  

att	  motivera	  sina	  projektmedlemmar	  oavsett	  ledarroll	  eller	  om	  det	  ligger	  på	  

organisationsnivå.	  Det	  kommer	  inte	  läggas	  någon	  vikt	  vid	  projektledares	  eller	  

projektmedlemmars	  individuella	  motivation	  till	  arbete	  och	  skillnader	  däremellan	  utan	  

en	  generell	  bild	  kommer	  att	  delges.	  	  
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1.5	  Disposition	  

Uppsatsen	  är	  uppdelad	  i	  fem	  olika	  kapitel	  som	  tillsammans	  ska	  bidra	  till	  att	  läsaren	  

lyckas	  ta	  till	  sig	  innehållet	  i	  rapporten.	  	  

Kapitel	  1-	  Inledning	  

Inledningen	  ska	  introducera	  arbetet	  och	  motivera	  varför	  studien	  ska	  genomföras.	  Här	  

presenteras	  syftet	  med	  studien	  och	  vad	  som	  vill	  uppnås	  samt	  studiens	  avgränsningar.	  	  

Kapitel	  2-	  Teori	  

Skapa	  ett	  ramverk,	  baserad	  på	  andras	  kunskaper	  och	  arbeten	  som	  utgör	  basen	  för	  

arbetet.	  Teorin	  presenterar	  även	  uppsatsens	  grundläggande	  begrepp.	  	  

Kapitel	  3-	  Metod	  och	  genomförande	  

Metoden	  är	  till	  för	  att	  andra	  ska	  kunna	  bedöma	  kvaliteten	  på	  studien	  och	  kunna	  avgöra	  

om	  studien	  baserats	  på	  metoden.	  En	  av	  de	  viktigaste	  delarna	  i	  vetenskapliga	  artiklar	  är	  

att	  de	  ska	  vara	  repeterbara,	  metoden	  är	  här	  för	  att	  uppfylla	  detta	  krav.	  	  

Kapitel	  4	  –	  Resultat	  och	  analys	  	  

Resultaten	  ska	  dokumenteras	  objektivt	  och	  utan	  egna	  åsikter,	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  

läsa	  resultatet	  och	  dra	  egna	  slutsatser.	  I	  analysen	  diskuterar	  och	  analyseras	  resultatet	  

baserat	  på	  den	  teoretiska	  referensram	  som	  byggts	  upp	  kring	  arbetet.	  Här	  går	  det	  att	  

uttrycka	  sina	  egna	  åsikter	  kring	  det	  resultat	  hittats	  i	  undersökningarna.	  	  

Kapitel	  5	  –	  Slutsats	  

Vilka	  slutsatser	  kan	  man	  dra	  från	  de	  resultat	  och	  den	  diskussion	  som	  man	  fört	  under	  

arbetets	  gång.	  Här	  bör	  man	  också	  framföra	  vilka	  konsekvenser	  som	  resultaten	  och	  

slutsatserna	  har	  för	  de	  intressenter	  som	  rapporten	  har.	  	  
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2.	  Teori	  	  
I	  följande	  kapitel	  kommer	  utvald	  litteratur	  och	  tidigare	  undersökningar	  inom	  det	  aktuella	  

ämnet	  att	  presenteras.	  Det	  teoretiska	  ramverket	  kommer	  sedan	  tillsammans	  med	  empirisk	  

data	  att	  användas	  för	  att	  analysera	  och	  ge	  svar	  på	  de	  frågeställningar	  som	  rapporten	  

ämnar	  svara	  på.	  Kapitlet	  är	  indelat	  i	  två	  huvudämnen;	  Ledarskap	  och	  motivation	  och	  

relevanta	  och	  erkända	  teorier	  på	  de	  olika	  temana	  kommer	  presenteras	  så	  som	  Maslows	  

behovsteori,	  Herzbergs	  tvåfaktorteori	  (motivation)	  och	  McGregors	  teori	  X	  och	  teori	  Y	  

(ledarskap).	  

2.1	  Ledarskap	  	  

Ett	  effektivt	  ledarskap	  går	  ut	  på	  att	  kunna	  överföra	  uppslag	  och	  visioner	  till	  sina	  

medarbetare	  på	  ett	  inspirerande	  och	  uppmuntrande	  sätt,	  dessutom	  genom	  att	  skapa	  

delaktighet	  och	  målinriktning	  hos	  samtliga.	  Ledarskap	  grundar	  sig	  till	  skillnad	  från	  en	  

chefsbefattning	  inte	  i	  en	  formell	  utnämning,	  det	  vilar	  snarare	  på	  ett	  förtroende	  som	  

människor	  ger	  en	  person	  att	  leda	  dem.	  Det	  finns	  ett	  antal	  definitioner	  på	  ledarskap:	  	  

▪ Konsten	  att	  lyckas	  få	  andra	  att	  göra	  det	  man	  själv	  vet	  bör	  göras	  

▪ En	  process	  i	  vilken	  du	  påverkar	  någon	  att	  nå	  ett	  uppsatt	  mål	  

▪ En	  process	  av	  påverkan	  där	  syftet	  är	  att	  engagera	  någon	  till	  att	  frivilligt	  nå	  de	  

utsatta	  målen	  

Som	  ledare	  bör	  du	  jobba	  både	  i	  nutid	  som	  i	  dåtid,	  det	  handlar	  om	  att	  planera	  och	  

analysera	  resultat	  och	  utvärdera	  organisationen.	  I	  det	  dagliga	  arbetet	  innebär	  det	  att	  

organisera,	  delegera	  och	  att	  vara	  beslutsfattare.	  En	  viktig	  uppgift	  som	  ledare	  är	  att	  

främja	  motivation	  och	  arbetsglädje	  bland	  sina	  medarbetare	  (Bergengren,	  2003).	  	  

Organisationsklimat	  	  

Synen	  på	  hur	  ett	  företag	  bör	  organiseras	  och	  ledas	  har	  förändrats	  de	  senaste	  åren.	  

Organisationsklimatet	  har	  utvecklats	  från	  att	  ha	  varit	  inriktade	  på	  

produktionsorientering	  till	  marknadsorienterade	  serviceföretag	  med	  kunden	  i	  centrum.	  

Vidare	  har	  utvecklingen	  gått	  från	  specialistkunnande	  till	  att	  kunna	  erbjuda	  

helhetslösningar,	  i	  vilket	  medarbetarnas	  kompetens	  och	  ansvar	  blivit	  en	  viktigare	  

komponent.	  Dessutom	  har	  omvärlden	  förändrats	  i	  och	  med	  den	  snabba	  teknologiska	  
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utvecklingen	  och	  den	  ökade	  globaliseringen,	  därmed	  krävs	  även	  en	  högre	  

förändringstakt	  hos	  företagen.	  Konkurrenskraften,	  kundernas	  allt	  högre	  krav	  och	  det	  

ökade	  utbudet	  har	  också	  satt	  sin	  prägel	  på	  utvecklingen.	  För	  att	  lyckas	  i	  dagens	  samhälle	  

måste	  företagen	  ständigt	  vara	  förberedda	  på	  att	  möta	  marknaden	  och	  ständig	  

förändring,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  hålla	  organisationen	  flexibel	  och	  ständigt	  lärande.	  

Organisationen	  har	  gått	  från	  byråkratiska	  till	  platta	  organisationer	  och	  från	  

centralisering	  till	  decentralisering	  (Aru,	  2003).	  	  

Projekt	  i	  förändring	  

I	  och	  med	  förändringen	  inom	  organisationsklimatet	  har	  även	  synen	  och	  sättet	  som	  

företag	  bedriver	  sina	  projekt	  ändrats.	  Utvecklingen	  inom	  projekten	  har	  gått	  från	  statiska	  

så	  kallade	  vattenfallsprojekt	  till	  mer	  dynamiska	  där	  genomförandet	  sker	  i	  mer	  rörliga	  

och	  interaktiva	  steg	  som	  inte	  sätts	  i	  sten	  vid	  uppstart	  (Tonnquist,	  2010).	  Tidigare	  har	  

projekten	  setts	  som	  misslyckade	  om	  de	  inte	  gått	  som	  planerat	  eller	  avvikit	  från	  

projektplanen,	  idag	  är	  man	  medveten	  om	  att	  förändringar	  alltid	  sker	  och	  att	  

förutsättningarna	  förändras	  under	  tidens	  gång.	  Genom	  att	  istället	  hålla	  projektet	  mer	  

flexibelt	  är	  det	  därför	  lättare	  att	  möta	  de	  förändringar	  som	  uppstår.	  I	  och	  med	  denna	  

förändring	  har	  även	  synen	  på	  ledaren	  och	  gruppens	  roll	  inom	  projekten	  förändrats,	  

fokus	  ligger	  på	  gruppens,	  inte	  projektledarens	  förmåga	  att	  leda	  projekt.	  Gruppen	  ska	  

vara	  självgående	  och	  beslutsmässig	  samt	  tillsammans	  hjälpas	  åt	  för	  att	  få	  en	  så	  bra	  

slutgiltig	  produkt	  som	  möjligt,	  oavsett	  ansvarsområden	  (Gustavsson,	  2013).	  	  

2.1.1	  Ledarskap	  i	  projekt	  

En	  projektledares	  förmåga	  att	  leda	  och	  styra	  situationer	  och	  personer	  är	  lika	  viktigt	  för	  

dess	  chanser	  att	  få	  leda	  fler	  projekt	  som	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  En	  projektledare	  bör	  

besitta	  kunskapen	  att	  lunna	  läsa	  av	  olika	  situationer,	  agera	  tillförlitligt	  samt	  att	  kunna	  

behärska	  gällande	  kodex,	  dessutom	  bör	  de	  vara	  medvetna	  om	  sitt	  beteende	  och	  vara	  

anpassningsbar	  till	  olika	  projektsituationer	  och	  omgivningens	  krav.	  Generellt	  sätt	  

brukar	  svenska	  ledare	  vara	  kända	  för	  att	  utöva	  ett	  så	  kallat	  stödjande	  ledarskap.	  De	  är	  

bra	  på	  delaktighet	  att	  och	  att	  kunna	  delegera	  men	  sämre	  på	  att	  styra	  och	  vill	  inte	  sticka	  

ut	  hakan	  och	  göra	  beslut	  utan	  gruppen.	  Ibland	  kan	  det	  vara	  tidskrävande	  att	  ständigt	  

förankra	  alla	  beslut	  och	  kan	  på	  så	  vis	  ses	  som	  en	  svaghet	  om	  det	  går	  till	  överdrift.	  I	  

början	  av	  ett	  projekt	  krävs	  oftast	  tydliga	  direktiv	  kring	  vad	  som	  ska	  levereras	  och	  vad	  

som	  förväntas	  av	  var	  och	  en,	  är	  ledningen	  för	  otydlig	  kan	  det	  medföra	  att	  
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projektdeltagarna	  själva	  fyller	  i	  luckorna	  med	  vad	  de	  tros	  ska	  göras.	  Senare	  under	  

projektets	  gång	  är	  det	  istället	  viktigt	  att	  släppa	  taget	  och	  låta	  gruppen	  arbeta	  

självständigt	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  projektledaren	  kliver	  ut	  ur	  gruppen	  och	  litar	  på	  

deras	  förmåga	  att	  klara	  sig	  själva	  (Tonnquist,	  2010).	  	  

Uppmärksamhet	  	  

Som	  projektledare	  är	  det	  vikigt	  att	  ge	  uppmärksamhet	  till	  de	  olika	  projektmedlemmarna	  

eftersom	  att	  bli	  sedd	  är	  ett	  grundläggande	  behov	  hos	  alla,	  att	  bli	  nonchalerad	  är	  en	  av	  de	  

mest	  effektiva	  metoderna	  för	  att	  bryta	  ner	  en	  människa.	  Dock	  kan	  den	  positiva	  känslan	  

som	  medkommer	  att	  bli	  sedd	  bli	  den	  motsatta	  om	  personen	  istället	  känner	  sig	  

kontrollerad	  och	  inte	  betrodd	  i	  att	  sköta	  sitt	  arbete.	  På	  så	  vis	  är	  det	  viktigt	  att	  i	  ett	  tidigt	  

skede	  planera	  in	  kontinuerliga	  avstämningar	  och	  uppföljningar,	  något	  som	  enbart	  har	  

visat	  sig	  ha	  en	  positiv	  påverkan	  på	  projektet	  (Tonnquist,	  2010).	  	  

Feedback	  	  

Att	  ge	  återkoppling	  är	  en	  av	  projektledarens	  bästa	  redskap	  för	  att	  kunna	  utveckla	  sig	  

själv	  och	  sin	  projektgrupp,	  det	  innefattar	  både	  beröm	  och	  konstruktiv	  kritik.	  

Feedbacken	  kan	  bidra	  till	  positivism	  och	  engagemang,	  en	  vilja	  att	  skapa	  resultat	  och	  en	  

möjlighet	  för	  medarbetaren	  att	  växa.	  Den	  positiva	  feedbacken	  kan	  ledaren	  gärna	  ge	  inför	  

en	  hel	  grupp	  medan	  den	  konstruktiva	  bör	  framföras	  enskilt,	  vidare	  bör	  fokus	  läggas	  på	  

det	  som	  är	  väsentligt	  och	  sådant	  som	  går	  att	  förändra	  eller	  påverka.	  Projektledaren	  har	  

som	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  det	  finns	  utrymme	  att	  feedback	  i	  gruppen	  genom	  att	  skapa	  en	  

öppen	  atmosfär	  och	  att	  uppmuntra	  till	  daglig	  feedback.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  

projektledaren	  i	  sin	  tur	  får	  feedback	  tillbaka	  för	  att	  ha	  en	  möjlighet	  att	  växa	  och	  ständigt	  

förbättras	  (Tonnquist,	  2010).	  	  

Delegering	  

Delegering	  inom	  ett	  projekt	  är	  till	  för	  att	  ge	  uppmuntran	  och	  utmaningar	  och	  ska	  inte	  

användas	  som	  ett	  straff.	  När	  en	  uppgift	  delegeras	  måste	  även	  de	  befogenheter	  som	  

behövs	  för	  att	  utföra	  uppgiften	  medfölja,	  som	  projektledare	  har	  du	  dock	  alltid	  högsta	  

ansvar	  för	  uppgiften	  inför	  styrgrupp	  och	  beställare.	  Syftet	  med	  delegeringen	  är	  inte	  att	  

ge	  gruppen	  mer	  arbete	  utan	  bättre	  arbetsuppgifter,	  det	  är	  sedan	  viktigt	  att	  följa	  upp	  

varje	  delegerad	  uppgift	  på	  rätt	  sätt	  (Tonnquist,	  2010).	  	  
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Ledarskap	  i	  agila	  projekt	  	  

Inom	  agila	  projekt	  har	  termen	  projektledare	  plockats	  bort	  för	  att	  istället	  ersättas	  med	  

befattningen	  scrum	  master	  eller	  produktägare.	  Namnet	  scrum	  master	  kommer	  sig	  utav	  

att	  man	  ville	  undvika	  en	  titel	  som	  innehåller	  ord	  som	  leader	  eller	  manager,	  detta	  för	  att	  

poängtera	  att	  scrum	  masterns	  roll	  skiljer	  sig	  från	  den	  klassiska	  projektledaren.	  Scrum	  

mastern	  ska	  främst	  agera	  en	  slags	  coach	  till	  teamet	  och	  inte	  en	  chef,	  dess	  främsta	  syssla	  

är	  att	  ge	  stöd	  och	  hjälp	  till	  gruppen	  så	  att	  de	  ska	  kunna	  arbeta	  så	  effektivt	  som	  möjligt.	  

Scrum	  mastern	  ska	  inte	  fatta	  några	  beslut	  över	  gruppen	  så	  som	  tekniska	  lösningar	  eller	  

vem	  som	  ska	  göra	  vad	  utan	  istället	  undanröja	  problem	  och	  hinder	  som	  uppstår	  längs	  

vägen.	  Dock	  har	  scrum	  mastern	  mandat	  att	  styra	  över	  den	  agila	  processen	  så	  som	  

rutiner	  kring	  möten,	  etapplängder,	  äskande	  av	  fler	  projektmedlemmar	  eller	  vad	  som	  

helst	  som	  kan	  påverka	  processen	  till	  det	  bättre.	  Scrum	  masterns	  uppgifter	  består	  alltså	  

främst	  i	  att	  undanröja	  hinder,	  skapa	  en	  bättre	  arbetsmiljö,	  resurshantera,	  gå	  på	  möten,	  

kommunicera	  internt	  och	  externt	  samt	  att	  hantera	  konflikter	  inom	  gruppen	  eller	  med	  

kunden	  (Gustavsson,	  2013).	  	  

2.1.2	  Olika	  ledarskapsstilar	  

Olika	  ledare	  utövar	  sitt	  ledarskap	  på	  ett	  speciellt	  sätt,	  organisationsforskare	  har	  delat	  in	  

de	  olika	  stilarna	  i	  olika	  modeller	  som	  återges	  nedan.	  Ingen	  av	  stilarna	  förekommer	  i	  en	  

renodlad	  form	  och	  även	  om	  de	  olika	  stilarna	  inte	  direkt	  stämmer	  överens	  med	  

verkligheten	  så	  kan	  mycket	  av	  särdragen	  kännas	  igen	  för	  respektive	  ledarskapsstil	  

(Bergengren,	  2003).	  	  

Auktoritärt	  ledarskap	  	  

Det	  auktoritära	  ledarskapet	  bygger	  på	  en	  envägskommunikation	  som	  går	  uppifrån	  och	  

ner.	  Kontroll	  är	  en	  viktig	  del	  av	  ledarskapet	  och	  ledaren	  ger	  order	  och	  har	  satta	  regler	  

för	  hur	  arbetet	  ska	  genomföras.	  Medbestämmande	  är	  inte	  särskilt	  vanligt	  

förekommande	  och	  man	  är	  inte	  lyhörd	  inför	  medarbetarnas	  åsikter	  utan	  fattar	  besluten	  

på	  egen	  hand	  utan	  handledning	  med	  medarbetare.	  Makten	  är	  viktig	  hos	  ledaren	  och	  det	  

är	  den	  som	  driver	  ledaren	  och	  därför	  ogillas	  exempelvis	  invändningar.	  Inom	  vissa	  

organisationer	  är	  det	  auktoritära	  ledarskapet	  en	  viktig	  beståndsdel,	  exempelvis	  inom	  

det	  militära,	  en	  byråkratisk	  organisation	  bygger	  på	  det	  auktoritära	  ledarskapet	  med	  

regler,	  kontroll	  och	  orders	  (Aru,	  2003).	  
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Demokratiskt	  ledarskap	  	  

När	  ett	  demokratiskt	  ledarskap	  utövas	  så	  är	  ledaren	  lyhörd	  inför	  sina	  medarbetares	  

synpunkter	  och	  för	  en	  öppen	  dialog	  med	  dem,	  en	  så	  kallad	  tvåvägskommunikation.	  

Ledaren	  delegerar	  ansvar	  och	  beslutsfattande	  på	  grund	  av	  tillit	  till	  medarbetaren	  och	  

anser	  att	  gemensamma	  beslut	  gagnar	  företaget	  (Bergengren,	  2003).	  Det	  demokratiska	  

ledarskapet	  utövas	  bäst	  i	  en	  platt	  organisation	  med	  ett	  kunskapsintensivt	  företag	  (Aru,	  

2003).	  	  

Låt	  gå	  -	  ledarskap	  

Låt	  gå	  -‐	  ledaren	  är	  en	  passiv	  ledare	  som	  inte	  känner	  sig	  bekväm	  i	  sin	  ledande	  roll	  och	  

därför	  undviker	  ansvar	  eller	  beslutsfattande	  (Bergengren,	  2003).	  Ledaren	  överlåter	  

gärna	  beslutsfattandet	  åt	  andra	  och	  låter	  gruppen	  styra	  över	  sig	  själv.	  Ledaren	  vänder	  

kappan	  efter	  vinden	  och	  har	  ingen	  egen	  stil,	  utan	  anpassar	  sig	  efter	  det	  som	  passar	  bäst	  i	  

stunden.	  I	  och	  med	  att	  det	  har	  skett	  en	  organisationsförändring	  där	  företag	  har	  gått	  från	  

att	  ha	  varit	  mer	  byråkratiska	  till	  platta	  och	  organiska	  spelar	  medarbetaren	  och	  kunden	  

en	  allt	  mer	  betydande	  roll,	  därför	  har	  även	  kraven	  på	  ledaren	  förändrats.	  I	  den	  nya	  

organisationen	  krävs	  ett	  mer	  demokratiskt	  och	  delegerande	  ledarskap,	  ledaren	  sätter	  i	  

samråd	  med	  medarbetaren	  upp	  interna	  mål	  som	  medarbetaren	  sedan	  självständigt	  ska	  

arbeta	  för	  att	  uppnå	  (Aru,	  2003).	  	  

Situationsanpassat	  ledarskap	  

Situationsanpassat	  ledarskap	  utgår	  från	  teorier	  om	  ledarskap	  som	  utövas	  mer	  i	  termer	  

om	  kontext	  om	  sammanhang.	  Tanken	  går	  helt	  enkelt	  ut	  på	  att	  olika	  situationer	  kräver	  

sitt	  specifika	  ledarskap,	  ledaren	  måste	  kunna	  läsa	  av	  situationen	  och	  anpassa	  stilen	  och	  

förhållningssättet	  därefter.	  Man	  menar	  att	  ledarskap	  både	  består	  utav	  både	  

bestämmande,	  styrande	  krafter	  som	  utav	  stödjande,	  uppmuntrande	  krafter	  och	  för	  att	  

kunna	  värdera	  vilken	  typ	  av	  ledarskap	  som	  ska	  utövas	  måste	  medarbetarna	  värderas	  

utifrån	  kompetens	  och	  motivation	  i	  de	  olika	  uppgifterna.	  Man	  utgår	  från	  att	  det	  finns	  

fyra	  olika	  sorters	  medarbetare:	  	  

▪ De	  som	  både	  VILL	  och	  KAN	  

▪ De	  som	  VILL	  men	  inte	  KAN	  

▪ De	  som	  KAN	  men	  inte	  VILL	  

▪ De	  som	  inte	  VILL	  och	  inte	  KAN	  
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KAN	  utgår	  från	  medarbetarens	  förmåga	  medan	  VILL	  syftar	  till	  dess	  motivation	  och	  vilja.	  

När	  medarbetaren	  både	  vill	  och	  kan	  bör	  ledaren	  utöva	  målstyrning,	  det	  kräver	  stor	  

frihet	  och	  det	  enda	  som	  anges	  är	  målet	  och	  när	  det	  ska	  vara	  klart.	  Den	  medarbetare	  som	  

varken	  kan	  eller	  vill,	  bör	  ledas	  genom	  detaljstyrning,	  här	  krävs	  tydliga	  direktiv	  och	  

ständig	  avstämning	  och	  uppföljning	  för	  att	  inte	  medarbetaren	  ska	  känna	  förtvivlan	  eller	  

besvikelse.	  Vad	  gäller	  de	  som	  vill	  men	  inte	  kan	  så	  går	  det	  att	  lösa	  genom	  tydliga	  

instruktioner	  eller	  att	  erbjuda	  kurser	  där	  kunskapen	  fattas.	  När	  det	  kommer	  till	  den	  

medarbetare	  som	  kan	  men	  inte	  vill	  så	  måste	  ledaren	  sätta	  sig	  in	  i	  vart	  och	  varför	  

motivationen	  tryter,	  det	  behövs	  mycket	  uppmuntran	  och	  kanske	  krävs	  nya	  

arbetsuppgifter	  för	  att	  lyckas	  få	  medarbetaren	  motiverad	  igen	  (Berglund	  &	  Sewerin,	  

2013).	  	  

McGregors	  teori	  X	  och	  teori	  Y	  

Under	  sextiotalet	  studerade	  Douglas	  McGregor	  påverkan	  på	  en	  arbetsgrupp	  med	  en	  chef	  

som	  har	  negativa	  respektive	  positiva	  förväntningar	  på	  sina	  medarbetare	  (Tonnquist,	  

2010).	  Enligt	  McGregor	  är	  ledarens	  syn	  på	  människor	  avgörande	  när	  det	  kommer	  till	  om	  

man	  bedriver	  ett	  auktoritärt	  eller	  ett	  demokratiskt	  ledarskap.	  Har	  ledaren	  en	  

människosyn	  X	  utövar	  de	  ett	  auktoritärt	  ledarskap	  och	  utgår	  då	  ifrån	  att	  medarbetarna	  

måste	  ”piskas	  mot	  en	  morot”,	  helt	  enkelt	  tvingas	  till	  arbete	  då	  människan	  i	  grund	  och	  

botten	  är	  lat	  och	  flyr	  ansvar	  (Bergengren,	  2010).	  Om	  ledaren	  istället	  har	  människosynen	  

Y,	  utövar	  de	  ett	  mer	  demokratiskt	  ledarskap	  och	  anser	  att	  människan	  själv	  utvecklar	  en	  

attityd	  till	  sitt	  arbete,	  medarbetarna	  vill	  ta	  ansvar	  och	  är	  initiativrika	  och	  problemlösare.	  

De	  anser	  att	  människan	  behöver	  mål	  och	  att	  de	  själva	  kan	  välja	  sina	  mål,	  målen	  bidrar	  

till	  motivation	  och	  ökar	  presterandet	  (Aru,	  2003).	  	  

	  

Figur	  1:	  McGregors	  teori	  X	  och	  teori	  Y	  (Tonnquist,	  2010).	  	  
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2.2	  Motivation	  

Studier	  har	  visat	  att	  motivation	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  när	  det	  kommer	  till	  

produktivitet	  och	  kvalitet,	  detta	  gäller	  för	  flertalet	  branscher	  inte	  minst	  vid	  

mjukvaruutveckling	  (Asproni,	  2004).	  Motivation	  betyder	  i	  vardagligt	  tal	  att	  få	  

människor	  att	  göra	  något,	  det	  är	  det	  som	  skapar	  en	  vilja	  att	  utvecklas,	  att	  göra	  ett	  bra	  

arbete	  eller	  att	  nå	  ett	  utsatt	  mål.	  Motiverade	  människor	  presterar	  i	  regel	  bättre,	  därför	  

är	  det	  viktigt	  att	  som	  företag	  eller	  ledare	  erbjuda	  sina	  medarbetare	  motivationshöjande	  

belöningar	  för	  att	  kunna	  utnyttja	  deras	  kompetens	  på	  bästa	  sätt	  (Aru,	  2003).	  	  

Inre	  och	  yttre	  motivation	  	  

Det	  är	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  att	  man	  som	  ledare	  aldrig	  kan	  motivera	  en	  annan	  

människa,	  var	  och	  en	  står	  för	  sin	  egen	  motivation.	  Däremot	  kan	  ledaren	  skapa	  de	  rätta	  

förutsättningarna	  för	  medarbetaren	  att	  hitta	  sin	  egna	  inre	  motivation.	  Motivation	  delas	  

ofta	  upp	  i	  två	  olika	  delar,	  den	  inre	  och	  den	  yttre	  motivationen.	  Den	  inre	  kommer	  inifrån	  

sig	  själv	  och	  innebär	  att	  man	  gör	  saker	  som	  man	  anser	  är	  meningsfulla	  och	  

tillfredställande.	  Den	  yttre	  motivationen	  innebär	  att	  man	  gör	  saker	  för	  att	  antingen	  få	  en	  

belöning	  eller	  för	  att	  slippa	  få	  kritik	  eller	  negativa	  konsekvenser	  (Trossing,	  2015).	  

Den	  inre	  motivationen	  består	  utav	  exempelvis	  åstadkommanden,	  möjlighet	  att	  växa	  och	  

sociala	  relationer	  på	  arbetsplatsen	  (Asproni,	  2004).	  	  Det	  är	  något	  som	  medarbetaren	  

skapar	  själv	  men	  som	  ledare	  kan	  man	  främja	  motivationen	  genom	  att	  skapa	  de	  rätta	  

förutsättningarna	  för	  var	  och	  en	  av	  de	  anställda.	  Alla	  har	  olika	  behov,	  vissa	  kanske	  har	  

ett	  behov	  av	  att	  vara	  delaktiga	  medan	  andra	  kräver	  att	  de	  känner	  meningsfullhet	  i	  sina	  

uppgifter.	  Det	  kan	  därför	  vara	  bra	  att	  som	  ledare	  titta	  på	  vad	  som	  generellt	  sätt	  skapar	  

motivation	  till	  jobbet	  och	  aktivt	  jobba	  med	  detta.	  Det	  är	  viktigt	  att	  se	  sina	  medarbetare	  

och	  att	  förstå	  deras	  behov	  och	  att	  vara	  nyfiken	  på	  deras	  ambitioner	  och	  

framtidsdrömmar	  (Trossing,	  2015).	  	  

Den	  yttre	  motivationen	  beror	  på	  den	  yttre	  omgivningen	  och	  påverkas	  av	  exempelvis	  lön,	  

kontorsplats,	  beröm,	  ansvar	  och	  provision	  (Asproni,	  2004).	  Vad	  gäller	  den	  yttre	  

motivationen	  så	  måste	  ofta	  insatsen	  öka	  för	  att	  lyckas	  hålla	  igång	  motivationen,	  på	  så	  vis	  

kan	  yttre	  motivation	  bli	  kostsam	  om	  man	  som	  ledare	  inte	  medveten	  om	  

konsekvenserna.	  Ibland	  kan	  man	  som	  ledare	  ändå	  vilja	  ta	  till	  de	  yttre	  belöningarna	  men	  

det	  är	  viktigt	  att	  se	  till	  att	  det	  inte	  tas	  för	  givet	  och	  blir	  en	  rutin	  (Trossing,	  2015).	  
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2.2.1	  Motivation	  i	  projekt	  

Projektledaren	  har	  en	  stor	  påverkan	  på	  medarbetarnas	  motivation,	  de	  har	  ansvar	  för	  att	  

få	  dem	  som	  grupp	  att	  utvecklas	  i	  rätt	  riktning	  genom	  samordning	  och	  gemensam	  

problemlösning.	  Projektledaren	  ansvarar	  här	  för	  att	  förankra	  syftet	  med	  projektet	  och	  

målet	  hos	  de	  olika	  deltagarna,	  dessutom	  delegerar	  projektledaren	  uppgifter	  och	  bör	  visa	  

intresse	  och	  uppskattning	  för	  vad	  de	  olika	  medarbetarna	  gör.	  Genom	  uppmuntran	  och	  

tillvarataganden	  på	  andras	  idéer	  och	  initiativ	  skapas	  engagemang	  och	  motivation	  i	  

gruppen.	  Många	  projekt	  skapar	  rutiner	  som	  uppmuntrar	  till	  att	  dela	  med	  sig	  av	  idéer	  

och	  att	  samarbeta,	  de	  olika	  rutinerna	  ska	  motivera	  individen	  till	  ett	  visst	  beteende	  och	  

på	  så	  vis	  få	  positiv	  verkning	  på	  projektet.	  Det	  kan	  vara	  en	  idé	  att	  individanpassa	  

rutinerna	  eftersom	  olika	  människor	  drivs	  av	  olika	  saker,	  som	  projektledare	  är	  det	  viktigt	  

att	  identifiera	  olika	  människors	  drivkrafter.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  utforma	  de	  olika	  

arbetsuppgifterna	  efter	  den	  enskilda	  individen,	  ett	  exempel	  är	  att	  föra	  en	  dialog	  med	  

medarbetaren	  för	  att	  få	  reda	  på:	  

▪ Arbeten	  inom	  den	  senaste	  tiden	  som	  denne	  trivdes	  med	  och	  vad	  hen	  bidrog	  med	  i	  

arbetet	  

▪ Hobbys	  och	  intressen	  utanför	  jobbet	  

▪ Något	  som	  hen	  alltid	  velat	  göra	  men	  aldrig	  har	  gjort	  	  

Genom	  att	  försöka	  hitta	  gemensamma	  mönster	  i	  de	  tre	  delarna	  går	  det	  med	  största	  

sannolikhet	  att	  urskönja	  vad	  som	  motiverar	  den	  enskilde	  medarbetaren	  (Tonnquist,	  

2010).	  	  

Motivation	  i	  agila	  projekt	  	  	  

En	  punkt	  i	  det	  agila	  manifestet	  lyder;	  bygg	  projekt	  kring	  motiverade	  individer.	  Ge	  dem	  

den	  miljö	  och	  det	  stöd	  de	  behöver,	  och	  lita	  på	  att	  de	  får	  jobbet	  gjort	  (Beck,	  Beedle	  mfl	  

2011).	  Agil	  projektledning	  har	  visat	  sig	  ha	  en	  positiv	  effekt	  på	  medarbetarnas	  

motivation,	  framförallt	  den	  inre.	  Studier	  som	  har	  genomförts	  på	  agila	  utvecklarteam	  har	  

visat	  att	  agila	  komponenter	  så	  som	  den	  dagliga	  kommunikationen	  inom	  teamet,	  den	  

ökade	  transparensen,	  tätare	  teamarbete	  och	  att	  dagligen	  få	  feedback	  är	  det	  som	  har	  haft	  

störst	  positiv	  effekt	  på	  motivationen	  (Reich	  et	  al,	  2012).	  De	  korta	  iterationerna	  i	  agila	  

projekt	  sträcker	  sig	  oftast	  över	  två	  till	  fyra	  veckor	  har	  också	  visat	  sig	  öka	  medarbetarnas	  

motivation.	  Genom	  korta	  iterationer	  får	  man	  se	  sitt	  arbete	  bära	  frukt	  på	  en	  gång	  istället	  

för	  att	  som	  i	  vattenfallsprojekt	  behöva	  vänta	  till	  den	  slutgiltiga	  leveransen	  till	  kunden.	  
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Just	  personlig	  prestation	  är	  en	  stor	  motivationsfaktor,	  genom	  att	  få	  se	  sitt	  arbete	  göra	  

skillnad	  kontinuerligt	  under	  utvecklingens	  gång	  bidrar	  det	  till	  att	  den	  ökar	  (Yesh,	  2011).	  

Tätare	  teamarbete	  och	  feedback	  är	  som	  sagt	  en	  annan	  agil	  komponent	  som	  ökar	  

motivationen,	  inom	  agil	  utveckling	  förespråkas	  kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte	  

eftersom	  den	  anses	  vara	  mest	  effektiv	  och	  feedback-‐loopen	  kortas	  på	  så	  vis.	  Vad	  gäller	  

samarbete	  inom	  teamet	  så	  är	  det	  den	  första	  punkten	  och	  ett	  av	  huvudelementen	  i	  det	  

agila	  manifestet	  och	  menar	  att	  individer	  och	  interaktion	  måste	  stå	  framför	  processer	  och	  

verktyg	  (Asproni,	  2004).	  Dock	  har	  det	  agila	  arbetssättet	  även	  visat	  sig	  ha	  en	  viss	  negativ	  

påverkan	  genom	  bland	  annat	  stressen	  att	  ständigt	  leverera	  inom	  iterationerna,	  den	  höga	  

mötesfrekvensen	  och	  frustrationen	  över	  att	  leverera	  och	  rapportera	  till	  de	  dagliga	  

avstämningarna	  (Reich	  et	  al,	  2012).	  	  

2.2.2	  	  Klassiska	  motivationsteorier	  	  

Det	  finns	  som	  tidigare	  beskrivit	  en	  mängd	  olika	  motivationsfaktorer,	  både	  inre	  och	  yttre.	  

Det	  kan	  ligga	  i	  åstadkommande,	  intressen	  eller	  relationer	  till	  medarbetare.	  Motivationen	  

kan	  också	  komma	  uppifrån	  ledningen	  och	  organisationen	  i	  form	  av	  ledarskapsstil,	  

support,	  feedback	  eller	  bekräftelse	  (Canós–Darós,	  2013).	  	  Det	  finns	  flera	  klassiska	  

motivationsteorier	  som	  alla	  berör	  ovanstående	  faktorer	  i	  större	  eller	  mindre	  grad,	  

nedan	  presenteras	  teorier	  från	  forskare	  i	  ämnet	  så	  som;	  Maslow,	  Herzberg	  och	  Hackman	  

&	  Oldham.	  Trots	  att	  vi	  lever	  i	  en	  tid	  där	  utvecklingen	  i	  samhället	  går	  allt	  fortare	  verkar	  

våra	  grundläggande	  behov	  fortfarande	  vara	  de	  samma,	  motivationsmodeller	  med	  över	  

50	  år	  på	  nacken	  är	  därför	  lika	  aktuella	  då	  som	  idag	  (Bergengren,	  2003).	  	  

Maslows	  behovsteorier	  	  

En	  av	  de	  mest	  kända	  motivationsteorierna	  är	  psykologen	  Abraham	  Maslows	  

behovshierarki,	  teorin	  utgår	  från	  att	  människan	  har	  en	  mängd	  grundläggande	  behov	  

som	  går	  att	  ordna	  i	  en	  hierarkisk	  behovstrappa	  (Tonnquist,	  2010).	  Maslow	  menar	  att	  

det	  finns	  ett	  antal	  konkurrerade	  behov	  hos	  oss	  individer,	  olika	  behov	  styr	  under	  olika	  

tidpunkter	  men	  ett	  är	  alltid	  starkast.	  De	  olika	  behoven	  kan	  alltså	  rangordnas	  i	  en	  slags	  

trappa	  (Aru,	  2003),	  längst	  ner	  på	  trappan	  finns	  de	  grundläggande	  dominerande	  behoven	  

som	  är	  nödvändiga	  för	  vår	  existens.	  För	  att	  kunna	  motivera	  behoven	  som	  befinner	  sig	  

högre	  upp	  i	  hierarkin	  måste	  först	  de	  grundläggande	  behoven	  vara	  tillfredsställda	  

(Tonnquist,	  2010).	  De	  tillfredsställda	  behoven	  har	  inte	  längre	  någon	  inverkan	  på	  
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beteendet,	  så	  snart	  det	  behovet	  blivit	  rimligt	  mättat	  så	  uppstår	  ett	  nytt	  behov	  på	  en	  

högre	  nivå	  i	  trappan	  (Hein,	  2012).	  	  

	  

Figur	  2:	  Maslows	  behovstrappa	  (Tonnquist,	  2010).	  	  

Maslow	  urskiljer	  alltså	  fem	  olika	  behov;	  fysiologiska	  behov,	  trygghetsbehov,	  behov	  av	  

gemenskap,	  behov	  av	  uppskattning	  och	  behov	  av	  självförverkligande	  (Hein,	  2012).	  	  

De	  fysiologiska	  behoven	  är	  det	  mest	  dominerande,	  hit	  hör	  saker	  så	  som	  lön,	  arbetstider,	  

matraster	  och	  semester	  (Tonnquist,	  2010).	  I	  ett	  civiliserat	  samhälle	  är	  de	  fysiologiska	  

behoven	  i	  stort	  sätt	  alltid	  uppfyllda,	  därför	  fungerar	  de	  inte	  som	  några	  avgörande	  faktor	  

för	  ett	  beteende	  utan	  enbart	  som	  ett	  potentiellt	  behov	  (Hein,	  2012).	  Trygghetsbehoven	  

består	  exempelvis	  i	  anställningstrygghet,	  försäkringar,	  pensionsavtal	  och	  en	  arbetsplats	  

(Tonnquist,	  2010).	  De	  omfattar	  helt	  enkelt	  behovet	  av	  stabilitet,	  skydd,	  lag	  och	  ordning,	  

även	  dessa	  behov	  bör	  vara	  uppfyllda	  i	  ett	  civiliserat	  samhälle	  men	  kan	  förekomma	  i	  

mindre	  skala	  till	  exempel	  en	  önskan	  om	  fast	  anställning	  (Hein,	  2012).	  Nästa	  steg;	  behov	  

av	  gemenskap	  består	  i	  grupptillhörighet,	  lunchsällskap	  eller	  förhållande	  till	  chefen.	  

Behov	  av	  uppskattning	  ligger	  ofta	  i	  en	  titel	  befordran,	  speciella	  förmåner	  eller	  ansvar	  

och	  befogenheter.	  Det	  sista	  steget	  behov	  av	  självförverkligande	  kan	  innefatta	  frihet	  

under	  ansvar,	  möjligheten	  att	  utvecklas	  eller	  ett	  stimulerande	  arbetsinnehåll	  

(Tonnquist,	  2010).	  Maslow	  menar	  att	  det	  sista	  steget	  handlar	  om	  att	  vara	  trogen	  sig	  själv	  

och	  göra	  det	  man	  är	  bäst	  på,	  detta	  steg	  försvinner	  inte	  när	  det	  har	  uppfyllts	  utan	  man	  vill	  

istället	  ha	  mer	  av	  det.	  Den	  självförverkligande	  människan	  har	  i	  regel	  uppfyllt	  de	  

nedersta	  stegen	  och	  har	  därför	  frihet	  att	  fokusera	  på	  att	  utveckla	  och	  realisera	  sin	  fulla	  

potential	  (Hein,	  2012).	  	  
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I	  en	  projektgrupp	  idag	  är	  de	  grundläggande	  behoven	  oftast	  tillgodosedda,	  deras	  största	  

behov	  ligger	  snarare	  i	  de	  övre	  stegen	  så	  som	  att	  känna	  samhörighet	  till	  sina	  

medarbetare	  eller	  att	  få	  uppskattning	  för	  det	  de	  presterar	  (Tonnquist,	  2010).	  	  

Herzbergs	  tvåfaktorteori	  

Fredrick	  Herzberg	  var	  en	  industripsykolog	  som	  beskrev	  hur	  människan	  motiveras	  

utifrån	  två	  olika	  faktorer;	  hygien	  –	  respektive	  motivationsfaktorer.	  Med	  hygienfaktorer	  

menas	  sådant	  som	  hör	  till	  den	  fysiska	  arbetsmiljön	  så	  som	  trygg	  anställning,	  trevliga	  

arbetskamrater	  och	  lön.	  Dock	  räcker	  inte	  dessa	  faktorer	  för	  att	  kunna	  skapa	  motivation,	  

förutom	  möjligtvis	  på	  kort	  sikt.	  Det	  som	  motiverar	  de	  anställda	  är	  istället	  att	  få	  

uppskattning,	  feedback,	  beröm,	  möjlighet	  till	  ansvar	  eller	  befordran	  etcetera,	  de	  så	  

kallade	  motivationsfaktorerna.	  	  

För	  att	  lyckas	  skapa	  motivation	  måste	  därför	  hygienfaktorerna	  först	  vara	  uppfyllda	  och	  

tillfredsställda	  därefter	  måste	  även	  motivationsfaktorerna	  vara	  uppfyllda	  för	  att	  lyckas	  

skapa	  arbetsglädje	  och	  trivsel	  på	  arbetsplatsen	  (Aru,	  2003).	  Hertzberg	  menar	  alltså	  att	  

människor	  inte	  presterar	  bättre	  av	  exempelvis	  högre	  lön,	  lönenivån	  förhåller	  sig	  

hygienisk	  till	  arbetssituationen	  och	  kan	  snarare	  leda	  till	  missnöje.	  Om	  medarbetaren	  ska	  

motiveras	  till	  större	  ansträngningar	  måste	  man	  istället	  locka	  med	  ”mjuka”	  faktorer	  som	  

handlar	  om	  upplevelsen	  av	  meningsfullhet	  (Berglund	  &	  Sewerin,	  2013).	  	  

	  

Figur	  3:	  Herzbergs	  tvåfaktorteori	  (Aru,	  2003).	  	  

Hackman	  och	  Oldhams	  arbetsdesignteori	  

Hackman	  och	  Oldhams	  arbetsdesignteori	  går	  i	  stora	  drag	  ut	  på	  att	  medarbetarnas	  

motivation	  beror	  på	  hur	  väl	  medarbetaren	  matchar	  själva	  arbetet.	  En	  dålig	  matchning	  

leder	  till	  demotivation	  och	  dåliga	  resultat	  för	  organisationen	  medan	  en	  bra	  matchning	  

istället	  leder	  till	  hög	  inre	  motivation	  och	  kvalitativa	  resultat.	  Ju	  större	  matchning	  desto	  

mindre	  måste	  ledningen	  aktivt	  arbeta	  med	  att	  öka	  motivationen,	  en	  omorganisation	  där	  
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arbetet	  skräddarsys	  till	  medarbetaren	  är	  därför	  den	  bästa	  lösningen.	  Enligt	  Oldham	  och	  

Hackman	  har	  klassiska	  organisationsteorierna	  vissa	  fallgropar,	  de	  utgår	  från	  att	  

medarbetarna	  kommer	  arbeta	  produktivt	  med	  förenklade	  rutinartade	  arbetsuppgifter	  

om	  de	  styrs	  på	  rätt	  sätt.	  Istället	  har	  motsatsen	  bevisats,	  att	  medarbetarna	  blir	  ineffektiva	  

och	  begränsade	  i	  sin	  produktivitet,	  de	  kanske	  inte	  kommer	  till	  jobbet	  eller	  saboterar	  

arbetet.	  Därför	  menar	  Oldham	  och	  Hackman	  att	  lösningen	  inte	  ligger	  i	  att	  försöka	  

motivera	  sig	  ur	  problemen	  eller	  att	  träna	  och	  utbilda	  chefer	  och	  medarbetare,	  istället	  

krävs	  en	  bättre	  arbetsmiljö	  eller	  organisationsförändringar	  (Hein,	  2012).	  	  

Deras	  modell	  för	  arbetsegenskaper	  har	  stora	  likheter	  med	  Herzbergs	  modell,	  de	  menar	  

att	  en	  rad	  egenskaper	  hos	  arbetet	  påverkar	  medarbetarens	  psykologiska	  tillstånd	  som	  i	  

sin	  tur	  leder	  till	  ökad	  inre	  motivation	  och	  bättre	  mätbara	  resultat	  för	  företaget.	  När	  ett	  

arbete	  är	  förknippat	  med	  inre	  motivation	  kommer	  medarbetaren	  tycka	  att	  det	  är	  

tillfredställande	  att	  genomföra	  arbetet	  och	  prestationerna	  kommer	  påverkas	  därefter	  

(Hein,	  2012).	  

	  

Figur	  4:	  Hackman	  och	  Oldhams	  modell	  för	  arbetsegenskaper	  (Hein,	  2012).	  
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3.	  Metod	  och	  genomförande	  
I	  följande	  kapitel	  kommer	  först	  en	  generell	  presentation	  av	  både	  kvalitativa	  och	  

kvantitativa	  metoder	  samt	  metodkombinationer	  att	  göras,	  för	  att	  sedan	  smalna	  av	  i	  en	  

presentation	  i	  de	  valda	  insamlingsmetoderna	  samt	  urvalsprocessen.	  	  

3.1	  Kvalitativa	  metoder	  

I	  kvalitativa	  metoder	  försöker	  man	  att	  komma	  bort	  från	  subjekt	  –	  objekt	  förhållandet	  

genom	  att	  få	  forskaren	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  den	  andres	  situation	  och	  se	  saker	  ur	  deras	  

perspektiv.	  Forskaren	  försöker	  se	  det	  som	  studeras	  inifrån	  och	  på	  så	  vis	  skapa	  en	  

djupare	  uppfattning	  om	  ämnet	  (Holme	  &	  Solvang,	  1996).	  	  

Utgångspunkten	  vid	  kvalitativa	  metoder	  är	  att	  verkligheten	  kan	  uppfattas	  olika	  och	  att	  

det	  därför	  är	  viktigt	  att	  undersöka	  människors	  syn	  och	  inställning	  till	  olika	  problem	  och	  

frågeställningar.	  De	  kvalitativa	  studierna	  omfattar	  ett	  mindre	  antal	  personer	  än	  de	  

kvantitativa	  och	  syftet	  är	  att	  undersöka	  dessa	  personer	  mer	  på	  djupet,	  ett	  vanligt	  antal	  

respondenter	  är	  5-‐10	  personer.	  Vad	  gäller	  urval	  av	  respondenter	  är	  syftet	  att	  de	  ska	  

vara	  insatta	  i	  det	  aktuella	  ämnet	  samt	  skapa	  en	  så	  stor	  bredd	  på	  studien	  som	  möjligt.	  

Respondenterna	  ska	  kunna	  bidra	  till	  en	  så	  pass	  ingående	  skildring	  som	  möjligt	  och	  det	  

är	  därför	  en	  fördel	  att	  inkludera	  personer	  som	  på	  olika	  sätt	  representerar	  ämnet	  

exempelvis	  via	  olika	  yrken,	  detta	  för	  att	  bredda	  uppfattningarna.	  Eftersom	  den	  

kvalitativa	  metoden	  har	  ett	  lägre	  antal	  respondenter	  innebär	  det	  att	  metoden	  inte	  blir	  

lika	  generaliserbar	  som	  de	  kvantitativa,	  den	  data	  som	  produceras	  består	  främst	  av	  ord	  

och	  beskrivningar	  istället	  för	  siffror	  och	  mätningar.	  I	  övrigt	  är	  de	  båda	  metoderna	  

uppbyggda	  av	  liknande	  processer	  som	  börjar	  med	  teoretiskt	  insamlande	  för	  att	  skapa	  

sig	  en	  djupare	  kunskap	  i	  ämnet	  och	  få	  en	  insyn	  i	  det	  som	  redan	  är	  känt	  och	  kartlagt	  i	  

ämnet	  (Hedin,	  2011).	  	  

	  

3.1.1	  Kvalitativa	  intervjuer	  

En	  intervju	  är	  en	  form	  av	  datainsamling	  där	  respondentens	  svar	  på	  intervjufrågorna	  

används	  som	  datakällan.	  Intervjudatan	  samlas	  in	  under	  ett	  samtal	  där	  intervjuaren	  och	  

respondenten	  avhandlar	  en	  mängd	  frågor	  och	  svar	  inom	  ett	  specifikt	  område.	  

(Denscombe,	  2016).	  Kvalitativa	  intervjuer	  har	  oftast	  en	  låg	  struktureringsgrad	  som	  ger	  

utrymme	  för	  respondenten	  att	  utveckla	  sina	  svar	  med	  egna	  ord.	  Ordningsföljden	  på	  

frågorna	  kan	  intervjuaren	  själv	  styra	  över	  beroende	  på	  grad	  av	  standardisering.	  Vanligt	  

är	  att	  intervjuaren	  gör	  en	  lista	  över	  ämnen	  som	  ska	  beröras	  men	  lämnar	  stor	  frihet	  för	  
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respondenten	  att	  styra	  över	  ordningsföljd	  och	  utformning	  av	  svar.	  Intervjun	  kan	  liknas	  

vid	  ett	  slags	  samtal	  mellan	  forskaren	  och	  intervjupersonen	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2012).	  	  	  	  

Vanligen	  brukar	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  antingen	  genomföras	  ostrukturerat	  eller	  

semistrukturerat.	  Vad	  gäller	  de	  ostrukturerade	  intervjuerna	  så	  kräver	  de	  oftast	  att	  

intervjuaren	  har	  stor	  erfarenhet	  då	  den	  helt	  förlitar	  sig	  på	  respondenternas	  guidning	  

inom	  ämnet	  och	  kring	  frågorna	  och	  sedan	  endast	  följer	  upp	  med	  följdfrågor,	  

intervjuerna	  sker	  helt	  utan	  någon	  styrning	  i	  form	  av	  en	  frågemall	  (Eriksson,	  2010).	  	  

Intervjuerna	  innebär	  oftast	  att	  personen	  som	  för	  intervjun	  endast	  använder	  en	  

minnesanteckning	  för	  att	  hålla	  koll	  på	  de	  olika	  temana.	  Intervjupersonen	  får	  sedan	  svara	  

och	  associera	  fritt	  kring	  dessa	  teman	  och	  intervjuerna	  påminner	  mest	  om	  ett	  vanligt	  

samtal.	  (Isaksson,	  2014).	  De	  vanligast	  förekommande	  intervjuerna	  är	  så	  kallade	  

semistrukturerade,	  där	  utgår	  intervjuaren	  från	  ett	  frågeområde	  men	  har	  oftast	  inga	  

exakt	  spikade	  frågeformuleringar,	  på	  så	  vis	  blir	  intervjun	  mer	  naturlig	  och	  mindre	  

statisk.	  De	  frågor	  som	  ställs	  bör	  vara	  öppna	  och	  uppmuntra	  till	  utvecklande	  svar	  och	  

sedan	  leda	  till	  följdfrågor.	  Syftet	  med	  denna	  typ	  av	  intervjuer	  är	  att	  få	  just	  den	  personens	  

syn	  på	  saker	  och	  att	  få	  ett	  så	  pass	  omfattande	  svar	  som	  möjligt	  på	  de	  olika	  frågorna	  

(Hedin,	  2011).	  Det	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  flexibiliteten	  när	  frågorna	  ska	  utformas	  för	  att	  

kunna	  få	  just	  den	  specifika	  respondentens	  syn	  på	  verkligheten	  och	  att	  få	  den	  att	  dela	  

med	  sig	  av	  sina	  upplevelser	  (Isaksson,	  2014).	  	  

Kvalitativa	  intervjuer	  har	  en	  mängd	  olika	  fördelar,	  bland	  annat	  djupet	  på	  den	  

information	  den	  levererar	  då	  det	  producerar	  mer	  ingående	  data	  (Denscombe,	  2016).	  

Detta	  beror	  dels	  på	  att	  forskaren	  kan	  stanna	  upp	  vid	  intressanta	  svar	  för	  att	  skapa	  

ytterligare	  förståelse	  kring	  respondentens	  svar.	  Det	  går	  att	  ställa	  följdfrågor	  om	  något	  

känns	  oklart	  och	  det	  blir	  en	  slags	  samverkan	  mellan	  respondenten	  och	  forskaren.	  

Ytterligare	  en	  fördel	  är	  att	  det	  tvetydigheter	  i	  respondentens	  svar	  kan	  klaras	  upp	  direkt	  

på	  plats,	  det	  är	  alltså	  svårare	  att	  feltolka	  ett	  svar	  i	  en	  kvalitativ	  metod	  än	  i	  en	  kvantitativ	  

metod	  (Bang,	  2009).	  I	  och	  med	  att	  intervjuerna	  är	  inbokade	  på	  förhand	  vid	  en	  utsatt	  tid	  

och	  plats	  så	  bidrar	  det	  även	  till	  en	  hög	  svarsfrekvens,	  dessutom	  kan	  vissa	  respondenter	  

se	  intervjustunden	  som	  en	  aning	  terapeutiskt	  där	  de	  får	  prata	  utförligt	  om	  sina	  tankar	  

med	  en	  person	  vars	  syfte	  är	  att	  lyssna	  utan	  att	  komma	  med	  kritik	  (Denscombe,	  2016).	  

Nackdelarna	  med	  kvalitativa	  intervjuer	  är	  att	  de	  är	  tidskrävande,	  det	  krävs	  avkodning	  av	  

datan	  som	  produceras,	  en	  uppgift	  som	  först	  kan	  behandlas	  när	  all	  data	  är	  insamlad.	  
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Dessutom	  krävs	  det	  resurser	  främst	  i	  form	  av	  tid,	  både	  din	  och	  respondentens	  men	  kan	  

även	  innebära	  reskostnader	  om	  respondenten	  befinner	  sig	  på	  annan	  ort.	  Dessutom	  kan	  

exempelvis	  utrustning	  eller	  intervjuaren	  själv	  hämma	  respondenten	  och	  bidra	  till	  att	  

den	  inte	  berättar	  hela	  sanningen	  eller	  utvecklar	  sina	  svar	  till	  max	  (Denscome,	  2016).	  

3.2	  Kvantitativa	  metoder	  	  

Kvantitativa	  metoder	  anses	  mer	  strukturerade	  och	  formaliserade	  än	  kvalitativa	  

metoder(Holme	  &	  Solvang,	  1996).	  Inom	  kvantitativ	  forskning	  används	  siffermässiga	  och	  

kvantifierbara	  resultat	  genom	  exempelvis	  enkätundersökningar	  och	  frågeformulär.	  

Forskaren	  utgår	  från	  problemformuleringar	  och	  frågor	  som	  kan	  styrkas	  genom	  mätbara	  

resultat.	  Premissen	  är	  att	  det	  finns	  en	  objektiv	  verklighet	  som	  man	  sedan	  försöker	  

beräkna	  för	  att	  få	  mer	  information	  om	  den	  (http://www.studeravidare.se/jobb-‐och-‐

karriar/examensarbete/kvantitativ-‐metod,	  2016-‐04-‐12).	  Insamlandet	  av	  information	  av	  

kvantitativ	  typ	  görs	  alltså	  via	  en	  mätning,	  det	  innebär	  helt	  enkelt	  att	  den	  insamlade	  

datan	  tilldelas	  ett	  statiskt	  värde.	  Meningen	  med	  det	  tilldelade	  siffervärdet	  är	  att	  kunna	  

studera	  om	  vissa	  egenskaper	  är	  sanna	  och	  inte	  varierar	  slumpmässigt	  (Patel	  &	  

Davidsson,	  2012).	  	  

	  

3.2.1	  	  Kvantitativa	  enkätundersökningar	  

En	  enkätundersökning	  förekommer	  i	  en	  rad	  olika	  former	  där	  syftet	  är	  att	  skapa	  kontakt	  

med	  lämpliga	  respondenter	  för	  att	  få	  information	  från	  dem,	  detta	  kan	  ske	  via	  telefon,	  

intervju	  eller	  postenkäter	  (Denscombe,	  2016).	  Enkätundersökningarna	  består	  till	  

största	  del	  av	  låsta	  svarsalternativ,	  respondenten	  får	  helt	  enkelt	  ett	  antal	  

svarsmöjligheter	  att	  välja	  mellan	  per	  fråga	  (Bang,	  2009).	  Undersökningarna	  skiljer	  sig	  åt	  

vad	  gäller	  teknik	  och	  de	  olika	  varianterna	  erbjuder	  ett	  alternativt	  sätt	  att	  ta	  kontakt	  med	  

människor	  och	  få	  data	  från	  dem,	  när	  man	  beslutar	  vilken	  typ	  av	  undersökning	  som	  ska	  

genomföras	  bör	  valet	  baseras	  på	  vad	  som	  bäst	  lämpar	  sig	  för	  det	  specifika	  

forskningsprojektet.	  Faktorer	  som	  man	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  är	  dels	  forskningens	  syfte,	  dess	  

resurser,	  det	  geografiska	  ämnet	  och	  svarsfrekvensen	  (Denscombe,	  2016).	  

Den	  mest	  använda	  formen	  av	  undersökningar	  är	  webbaserade	  frågeformulär.	  

Populariteten	  ligger	  i	  tillgängligheten	  av	  datorprogram	  som	  gör	  det	  enkelt	  att	  designa,	  

distribuera	  och	  samla	  in	  data,	  allt	  i	  programmet.	  I	  vilken	  utsträckning	  en	  

enkätundersökning	  lyckas	  att	  samla	  in	  svar	  från	  de	  kontaktade	  deltagarna	  kallas	  för	  
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svarsfrekvens	  och	  räknas	  ut	  som	  en	  procentsats,	  målsättningen	  är	  att	  uppnå	  en	  så	  pass	  

hög	  svarsfrekvens	  som	  möjligt	  ju	  större	  andel	  som	  svarar	  desto	  bättre	  undersökning	  

(Denscombe,	  2016).	  

Det	  finns	  en	  mängd	  fördelar	  med	  kvantitativ	  forskning	  och	  frågeformulär,	  bland	  annat	  

att	  de	  är	  betydligt	  mindre	  resurskrävande	  än	  kvalitativ	  forskning,	  de	  blir	  ekonomiska	  i	  

det	  avseendet	  att	  det	  kan	  ge	  en	  mängd	  data	  men	  kräver	  relativt	  lite	  material	  och	  pengar	  

(Denscombe,	  2016).	  Vidare	  är	  frågeformulär	  tidseffektivt,	  det	  går	  att	  bearbeta	  flertalet	  

respondenter	  under	  en	  kort	  tid	  samtidigt	  som	  formulären	  är	  lätta	  att	  administrera	  

(Bang,	  2009).	  Ytterligare	  fördelar	  med	  kvantitativa	  metoder	  är	  dess	  tillgänglighet,	  

webbaserade	  formulär	  är	  i	  synnerhet	  lättillgängliga	  och	  kan	  formges	  för	  att	  passa	  

människor	  med	  synnedsättning	  eller	  inlärningssvårigheter.	  De	  är	  även	  lättare	  att	  

arrangera	  då	  respondenten	  själva	  kan	  styra	  över	  när	  de	  vill	  fylla	  i	  sitt	  formulär	  

(Denscombe,	  2016).	  	  

Nackdelarna	  med	  frågeformulär	  är	  att	  den	  förenklar	  en	  organisationskultur,	  många	  

hävdar	  att	  det	  ger	  en	  förenklad	  bild	  av	  kulturen	  och	  reducerar	  den	  till	  normer	  som	  är	  

medvetna	  och	  erkända	  av	  de	  anställda.	  Ytterligare	  en	  svaghet	  är	  risken	  med	  att	  

kvantitativa	  metoder	  bara	  skrapar	  på	  ytan	  och	  aldrig	  når	  fram	  till	  djupare	  reflektioner	  

eller	  företeelser	  (Bang,	  2009).	  Vidare	  kan	  de	  fasta	  svarsalternativen	  anses	  frustrerande	  

och	  begränsande	  för	  respondenterna	  och	  i	  värsta	  fall	  leda	  till	  att	  de	  väljer	  att	  inte	  

fullfölja	  frågeformuläret.	  Det	  blir	  även	  svårare	  för	  forskaren	  att	  kontrollera	  

sanningshalten	  och	  autenciteten	  i	  respondentens	  svar	  eftersom	  frågeställningen	  inte	  

sker	  ansikte	  mot	  ansikte	  utan	  svaren	  sker	  på	  distans	  (Denscombe,	  2016).	  	  

3.3	  Metodkombination	  	  

Metodkombination	  innebär	  att	  man	  kombinerar	  kvalitativ	  och	  kvantitativ	  dataanalys	  

(http://www.mah.se/examensarbete/filmer/empiriskastudier).	  Genom	  att	  studera	  ett	  

fenomen	  ur	  flera	  olika	  synvinklar	  ges	  det	  en	  större	  förmåga	  att	  avgöra	  om	  resultatet	  är	  

hållbart	  och	  tillförlitligt	  eller	  inte.	  Svagheterna	  i	  en	  metod	  uppvägs	  alltså	  i	  detta	  fall	  av	  

styrkorna	  med	  en	  annan	  (Bang,	  2009).	  Istället	  för	  att	  tillförlita	  sig	  helt	  på	  ett	  

tillvägagångssätt	  så	  kan	  användandet	  av	  olika	  källor	  alltså	  skapa	  en	  rikedom	  och	  

fördelaktighet	  i	  de	  data	  som	  presenteras.	  Metodkombination	  skapar	  en	  möjlighet	  att	  
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kunna	  kontrollera	  den	  data	  som	  kommer	  fram	  ur	  en	  metod	  genom	  att	  jämföra	  

överensstämmande	  med	  datan	  från	  en	  annan	  metod	  (Denscombe,	  2016).	  	  

Beroende	  på	  vad	  som	  ska	  undersökas	  styrs	  ordningsföljden	  på	  metoderna,	  i	  vissa	  fall	  är	  

det	  bättre	  att	  låta	  den	  kvantitativa	  metoden	  följas	  av	  den	  kvalitativa,	  i	  andra	  syften	  är	  

det	  en	  fördel	  att	  göra	  tvärtom.	  Det	  behövs	  inte	  nödvändigtvis	  läggas	  samma	  vikt	  vid	  

båda,	  vanligtvis	  betraktas	  den	  ena	  som	  den	  huvudsakliga	  metoden	  och	  den	  andra	  som	  

sekundär	  (Denscombe,	  2016).	  Det	  finns	  ett	  flertal	  olika	  sätt	  att	  strukturera	  upp	  en	  

metodkombination.	  Ett	  exempel	  är	  att	  inleda	  med	  en	  intervju	  där	  respondenten	  har	  

möjlighet	  att	  utveckla	  sina	  svar	  i	  ett	  samtal	  med	  intervjuaren,	  därefter	  kan	  man	  med	  

fördel	  kontrollera	  och	  testa	  om	  resultatet	  kan	  generaliseras	  och	  det	  görs	  lämpligen	  

genom	  en	  enkät.	  En	  annan	  kombinationsmöjlighet	  är	  att	  börja	  med	  enkäten	  och	  sedan	  

följa	  upp	  med	  intervjufrågor	  för	  att	  få	  mer	  förståelse	  på	  djupet,	  och	  eventuellt	  i	  ett	  tredje	  

led	  gå	  ut	  och	  samla	  in	  belysande	  exempel	  på	  det	  fenomen	  som	  man	  har	  fått	  fram	  

uppgifter	  om	  (http://www.mah.se/examensarbete/filmer/empiriskastudier).	  	  

När	  det	  gäller	  att	  kartlägga	  en	  organisationskultur	  har	  det	  visat	  sig	  att	  kvalitativa	  

metoder	  har	  spelat	  en	  dominerande	  roll,	  detta	  på	  grund	  utav	  att	  olika	  fenomen	  inom	  

organisationer	  oftast	  är	  så	  svårupptäckta	  så	  att	  de	  är	  svåra	  att	  fånga	  in	  genom	  

exempelvis	  ett	  frågeformulär.	  Dock	  finns	  det	  behov	  av	  att	  använda	  sig	  av	  metoder	  som	  

gör	  det	  möjligt	  att	  generalisera	  resultat	  och	  för	  att	  kunna	  jämföra	  organisationer	  med	  

varandra.	  Genom	  att	  kombinera	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  har	  man	  därför	  löst	  

problemet.	  Svagheten	  i	  ett	  frågeformulär	  så	  som	  förhandskomponerade	  alternativ	  och	  

ytlighet	  vägs	  upp	  av	  exempelvis	  fördjupande	  intervjuer.	  Svagheterna	  i	  kvalitativa	  

metoder	  så	  som	  dålig	  generaliserbarhet	  kan	  på	  samma	  vis	  kompletteras	  med	  

kvantitativa	  metoder.	  	  

Man	  menar	  att	  intervjuerna	  ger	  särskild	  information	  om	  exempelvis	  värderingar,	  

normer	  och	  antaganden	  som	  finns	  inom	  en	  organisation	  medan	  enkäterna	  ger	  

information	  om	  vilka	  anställda	  som	  delar	  denna	  kultur	  (Bang,	  2009).	  	  	  

De	  främsta	  fördelarna	  med	  metodkombination	  är	  möjligheten	  att	  kontrollera	  fyndens	  

träffsäkerhet,	  möjligheten	  att	  få	  en	  mer	  fullständig	  bild	  och	  tydligare	  koppling	  och	  det	  

faktum	  att	  metoderna	  kompenserar	  varandras	  starka	  och	  svaga	  sidor	  
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Dock	  finns	  det	  även	  nackdelar	  med	  att	  kombinera	  olika	  metoder	  vid	  forskning	  så	  som	  

tidsåtgång	  och	  övrig	  resursåtgång,	  det	  krävs	  färdighet	  inom	  båda	  metoderna	  dessutom	  

finns	  det	  en	  risk	  att	  datan	  från	  de	  olika	  metoderna	  motsäger	  varandra	  (Denscombe,	  

2016).	  

3.4	  Datainsamlingsmetod	  och	  urval  
Studien	  baseras	  på	  ett	  så	  kallat	  målinriktat	  urval,	  vilket	  innebär	  att	  man	  väljer	  ut	  

människor	  utefter	  syftet	  med	  undersökningen	  och	  vem	  eller	  vilka	  som	  bäst	  kan	  hjälpa	  

till	  att	  besvara	  studiens	  avsikt	  (Bryman,	  2011).	  Insamlingen	  har	  skett	  via	  en	  

metodkombination	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  och	  frågeformulär,	  detta	  för	  att	  

skapa	  en	  större	  förmåga	  att	  avgöra	  om	  resultatet	  är	  hållbart	  och	  tillförlitligt	  eller	  inte.	  

Genom	  att	  använda	  olika	  metoder	  skapas	  en	  rikedom	  och	  fördelaktighet	  i	  de	  data	  som	  

presenteras	  (Bang,	  2009).	  I	  följande	  fall	  har	  en	  inledande	  semistrukturerad	  intervju	  

genomförts	  med	  en	  kontorschef	  som	  har	  inseende	  i	  organisationen	  och	  hur	  de	  i	  

dagsläget	  jobbar,	  både	  övergripande	  men	  även	  med	  de	  specifika	  frågeställningarna.	  

Genom	  en	  inledande	  intervju	  där	  de	  berättar	  hur	  de	  jobbar	  i	  dagens	  projekt	  kommer	  en	  

tydlig	  bild	  och	  större	  förståelse	  för	  dagens	  arbetssätt	  att	  kunna	  skapas.	  Eftersom	  en	  av	  

frågeställningarna	  har	  som	  syfte	  att	  komma	  med	  konkreta	  exempel	  på	  hur	  

motivationsarbete	  kan	  implementeras	  i	  dagens	  arbetssätt	  är	  det	  väsentligt	  att	  få	  en	  

inblick	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  och	  organisationsstrukturen.	  	  

	  

Därefter	  har	  en	  enkätundersökning	  skickats	  ut	  till	  samtliga	  anställda	  på	  företaget	  som	  

på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  ingår	  i	  en	  projektgrupp,	  oavsett	  roll	  och	  arbetsbeskrivning.	  

Enkätens	  syfte	  är	  att	  kunna	  få	  mätbara	  resultat	  på	  frågeställningarna	  och	  att	  kunna	  

bearbeta	  en	  större	  mängd	  respondenter	  under	  en	  kortare	  tid.	  Enkäten	  har	  utvecklats	  i	  

GoogleForms	  och	  frågorna	  berör	  de	  frågeställningar	  som	  rapporten	  har	  för	  avsikt	  att	  

besvara	  och	  har	  delats	  in	  i	  två	  konkreta	  teman;	  motivation	  samt	  ledarskap.	  De	  båda	  

temana	  har	  sedan	  brutits	  ner	  i	  ett	  flertal	  underfrågor,	  både	  öppna	  och	  stängda,	  detta	  för	  

att	  så	  bra	  som	  möjligt	  lyckas	  få	  svar	  på	  rapportens	  frågeställningar.	  Enkäten	  skickades	  

ut	  till	  25	  personer	  och	  svar	  erhölls	  från	  20	  personer,	  vilket	  ger	  en	  svarsfrekvens	  på	  

	  80	  %.	  	  
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Slutligen	  har	  ytterligare	  semistrukturerade	  intervjuer	  genomförts	  med	  fyra	  

nyckelpersoner	  på	  företaget	  med	  olika	  befattningar	  för	  att	  skapa	  ytterligare	  djup	  och	  

komplettera	  enkätfrågorna.	  Eftersom	  de	  har	  olika	  befattningar	  kan	  de	  på	  så	  vis	  komma	  

med	  olika	  infallsvinklar	  på	  ämnet.	  Frågorna	  har	  liknande	  uppbyggnad	  som	  

enkätfrågorna	  med	  fokus	  på	  motivation	  och	  ledarskap	  men	  lämnade	  större	  plats	  för	  

reflektioner	  och	  möjlighet	  till	  följdfrågor.	  	  

	  

Datainsamlingsmetod	   Befattning	   Datum/	  Tid/	  Plats	  

Intervju	  1.0	   Kontorschef	  	   28/4	  -‐2016	  /14.00-‐15.00	  /	  Dohi	  Agency	  

Enkätundersökning	   Samtliga	  på	  Dohi	  	   29/4-‐2016	  –	  6/5-‐2016/	  Dohi	  Agency	  

Intervju	  2.0	  	   Projektledare	  (R1)	   12/5-‐2016/	  10.00-‐	  11.00	  /Dohi	  Agency	  

Intervju	  2.1	  	   Senior	  Utvecklare/	  

Teamledare	  (R2)	  

12/5-‐2016/	  14.00-‐	  15.00	  /Dohi	  Agency	  

Intervju	  2.2	   Utvecklare	  (R3)	  	   13/5-‐2016/	  10.00-‐	  11.00	  /Dohi	  Agency	  

Intervju	  2.3	   Grafiker/	  UX	  (R4)	   13/5-‐2016/	  14.00-‐	  15.00	  /Dohi	  Agency	  

Tabell	  1:	  Urval	  och	  datainsamlingstabell	  	  
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4.	  Resultat	  
Nedan	  presenteras	  den	  data	  som	  framkom	  från	  genomförda	  intervjuer	  och	  enkäter.	  Först	  
redovisas	  resultatet	  från	  intervju	  ett	  som	  genomförts	  med	  en	  kontorschef	  på	  Dohi	  Agency,	  

och	  vars	  syfte	  var	  att	  skapa	  en	  större	  förståelse	  för	  företaget	  och	  deras	  aktuella	  arbetssätt.	  

Därefter	  redovisas	  resultatet	  från	  de	  enkäter	  som	  skickades	  ut	  till	  samtliga	  anställda	  och	  

har	  delats	  in	  i	  rubrikerna	  organisation	  och	  ledarskap	  samt	  motivation.	  De	  fyra	  första	  

frågorna	  bestod	  av	  stängda	  frågor	  med	  förbestämda	  svarsalternativ,	  medan	  de	  tre	  sista	  

bestod	  av	  öppna	  frågor.	  Slutligen	  presenteras	  de	  fem	  uppföljande	  djupintervjuerna,	  även	  

de	  har	  delats	  in	  i	  de	  två	  rubrikerna	  organisation	  och	  ledarskap	  samt	  motivation	  för	  att	  

skapa	  en	  tydlig	  struktur	  för	  läsaren	  att	  följa	  med	  i.	  Alla	  respondenter	  är	  anonyma	  för	  att	  

förhindra	  en	  indirekt	  jämförelse	  men	  också	  för	  att	  skapa	  en	  trygghet	  för	  dem	  för	  att	  de	  

fritt	  skulle	  kunna	  uttrycka	  sina	  tankar	  och	  åsikter.	  Respondenterna	  förkortas	  R1	  –	  R4.	  	  	  

4.1	  Inledande	  semistrukturerad	  intervju	  
	  
4.1.1	  Organisation	  och	  Ledarskap	  

På	  organisationsnivå	  har	  Dohi	  olika	  rutiner	  som	  infaller	  antingen	  veckovis,	  månadsvis	  

eller	  årsvis.	  Regelbundet	  varje	  måndag	  anordnas	  något	  som	  heter	  måndagsfrukost.	  Då	  

bjuder	  företaget	  på	  frukost	  och	  alla	  sitter	  ner	  tillsammans	  och	  äter	  medan	  någon	  

informerar	  om	  vad	  som	  kommer	  hända	  närmsta	  veckan.	  Utöver	  detta	  finns	  en	  aktivitet	  

som	  blivit	  betydligt	  mer	  oregelbunden;	  fredagspitchen.	  Tanken	  är	  att	  varje	  fredag	  ska	  

alla	  anställda	  bjudas	  på	  lunch	  medan	  någon	  utomstående	  berättar	  om	  ett	  intressant	  

projekt,	  produkt	  eller	  sitt	  företag.	  Tanken	  är	  att	  pitchen	  ska	  ge	  utbyte	  till	  samtliga,	  då	  

gästen	  kan	  få	  feedback	  på	  sin	  pitch	  samtidigt	  som	  de	  anställda	  blir	  inspirerade	  av	  

exempelvis	  produkten.	  En	  gång	  i	  månaden	  arrangeras	  även	  ett	  musikquiz	  under	  

fikarasten	  för	  samtliga	  som	  vill	  delta.	  	  

Under	  året	  som	  går	  brukar	  det	  även	  förekomma	  en	  höstkonferens,	  ett	  julbord	  och	  en	  

sommarfest	  för	  samtliga	  på	  företaget.	  Dessutom	  genomförs	  en	  revision	  i	  tre	  steg	  med	  

alla	  anställda	  under	  året	  som	  går.	  På	  hösten	  hålls	  ett	  utvecklingssamtal	  då	  det	  sätts	  upp	  

ett	  antal	  mål	  för	  kommande	  år,	  det	  kan	  handla	  om	  hur	  den	  anställda	  vill	  utvecklas	  och	  

bidra	  till	  företaget.	  På	  våren	  blir	  det	  sedan	  ett	  resultatsamtal	  där	  man	  tar	  en	  titt	  på	  året	  

som	  gått	  och	  hur	  de	  olika	  målen	  har	  uppnåtts.	  Utifrån	  det	  görs	  en	  helhetsbedömning	  och	  

en	  lön	  sätts,	  därefter	  blir	  det	  ett	  lönesamtal.	  Genom	  att	  utföra	  en	  trestegsprocess	  med	  
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diskussion	  och	  utvärdering	  försöker	  de	  motivera	  de	  anställda	  istället	  för	  att	  ledningen	  

ensam	  ska	  ta	  ett	  beslut	  om	  en	  lön.	  	  

Inom	  de	  olika	  projektgrupperna	  finns	  också	  en	  hel	  del	  rutiner	  som	  bedrivs	  regelbundet,	  

varje	  morgon	  har	  de	  olika	  projektgrupperna	  ett	  scrummöte	  för	  att	  redovisa	  vad	  de	  

jobbar	  på,	  vad	  som	  ska	  göras	  under	  dagen	  och	  om	  det	  finns	  något	  man	  behöver	  hjälp	  

med.	  Vissa	  morgnar	  kan	  scrummötet	  bytas	  ut	  mot	  ett	  cocktailparty	  där	  produktägaren	  

kan	  komma	  in	  och	  ändra	  prioriteten	  för	  gruppen	  alternativt	  ta	  upp	  frågor	  som	  kommer	  

från	  kunden.	  Genom	  att	  samla	  alla	  frågor	  till	  ett	  och	  samma	  tillfälle	  slipper	  man	  störa	  

teamet	  när	  de	  arbetar	  och	  samla	  allt	  till	  morgondagen	  istället.	  	  

I	  varje	  projekt	  bör	  det	  även	  förekomma	  ett	  planeringsmöte,	  en	  demo	  samt	  ett	  

retrospekt.	  Under	  planeringsmötet	  bryter	  man	  tillsammans	  ner	  samtliga	  sprinter	  och	  

planerar	  som	  genom	  att	  göra	  dem	  mer	  detaljerade	  och	  estimerade.	  Vanligtvis	  planerar	  

man	  tre	  sprinter	  fram	  och	  håller	  det	  endast	  på	  detaljnivå	  några	  veckor	  framåt	  för	  att	  

kunna	  jobba	  så	  agilt	  som	  möjligt.	  Under	  demon	  visas	  det	  i	  slutet	  av	  varje	  sprint	  upp	  ett	  

resultat	  för	  kunden,	  det	  visas	  vad	  som	  har	  gjorts,	  hur	  det	  ser	  ut	  och	  fungerar	  samt	  om	  

det	  finns	  några	  synpunkter.	  Under	  retrospekten	  utvärderas	  den	  genomförda	  sprinten	  

och	  vad	  som	  gick	  bra	  eller	  dåligt	  för	  att	  ständigt	  förbättra	  arbetssättet	  inför	  nästa	  sprint.	  	  

En	  projektgrupp	  består	  oftast	  av	  utvecklare,	  en	  teamledere,	  en	  UX:are	  samt	  en	  

produktägare.	  Produktägaren	  har	  ansvar	  gentemot	  kunden	  och	  ser	  till	  att	  hålla	  kunden	  

nöjd	  och	  informerad,	  dessutom	  ansvar	  de	  för	  budget	  och	  prioriteringar.	  Teamledaren	  

som	  består	  av	  seniora	  utvecklare	  ansvarar	  för	  den	  tekniska	  kvaliteten	  och	  att	  de	  kan	  stå	  

för	  de	  tekniska	  delar	  som	  levereras.	  	  

4.1.2	  Motivation	  

Under	  åren	  har	  en	  del	  rutiner	  på	  företaget	  implementerats	  för	  att	  just	  öka	  motivationen	  

bland	  de	  anställda,	  bland	  annat	  har	  en	  teamorganisation	  skapats	  istället	  för	  att	  enskilda	  

personer	  ansvara	  för	  enskilda	  projekt.	  Hela	  metodiken	  med	  tajtare	  team	  skapades	  för	  

att	  de	  anställda	  skulle	  tycka	  det	  är	  roligare	  att	  jobba	  och	  inte	  behöva	  hoppa	  mellan	  

massa	  olika	  projekt	  och	  olika	  tekniker.	  Andra	  rutiner	  som	  införts	  för	  att	  öka	  

motivationen	  är	  ett	  utskick	  av	  veckobrev	  en	  gång	  i	  veckan	  för	  att	  informera	  om	  allt	  bra	  

som	  görs	  i	  företaget	  och	  organisationen.	  Gräsrotsrutiner	  som	  att	  ta	  del	  i	  aktiviteter	  

utanför	  arbetet	  eller	  att	  motivera	  när	  det	  känns	  tungt	  för	  folk	  är	  andra	  rutiner	  som	  det	  
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arbetas	  på.	  I	  övrigt	  finns	  det	  inte	  jättemycket	  rutiner	  på	  organisationsnivå	  som	  aktivt	  

arbetar	  för	  att	  främja	  de	  anställdas	  motivation.	  	  	  

4.2	  Enkätsvar	  

4.2.1	  Organisation	  och	  Ledarskap	  

	  

Figur	  6:	  Enkätsvar	  1.0	  	  	  
Förtydligande	  av	  valmöjligheter;	  	  

▪ En	  anpassningsbarledare	  
▪ En	  delaktig	  ledare	  
▪ En	  styrande	  ledare	  
▪ En	  delegerande	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  ger	  tydliga	  direktiv	  
▪ En	  kontrollerande	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  ger	  feedback	  och	  uppmärksamhet	  
▪ En	  auktoritär	  ledare	  
▪ En	  lyhörd	  ledare	  
▪ En	  passiv	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  utövar	  målstyrning	  
▪ En	  ledare	  som	  utövar	  direktstyrning	  
▪ En	  intresserad	  och	  nyfiken	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  tar	  tillvara	  på	  andras	  idéer	  	  
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Figur	  7:	  Enkätsvar	  1.1	  	  	  
Förtydligande	  av	  valmöjligheter;	  	  

▪ En	  anpassningsbarledare	  
▪ En	  delaktig	  ledare	  
▪ En	  styrande	  ledare	  
▪ En	  delegerande	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  ger	  tydliga	  direktiv	  
▪ En	  kontrollerande	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  ger	  feedback	  och	  uppmärksamhet	  
▪ En	  auktoritär	  ledare	  
▪ En	  lyhörd	  ledare	  
▪ En	  passiv	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  utövar	  målstyrning	  
▪ En	  ledare	  som	  utövar	  direktstyrning	  
▪ En	  intresserad	  och	  nyfiken	  ledare	  
▪ En	  ledare	  som	  tar	  tillvara	  på	  andras	  idéer	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   34	  

4.2.2	  Motivation	  
	  

	  

Figur	  8:	  Enkätsvar	  1.2	  	  	  	  
Förtydligande	  av	  valmöjligheter;	  	  

▪ Arbetsmiljön	  
▪ Eget	  ansvar/	  Självbestämmande	  	  
▪ Lön	  
▪ Arbetsuppgiften/	  Stimulerande	  arbetsinnehåll	  
▪ Företagskulturen	  
▪ Arbetskollegor	  (Sociala	  relationer)	  
▪ Belöningar	  i	  form	  av	  olika	  förmåner	  
▪ Karriärmöjligheter/	  Möjlighet	  att	  växa	  
▪ Stabilitet	  och	  trygghet	  
▪ Feedback	  och	  uppskattning	  	  
▪ Arbetsvillkor	  
▪ Personliga	  resultat	  och	  prestationer	  
▪ Tydliga	  mål	  



	   35	  

	  

Figur	  9:	  Enkätsvar	  1.3	  	  	  	  
Förtydligande	  av	  valmöjligheter;	  	  

▪ Arbetsmiljön	  
▪ Eget	  ansvar/	  Självbestämmande	  	  
▪ Lön	  
▪ Arbetsuppgiften/	  Stimulerande	  arbetsinnehåll	  
▪ Företagskulturen	  
▪ Arbetskollegor	  (Sociala	  relationer)	  
▪ Belöningar	  i	  form	  av	  olika	  förmåner	  
▪ Karriärmöjligheter/	  Möjlighet	  att	  växa	  
▪ Stabilitet	  och	  trygghet	  
▪ Feedback	  och	  uppskattning	  	  
▪ Arbetsvillkor	  
▪ Personliga	  resultat	  och	  prestationer	  
▪ Tydliga	  mål	  
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Arbetet	  i	  sig	  	  

▪ När	  man	  får	  sitta	  i	  lugn	  och	  ro	  med	  sina	  kollegor	  och	  göra	  det	  man	  ska.	  
▪ När	  jag	  får	  ta	  eget	  ansvar	  och	  arbeta	  med	  uppgifter	  som	  betyder	  något	  för	  mig	  
▪ När	  jag	  kan	  komma	  med	  idéer,	  ta	  egna	  beslut,	  arbeta	  med	  sköna	  kollegor	  och	  

koda	  på	  intressanta	  projekt.	  
▪ Tydliga	  arbetsuppgifter	  och	  gott	  om	  arbete,	  då	  är	  det	  bara	  att	  arbeta	  på	  
▪ Vid	  nya,	  utmanande	  arbetsuppgifter	  och	  med	  roliga	  kollegor	  

	  
Komplimanger	  och	  uppskattning	  	  

▪ När	  jag	  får	  möjlighet	  att	  utvecklas,	  genuina	  komplimanger	  och	  konstruktiv	  kritik	  
för	  mitt	  arbete.	  	  

▪ När	  jag	  blir	  sedd	  och	  får	  uppskattning	  för	  det	  jag	  gör.	  	  

	  

Störningsmoment	  

▪ När	  man	  blir	  avbruten	  med	  något	  som	  måste	  göras	  direkt	  men	  egentligen	  är	  så	  
sjukt	  oviktigt.	  

▪ När	  det	  blir	  för	  mycket	  störningar	  i	  projekten	  
▪ När	  man	  är	  splittrad	  och	  måste	  jobba	  på	  många	  olika	  projekt	  samtidigt/under	  

samma	  vecka.	  

Arbetet	  i	  sig	  	  

▪ När	  det	  blir	  för	  mycket	  av	  samma	  gamla	  arbete.	  	  
▪ När	  man	  har	  för	  lite	  tid	  till	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb.	  	  
▪ När	  arbetsuppgifter	  saknas	  och	  inget	  annat	  finns	  att	  göra.	  	  
▪ När	  det	  finns	  för	  lite	  att	  göra.	  
▪ När	  arbetet	  saknar	  struktur	  och	  det	  inte	  känns	  som	  att	  vi	  utför	  arbetet	  på	  bästa	  

möjliga	  vis.	  

	  

Transparens	  	  

▪ Mer	  insyn	  och	  förståelse	  i	  projekten	  som	  mina	  kollegor	  jobbar	  med	  för	  att	  inte	  bli	  
isolerade	  öar.	  	  

▪ Mer	  människor	  på	  arbetsplatsen	  som	  gärna	  bidrar	  till	  en	  gemytlig	  laganda.	  	  
▪ Jobba	  närmare	  mina	  kollegor,	  så	  vi	  kan	  hjälpa	  varandra	  mer.	  
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▪ To	  know	  what	  other	  members	  of	  the	  company	  are	  doing,	  to	  know	  what	  do	  they	  
like,	  what	  do	  they	  feel	  passion	  about	  something,	  what	  do	  they	  inspire	  (not	  only	  
work)	  

Möjlighet	  till	  utveckling	  	  

▪ 20%	  egen	  arbetstid,	  fler	  workshops	  och	  möten	  för	  att	  diskutera	  teknik/idéer.	  
▪ Vill	  ha	  mer	  möjligheter	  att	  få	  sätta	  av	  arbetstid	  till	  egen	  utveckling	  där	  den	  nya	  

kunskapen	  ska	  ge	  företaget	  fördelar.	  Ju	  duktigare	  jag	  blir,	  desto	  bättre	  för	  
företaget.	  	  

▪ Möjligheter	  till	  kompetensutveckling	  i	  form	  av	  utbildningar	  och	  kurser	  
	  

Anställningstrygghet	  	  

▪ Att	  gå	  med	  i	  facket	  för	  att	  få	  en	  trygghet	  i	  anställningen	  som	  inte	  finns	  nu.	  	  
▪ Kollektivavtal	  
▪ Tydligare	  arbetsvillkor	  

	  

4.3	  Uppföljande	  semistrukturerad	  intervju	  	  
	  
4.3.1	  Organisation	  och	  Ledarskap	  

Samtliga	  respondenter	  var	  eniga	  om	  att	  en	  bra	  ledare	  är	  någon	  som	  snarare	  agerar	  

coach	  eller	  mentor	  än	  en	  diktator	  som	  går	  in	  och	  detaljstyr.	  Samtliga	  respondenter	  var	  

också	  eniga	  om	  att	  ledaren	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  ens	  personliga	  prestationer	  och	  ens	  

motivation	  till	  arbetet.	  R1	  sa	  att	  en	  bra	  ledare	  är	  någon	  som	  kan	  hjälpa	  en	  att	  vidga	  

vyerna	  och	  kan	  hjälpa	  en	  att	  utveckla	  sitt	  egna	  sätt	  att	  tänka	  genom	  att	  vara	  en	  guide	  och	  

ett	  bollplank.	  Även	  R2	  säger	  att	  en	  ledare	  bör	  vara	  engagerad	  och	  se	  till	  att	  de	  förmedlar	  

en	  gemensam	  målbild	  så	  att	  alla	  vet	  vad	  de	  jobbar	  emot	  och	  vad	  de	  håller	  på	  med.	  R4	  

säger	  att	  en	  bra	  ledare	  inte	  är	  någon	  som	  ska	  ha	  kontrollbehov	  utan	  snarare	  visa	  ett	  

genuint	  intresse	  för	  vad	  de	  anställda	  gör.	  R4	  säger	  att	  det	  är	  en	  skillnad	  mellan	  att	  

rapportera	  till	  sin	  chef	  och	  att	  bara	  dela	  med	  sig	  av	  saker	  till	  sin	  chef,	  man	  vill	  inte	  känna	  

att	  chefen	  är	  bakom	  en	  och	  kontrollerar	  det	  som	  görs	  utan	  att	  de	  litar	  på	  ens	  kompetens	  

och	  på	  det	  man	  presterar.	  	  

”En	  ledare	  är	  en	  mentor	  och	  någon	  som	  hjälper	  mig	  att	  förbättra	  mitt	  arbete	  

och	  min	  produkt,	  för	  mig	  är	  det	  någon	  som	  jag	  kan	  bli	  inspirerad	  tillsammans	  

med.”	  (Intervju,	  R4).	  	  

”Man	  ska	  inte	  vara	  en	  diktator	  utan	  man	  ska	  verkligen	  lyssna,	  man	  ska	  mer	  

vara	  en	  kollega	  och	  vara	  på	  samma	  nivå.”	  (Intervju,	  R1).	  	  
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Även	  R1	  säger	  att	  en	  detaljkontrollerande	  ledare	  är	  en	  omotiverande	  faktor	  och	  

att	  när	  saker	  och	  ting	  ska	  det	  detaljrapporteras	  så	  sänks	  motivationen	  eftersom	  

man	  inte	  får	  ett	  flöde	  i	  sitt	  arbete.	  När	  det	  ska	  gås	  ner	  på	  detaljnivå	  skapas	  det	  

mer	  frustration	  än	  motivation	  och	  det	  som	  efterfrågas	  är	  istället	  fritt	  och	  eget	  

ansvar.	  Dock	  säger	  R1	  att	  ledarskap	  kan	  behöva	  behovsanpassas	  och	  att	  det	  kan	  

behövas	  båda	  typerna	  av	  ledarskap,	  både	  bollplanket	  och	  ledaren	  på	  en	  mer	  

operativ	  nivå.	  Beroende	  på	  hur	  du	  är	  som	  person	  och	  vilka	  konsulter	  man	  jobbar	  

med	  kan	  det	  behövas	  en	  annan	  approach	  där	  det	  inte	  funkar	  att	  vara	  på	  en	  

kollega	  nivå	  utan	  snarare	  måste	  pekas	  med	  hela	  handen.	  Dock	  framhäver	  flertalet	  

respondenter	  vikten	  av	  att	  tydliggöra	  vem	  ens	  närmsta	  ledare	  är	  för	  att	  veta	  vem	  

de	  ska	  gå	  till	  när	  det	  behövs	  guidning	  eller	  ett	  bollplank.	  	  

R3	  anser	  att	  sociala	  kunskaper	  är	  det	  viktigaste	  hos	  en	  ledare,	  att	  de	  kan	  förmedla	  

och	  sätta	  saker	  i	  ord	  samt	  kör	  raka	  spår	  och	  direkt	  reder	  ut	  problem	  eller	  saker	  

som	  inte	  funkar.	  R3	  lyfter	  även	  fram	  vikten	  av	  att	  ledaren	  är	  kunnig	  i	  det	  den	  gör	  

och	  gärna	  har	  en	  teknisk	  bakgrund.	  R3	  menar	  att	  det	  på	  så	  sätt	  underlättar	  

friktion	  internt	  för	  att	  man	  har	  större	  förståelse	  för	  varandra	  och	  varandras	  

sysslor,	  R3	  säger	  att	  det	  är	  frustrerande	  när	  det	  är	  två	  läger	  och	  då	  det	  tekniska	  

tar	  lång	  tid	  att	  kommunicera.	  Många	  gånger	  hamnar	  de	  i	  en	  problemsits	  för	  att	  en	  

sak	  har	  kommunicerats	  med	  kunden	  men	  det	  egentligen	  är	  mer	  tidskrävande,	  R3	  

menar	  att	  man	  då	  måste	  gå	  tillbaka	  till	  kunden	  och	  reda	  ut	  problemet,	  en	  sits	  som	  

hade	  kunnat	  undvikas	  om	  projektledaren	  hade	  mer	  kompetens	  i	  ämnet.	  	  

”Det	  blir	  mer	  möten	  än	  vad	  som	  behövs	  istället	  för	  att	  det	  bara	  rullar	  på	  

smidigt.	  Man	  vill	  gärna	  få	  bort	  så	  mycket	  onödig	  kommunikation	  som	  möjligt,	  

det	  är	  det	  som	  är	  omotiverande	  för	  man	  kan	  inte	  fokusera	  på	  det	  man	  borde.”	  

(Intervju,	  R3).	  	  

4.3.2	  Motivation	  

Flertalet	  respondenter	  ansåg	  att	  befintliga	  rutiner	  så	  som	  måndagsmöte	  och	  

fredagspitchen	  är	  något	  som	  har	  en	  positiv	  påverkan	  på	  deras	  motivation.	  Även	  

fikarasten	  en	  gång	  om	  dagen	  ansågs	  som	  en	  positiv	  aktivitet	  för	  att	  samlas	  med	  sina	  

kollegor	  och	  få	  ett	  kort	  avbrott	  i	  sina	  dagliga	  sysslor.	  R1	  sa	  att	  måndagsmötena	  är	  ett	  bra	  

sätt	  att	  samlas	  för	  att	  få	  reda	  på	  vad	  som	  ska	  hända	  den	  kommande	  veckan,	  vad	  som	  har	  

hänt	  och	  vad	  man	  jobbar	  emot.	  R1	  lyfte	  även	  fram	  fikarasterna	  som	  en	  positiv	  rutin	  där	  
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man	  kan	  ta	  en	  liten	  paus	  för	  att	  få	  energi	  av	  kollegor,	  även	  R2	  menar	  att	  fikarasten	  är	  

viktig	  då	  man	  kan	  mötas	  och	  ta	  en	  kaffe	  eller	  kasta	  lite	  pil	  och	  prata	  om	  saker	  både	  berör	  

jobb	  eller	  det	  privata.	  	  

”Det	  finns	  massa	  studier	  på	  att	  det	  är	  bra	  att	  fika	  på	  arbetsplatser	  och	  att	  det	  

ökar	  produktiviteten	  eftersom	  man	  automatiskt	  lär	  känna	  varandra.	  Det	  har	  

massa	  positiva	  effekter.”	  (Intervju,	  R2).	  	  

”Det	  är	  bra	  att	  komma	  iväg	  och	  få	  lite	  miljöombyte	  och	  lite	  luft,	  man	  kan	  bolla	  

grejer	  som	  kanske	  inte	  handlar	  om	  jobbet.	  Det	  är	  viktigt.”	  (Intervju,	  R1).	  

Något	  som	  skulle	  kunna	  öka	  respondenternas	  motivation	  ytterligare	  är	  bland	  annat	  

ökad	  möjlighet	  till	  kompetensutveckling	  och	  avsatt	  tid	  till	  egen	  utveckling.	  R4	  menar	  att	  

det	  kan	  öka	  ens	  motivation	  om	  man	  känner	  att	  företaget	  tar	  sig	  tid	  och	  resurser	  för	  att	  

investera	  i	  dig	  som	  anställd,	  vidare	  menar	  R4	  att	  det	  är	  speciellt	  viktigt	  att	  det	  ges	  

utrymme	  för	  egenutveckling	  i	  den	  här	  typen	  av	  arbeten	  och	  kreativa	  miljöer	  där	  det	  

krävs	  att	  man	  ständigt	  håller	  sig	  uppdaterad	  med	  det	  senaste.	  R4	  menar	  att	  det	  är	  bra	  

för	  motivationen	  när	  man	  känner	  att	  man	  lär	  sig	  nya	  saker,	  man	  vill	  inte	  känna	  sig	  

gammal	  i	  sitt	  arbete,	  även	  R2	  lyfter	  fram	  vikten	  av	  att	  känna	  sig	  duktig	  på	  det	  man	  gör.	  

R3	  påpekar	  i	  likhet	  med	  R4	  vikten	  av	  att	  företag	  spenderar	  mer	  pengar	  på	  sina	  anställda	  

för	  att	  i	  framtiden	  kunna	  gynnas	  av	  det	  och	  generera	  mer	  pengar.	  	  

R2	  menar	  att	  ett	  sätt	  att	  få	  in	  kompetensutveckling	  i	  praktiken	  är	  genom	  exempelvis	  

onlinekurser,	  videokurser	  eller	  genom	  att	  delta	  i	  konferenser	  och	  att	  få	  avsatt	  tid	  för	  det	  

varje	  vecka.	  Enligt	  R1	  skulle	  avsatt	  tid	  med	  medarbetare	  som	  är	  seniora	  inom	  ens	  yrke	  

vara	  en	  möjlighet,	  att	  sitta	  ner	  med	  dem	  ett	  antal	  timmar	  i	  månaden	  för	  att	  kunna	  

utvecklas	  och	  lära	  av	  varandra.	  Flera	  respondenter	  liknar	  det	  vid	  friskvårdbidrag	  och	  

anser	  att	  det	  vore	  rimlig	  att	  lägga	  ungefär	  lika	  mycket	  tid	  på	  egen	  utveckling,	  cirka	  fyra	  

timmar	  i	  månaden.	  R1	  menar	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  specificera	  hur	  många	  timmar	  

som	  det	  faktiskt	  är	  rimligt	  att	  lägga	  på	  kompetensutveckling	  för	  att	  man	  fortfarande	  ska	  

ses	  som	  en	  tillgång	  för	  företaget	  och	  för	  att	  de	  ska	  tjäna	  pengar	  på	  ens	  jobb.	  R1	  menar	  

också	  att	  det	  går	  att	  flytta	  runt	  kompetenser	  eller	  konsulter	  mellan	  projekten	  för	  att	  

kunna	  tillfredsställa	  deras	  intressen	  bättre	  och	  på	  vis	  motivera	  dem	  mer.	  

R3	  menar	  att	  ett	  annat	  sätt	  att	  jobba	  med	  kompetensutveckling	  är	  att	  företaget	  själva	  

lägger	  in	  lite	  extra	  pengar	  i	  ett	  kundprojekts	  budget	  för	  att	  utvecklarna	  ska	  få	  tid	  att	  lära	  
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sig	  och	  testa	  nya	  metoder.	  Det	  kan	  hända	  att	  det	  blir	  mer	  invecklat	  att	  testa	  en	  ny	  metod	  

istället	  för	  att	  göra	  det	  de	  redan	  kan	  menar	  R3,	  men	  det	  kan	  bidra	  till	  att	  alla	  i	  framtiden	  

blir	  bättre	  och	  att	  företaget	  går	  med	  vinst	  i	  framtida	  projekt.	  	  

”Som	  utvecklare	  behöver	  man	  inte	  sitta	  i	  fem	  timmar	  per	  vecka	  och	  läsa	  på	  

om	  något,	  man	  vill	  hellre	  ha	  något	  konkret	  att	  koppla	  det	  emot.”	  

(Intervju,	  R3).	  	  

En	  annan	  faktor	  som	  påvisas	  som	  en	  möjlighet	  till	  ökad	  motivation	  bland	  medarbetarna	  

är	  ökad	  transparens	  mellan	  kollegor	  och	  mellan	  de	  olika	  projektgrupperna.	  R1	  menar	  att	  

i	  sin	  roll	  som	  projektledare	  är	  projekttransparens	  ett	  av	  de	  viktigaste	  hjälpmedlen	  för	  

att	  lyckas	  motivera	  sina	  kollegor,	  detta	  görs	  genom	  att	  vara	  transparent	  mot	  sina	  

kollegor	  med	  vad	  kunden	  förväntar	  sig	  samt	  hur	  planen	  och	  budgeten	  ser	  ut.	  Vidare	  

säger	  R1	  att	  transparens	  är	  viktig	  i	  syftet	  att	  sprida	  kunskap	  och	  kompetens	  inom	  

teamet.	  R4	  menar	  att	  det	  är	  trevligt	  att	  veta	  vad	  ens	  kollegor	  arbetar	  med	  för	  tillfället,	  

man	  kan	  få	  reda	  på	  intressant	  fakta	  om	  projekt	  man	  inte	  jobbar	  på	  och	  det	  ökar	  intresset	  

för	  projekten	  och	  påverkar	  i	  sin	  tur	  motivationen.	  Vidare	  säger	  R4	  att	  det	  inte	  behöver	  

vara	  relaterat	  till	  arbetet	  utan	  kan	  vara	  på	  ett	  personligt	  plan,	  folk	  kan	  dela	  med	  sig	  av	  

saker	  det	  är	  passionerade	  kring	  för	  att	  man	  ska	  lära	  känna	  varandra	  bättre.	  

”Det	  är	  vanligt	  i	  Sverige	  att	  folk	  bara	  går	  till	  jobbet	  och	  inte	  delar	  med	  sig	  av	  

något	  till	  resten	  av	  teamet,	  alla	  sitter	  bara	  framför	  sina	  skärmar.	  Det	  gör	  att	  

jag	  blir	  nyfiken	  på	  vilka	  människorna	  jag	  jobbar	  med	  är.”	  (Intervju,	  R4).	  	  

Många	  respondenter	  menar	  att	  fredagspitcherna	  och	  måndagsmötena	  är	  bra	  tillfällen	  

för	  att	  öka	  transparensen	  bland	  kollegor.	  R1	  menar	  att	  kompetensspridning	  kan	  ske	  via	  

exempelvis	  små	  luncher	  eller	  en	  pitch	  där	  man	  kan	  visa	  hur	  långt	  man	  kommit	  i	  ett	  

projekt	  och	  vilka	  tekniker	  som	  använts,	  på	  så	  vis	  får	  de	  andra	  teamen	  mer	  inblick	  i	  vad	  

som	  pågår	  i	  de	  andra	  rummen.	  Även	  R4	  menar	  att	  pitcherna	  är	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  dela	  

med	  sig	  av	  kunskap	  eller	  intressen,	  R4	  menar	  också	  att	  måndagsmötena	  är	  viktiga	  då	  det	  

är	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  lyfta	  fram	  olika	  projekt	  som	  företaget	  jobbar	  på	  för	  att	  öka	  

medvetenheten	  hos	  samtliga	  anställda.	  	  

När	  det	  kommer	  till	  faktorer	  som	  har	  en	  hämmande	  påverkan	  på	  motivationen	  så	  berör	  

några	  respondenter	  störningar	  och	  avbryt	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  R3	  säger	  att	  det	  många	  

gånger	  beror	  på	  att	  man	  sitter	  på	  flera	  projekt	  samtidigt	  som	  aldrig	  riktigt	  avslutas	  



	   41	  

vilket	  inte	  är	  optimalt.	  Projektledaren	  vill	  ofta	  veta	  vad	  som	  händer	  och	  då	  måste	  man	  

avbryta	  det	  man	  jobbar	  på	  så	  avbryts	  ens	  flöde,	  R3	  menar	  att	  som	  programmerare	  är	  det	  

väldigt	  viktigt	  att	  lyckas	  bibehålla	  sitt	  flöde.	  R2	  känner	  också	  igen	  sig	  i	  problemet	  och	  

menar	  att	  det	  ofta	  kan	  bli	  hattigt	  om	  man	  sitter	  med	  flera	  olika	  projekt	  samtidigt,	  men	  

har	  haft	  turen	  att	  sitta	  på	  ett	  och	  samma	  projekt	  i	  över	  ett	  år	  vilket	  gör	  det	  lättare	  och	  

mer	  friktionsfritt.	  R1	  och	  R4	  kan	  båda	  känna	  igen	  sig	  i	  problemet	  men	  menar	  att	  de	  är	  

vana	  vid	  att	  ha	  många	  bollar	  i	  luften	  och	  att	  jobba	  på	  flera	  små	  projekt	  samtidigt.	  R4	  

säger	  att	  hen	  inte	  har	  problem	  med	  att	  folk	  avbryter	  och	  ställer	  frågor	  men	  att	  det	  kan	  

finnas	  tillfällen	  då	  det	  krävs	  absolut	  koncentration	  men	  att	  det	  därför	  är	  bra	  med	  

fikaraster	  där	  folk	  kan	  prata	  av	  sig	  för	  att	  sedan	  kunna	  lägga	  full	  fokus	  på	  jobbet.	  R1	  tror	  

att	  det	  beror	  på	  vilket	  sätt	  man	  stör,	  om	  det	  är	  akut	  eller	  inte	  och	  om	  det	  görs	  på	  ett	  

trevligt	  sätt.	  	  I	  övrigt	  tycker	  R1	  inte	  att	  man	  kan	  förvänta	  sig	  att	  man	  ska	  kunna	  sitta	  

instängd	  på	  sitt	  rum	  i	  åtta	  timmar	  och	  jobba	  på	  en	  sak,	  R1	  säger	  att	  generellt	  ska	  man	  

måsta	  vara	  öppen	  för	  frågor	  hela	  dagen.	  	  

”Jag	  tycker	  att	  vi	  ska	  ha	  den	  servicen	  att	  vi	  ska	  kunna	  ge	  kunden	  ett	  svar	  så	  

fort	  som	  möjligt	  istället	  för	  att	  vänta	  tills	  dagen	  efter.”	  (Intervju,	  R1).	  	  

De	  flesta	  anser	  att	  de	  agila	  metoderna	  har	  en	  positiv	  påverkan	  på	  deras	  motivation	  

men	  säger	  samtidigt	  att	  det	  är	  det	  enda	  sättet	  de	  har	  jobbat	  på	  och	  har	  lite	  erfarenhet	  

av	  vattenfallsprojekt.	  R3	  säger	  att	  det	  agila	  arbetssättet	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  jobba	  på,	  

och	  lyfter	  fram	  både	  de	  dagliga	  scrummötena	  och	  retrospekten	  som	  positiva	  rutiner.	  

R3	  säger	  att	  de	  under	  scrummötena	  berör	  vad	  som	  har	  gjorts,	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  

vad	  alla	  andra	  ska	  göra	  under	  dagen,	  på	  så	  vis	  är	  det	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  lyfta	  upp	  om	  det	  

är	  något	  som	  man	  behöver	  hjälp	  med	  under	  dagen	  och	  kan	  samla	  alla	  frågor	  till	  ett	  och	  

samma	  tillfälle.	  	  

”Jag	  tror	  det	  har	  påverkan	  på	  min	  motivation,	  att	  sitta	  själv	  vid	  en	  dator	  

dygnet	  runt	  är	  lite	  osocialt	  och	  deprimerande.	  Man	  gillar	  att	  ändå	  få	  en	  liten	  

daglig	  dos	  av	  social	  kontakt,	  det	  fungerar	  i	  motiverande	  syfte.”	  (Intervju,	  R3).	  	  

Vidare	  säger	  R1	  att	  retrospekten	  i	  samband	  med	  varje	  avslutad	  sprint	  är	  en	  bra	  rutin	  där	  

de	  berör	  vad	  som	  har	  gått	  bra	  respektive	  dåligt	  och	  vad	  som	  kan	  förbättras	  till	  nästa	  

sprint.	  Dock	  säger	  R1	  att	  det	  upplevs	  som	  väldigt	  omotiverande	  om	  det	  sedan	  inte	  görs	  

något	  åt	  det	  som	  bör	  förändras,	  R1	  säger	  att	  det	  är	  jätteviktigt	  att	  man	  lyssnar	  på	  vad	  
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folk	  upplever	  inte	  fungerar	  för	  att	  sedan	  åtgärda	  det	  annars	  drar	  det	  ner	  motivationen.	  

Även	  R2	  anser	  att	  retrospekten	  är	  en	  rutin	  som	  varje	  team	  bör	  ha	  där	  de	  sätter	  sig	  ner	  

och	  funderar	  på	  vad	  som	  går	  bra	  och	  vad	  som	  går	  dåligt,	  både	  vad	  gäller	  produkten	  men	  

också	  hur	  gemene	  man	  har	  upplevt	  sprinten.	  R1	  säger	  också	  att	  retrospekt	  är	  en	  viktig	  

rutin	  som	  det	  borde	  läggas	  tid	  på	  för	  att	  förbättra	  produkten	  men	  också	  för	  att	  ge	  

förbättring	  på	  det	  personliga	  planet,	  det	  behöver	  inte	  vara	  projektbundet	  utan	  kan	  

beröra	  arbetsmiljö,	  kollegor	  eller	  mer	  fritt.	  R1	  säger	  att	  det	  då	  kan	  dyka	  upp	  saker	  som	  

exempelvis	  projektledaren	  inte	  tänkt	  på	  och	  att	  det	  därför	  är	  en	  bra	  idé	  att	  ha	  det	  mer	  

kontinuerligt	  både	  i	  projektform	  och	  i	  personform.	  R4	  anser	  att	  en	  bra	  sak	  med	  det	  agila	  

arbetssättet	  är	  att	  det	  blir	  ökad	  transparens	  och	  att	  det	  är	  lättare	  att	  dela	  med	  andra	  vad	  

man	  jobbar	  på	  och	  vice	  versa.	  R4	  anser	  att	  det	  agila	  tankesättet	  där	  alla	  är	  involverade	  i	  

de	  olika	  momenten	  av	  projektet	  och	  att	  individerna	  i	  projektet	  kan	  bidra	  utanför	  sin	  

yrkesroll	  är	  en	  bra	  rutin.	  R4	  säger	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  se	  att	  folk	  bara	  är	  involverade	  i	  

den	  delen	  av	  projektet	  som	  berör	  deras	  expertis	  men	  att	  det	  kan	  vara	  utvecklande	  om	  

exempelvis	  de	  som	  jobbar	  med	  design	  ställer	  frågor	  om	  utveckling	  eller	  vice	  versa.	  

”Jag	  tror	  att	  när	  man	  har	  större	  förståelse	  för	  sina	  kollegors	  processer	  gör	  det	  

att	  du	  får	  större	  förståelse	  för	  vilka	  lösningar	  du	  kan	  skapa	  för	  olika	  projekt.”	  

(Intervju,	  R4).	  	  
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5.	  Analys	  
I	  kapitel	  5	  kommer	  den	  insamlade	  datan	  som	  presenterats	  i	  föregående	  kapitel	  att	  

analyseras	  och	  sammankopplas	  med	  den	  teori	  som	  har	  redogjorts	  för.	  	  

5.1	  Organisation	  och	  ledarskap	  

En	  viktig	  egenskap	  hos	  dagens	  ledare	  är	  att	  skapa	  premisser	  för	  de	  anställda	  att	  kunna	  

utveckla	  motivation	  till	  sitt	  arbete	  och	  sina	  arbetsuppgifter	  (Söderfjäll,	  2012).	  Enligt	  

Bergengren	  (2003)	  går	  ett	  effektivt	  ledarskap	  ut	  på	  att	  kunna	  överföra	  uppslag	  och	  

visioner	  till	  sina	  medarbetare	  på	  ett	  uppmuntrande	  och	  inspirerande	  sätt,	  detta	  för	  att	  

kunna	  skapa	  delaktighet	  och	  målinriktning	  hos	  samtliga	  anställda.	  Att	  en	  bra	  ledare	  är	  

någon	  som	  agerar	  mentor	  och	  coach	  snarare	  än	  någon	  som	  detaljstyr	  var	  något	  som	  

samtliga	  respondenter	  var	  eniga	  om.	  De	  var	  också	  eniga	  om	  vikten	  som	  en	  bra	  ledare	  

spelar	  i	  deras	  individuella	  prestationer	  och	  deras	  motivation.	  R1	  sa	  att	  en	  bra	  ledare	  är	  

någon	  som	  kan	  hjälpa	  en	  att	  vidga	  sina	  vyer	  och	  utveckla	  ens	  egna	  tankesätt	  genom	  att	  

agera	  bollplank.	  R2	  ansåg	  att	  en	  bra	  ledare	  bör	  vara	  engagerad	  och	  förmedla	  en	  

gemensam	  målbild	  för	  att	  alla	  ska	  veta	  vad	  de	  jobbar	  emot.	  Även	  i	  enkäten	  framkom	  det	  

att	  75	  %	  anser	  att	  medbestämmande	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  egenskaperna	  som	  en	  ledare	  

kan	  utöva	  för	  att	  öka	  motivationen.	  Andra	  viktiga	  egenskaper	  som	  framkom	  i	  enkäten	  

som	  anspelar	  på	  samma	  sak	  var	  en	  delaktig	  ledare	  och	  en	  intresserad	  ledare.	  	  

Denna	  typ	  av	  ledarskap	  stämmer	  bra	  överens	  med	  den	  typen	  av	  ledarskap	  som	  

förespråkas	  i	  de	  agila	  metoderna,	  en	  scrum	  master	  är	  någon	  som	  främst	  agerar	  coach	  

istället	  för	  chef	  och	  vars	  främsta	  syssla	  är	  att	  ge	  stöd	  till	  teamet	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  

arbeta	  så	  effektivt	  som	  möjligt.	  Deras	  uppgifter	  ligger	  alltså	  mycket	  i	  att	  de	  ska	  skapa	  en	  

bättre	  arbetsmiljö	  för	  de	  anställda	  och	  undanröja	  eventuella	  hinder	  (Gustavsson,	  2013).	  

Respondenterna	  menar	  att	  en	  detaljkontrollerande	  ledare	  är	  en	  omotiverande	  faktor,	  R1	  

påvisar	  att	  detaljrapportering	  bidrar	  till	  att	  man	  kommer	  ur	  sitt	  flow	  och	  att	  det	  sänker	  

motivationen.	  Detaljstyrning	  skapar	  mer	  frustration	  än	  motivation	  och	  att	  man	  istället	  

efterfrågar	  mer	  eget	  ansvar.	  Detta	  är	  något	  som	  även	  påvisas	  i	  resultatet	  av	  enkäten	  där	  

95	  %	  svarade	  att	  en	  kontrollerande	  ledare	  är	  en	  av	  de	  ledaregenskaper	  som	  har	  störst	  

negativ	  påverkan	  på	  ens	  motivation	  och	  80	  %	  svarade	  en	  ledare	  som	  direktstyr	  på	  

samma	  fråga.	  Detta	  stämmer	  bra	  överens	  med	  Mcgregors	  teori	  där	  det	  påpekas	  att	  en	  

ledare	  som	  utövar	  direktstyrning	  bidrar	  till	  låg	  trivsel	  och	  produktivitet,	  medan	  en	  
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ledare	  som	  informerar	  och	  bestämmer	  i	  samråd	  med	  sina	  medarbetare	  bidrar	  till	  ökad	  

trivsel	  och	  ökad	  produktivitet	  (Tonnquist,	  2010).	  Den	  sistnämnda	  ledaren	  anser	  att	  

människan	  är	  initiativrik	  och	  en	  problemlösare	  samt	  att	  de	  behöver	  mål	  och	  att	  dessa	  

mål	  sedan	  leder	  till	  ökad	  prestation	  och	  motivation	  (Aru,	  2003).	  Vidare	  menar	  Aru	  

(2003)	  att	  dagens	  organisationsklimat	  med	  högre	  förändringstakt	  och	  större	  

konkurrenskraft	  kräver	  större	  flexibilitet	  och	  att	  det	  därför	  fungerar	  sämre	  med	  en	  

hierarkisk	  och	  byråkratisk	  organisation	  utan	  istället	  krävs	  platta,	  decentraliserade	  

organisationer	  med	  ledarskap	  anpassat	  därefter.	  	  

Dock	  konstaterade	  R1	  att	  ledarskap	  kan	  behöva	  behovsanpassas	  och	  att	  det	  kan	  behövas	  

båda	  typerna	  av	  ledarskap,	  både	  bollplanket	  och	  den	  operativa	  ledaren.	  R1	  menar	  att	  

det	  beror	  på	  vilken	  konsult	  man	  jobbar	  med	  och	  att	  det	  kan	  behövas	  en	  annan	  approach,	  

ibland	  fungerar	  det	  att	  vara	  på	  en	  kollega	  nivå	  medan	  det	  ibland	  måste	  pekas	  med	  hela	  

handen.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  det	  ledarskap	  som	  tillämpas	  i	  behovsanpassat	  

ledarskap,	  där	  går	  tanken	  ut	  på	  att	  olika	  situationer	  kräver	  ett	  specifikt	  ledarskap	  och	  att	  

ledaren	  måste	  läsa	  av	  situationen	  och	  anpassa	  sig	  därefter.	  Ledarskap	  består	  i	  detta	  fall	  

både	  av	  styrande	  krafter	  och	  av	  stödjande	  och	  uppmuntrande	  krafter	  (Berglund,	  

Sewerin,	  2013).	  Även	  i	  enkäten	  framkom	  det	  att	  många	  värdesätter	  en	  anpassningsbar	  

ledare	  då	  35	  %	  svarade	  att	  just	  möjligheten	  till	  anpassning	  var	  en	  viktig	  ledaregenskap	  

för	  att	  öka	  motivationen.	  	  

En	  typ	  av	  ledarskap	  som	  inte	  bör	  bedrivas	  är	  dock	  låt	  gå	  -‐	  ledarskapet,	  ett	  ledarskap	  som	  

innebär	  att	  man	  undviker	  ansvar	  och	  beslutsfattande	  och	  vänder	  kappan	  efter	  vinden	  

och	  överlåter	  gärna	  besluten	  till	  gruppen	  (Aru,	  2003).	  70	  %	  angav	  i	  enkäten	  att	  de	  anser	  

att	  ett	  passivt	  ledarskap	  har	  en	  negativ	  påverkan	  på	  ens	  motivation.	  R3	  nämnde	  under	  

intervjun	  en	  ledare	  bör	  kunna	  förmedla	  och	  sätta	  saker	  i	  ord	  samt	  kör	  raka	  spår	  och	  

direkt	  reda	  ut	  problem	  eller	  saker	  som	  inte	  fungerar.	  

Enkätundersökningen	  påvisade	  att	  45	  %	  anser	  att	  en	  ledare	  som	  ger	  feedback	  och	  

uppmärksamhet	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  faktorerna	  för	  ökad	  motivation	  på	  arbetsplatsen.	  

Detta	  stämmer	  överens	  med	  vad	  Tonnquist	  (2012)	  beskriver	  som	  en	  viktig	  faktor	  i	  

ledarskap	  i	  projekt,	  han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  som	  projektledare	  låta	  alla	  anställda	  

känna	  sig	  sedda	  och	  att	  ha	  kontinuerlig	  avstämning	  och	  uppföljning.	  Vidare	  säger	  han	  att	  

återkoppling	  genom	  beröm	  och	  konstruktiv	  kritik	  är	  det	  bästa	  redskapet	  för	  att	  utveckla	  

projektgruppen.	  	  
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Vidare	  har	  genomförda	  intervjuer	  och	  enkäter	  visat	  att	  kompetens	  inom	  projektets	  

område	  är	  en	  viktig	  egenskap	  som	  värdesätts	  hos	  ledare.	  Detta	  är	  något	  som	  inte	  berörs	  

eller	  kan	  bekräftas	  via	  den	  information	  som	  kan	  återfinnas	  i	  den	  teoretiska	  

referensramen.	  Dock	  känns	  kunskap	  inom	  det	  aktuella	  ämnet	  väsentligt	  för	  att	  kunna	  

utveckla	  en	  så	  optimal	  produkt	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  slippa	  så	  mycket	  friktion	  som	  

möjligt	  inom	  gruppen.	  	  

5.2	  Motivation	  	  

Studier	  har	  visat	  att	  motivation	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  till	  produktivitet	  och	  kvalitet,	  

inte	  minst	  vid	  mjukvaruutveckling.	  Motiverade	  människor	  presterar	  i	  regel	  bättre	  och	  

det	  är	  därför	  viktigt	  att	  som	  företag	  och	  ledare	  kunna	  erbjuda	  motivationshöjande	  

belöningar	  eller	  rutiner	  (Aru,	  2003).	  Resultatet	  från	  genomförda	  studier	  tyder	  på	  att	  

motivationsteorier	  med	  mer	  än	  50	  år	  och	  trots	  den	  snabba	  utvecklingen,	  är	  lika	  

aktuella	  nu	  som	  då	  och	  att	  våra	  grundläggande	  behov	  fortfarande	  verkar	  vara	  de	  

samma	  (Bergengren,	  2003).	  	  

Man	  skiljer	  ofta	  på	  inre	  och	  yttre	  motivation	  där	  den	  inre	  kommer	  från	  en	  själv	  och	  att	  

man	  gör	  saker	  som	  man	  anser	  är	  meningsfulla	  eller	  tillfredställande,	  det	  kan	  ligga	  i	  

åstadkommanden,	  möjlighet	  att	  växa	  eller	  sociala	  relationer.	  Den	  yttre	  motivationen	  

beror	  på	  omgivningen	  och	  påverkas	  av	  exempelvis	  lön,	  arbetsplats	  eller	  provision	  

(Trossing,	  2015).	  Enkätundersökningen	  visade	  tydligt	  att	  de	  inre	  

motivationsfaktorerna	  var	  de	  som	  var	  viktigast	  för	  respondenterna	  för	  att	  skapa	  

motivation	  i	  deras	  arbete.	  Arbetsuppgiften,	  kollegor	  och	  möjlighet	  att	  växa	  var	  de	  som	  

rankades	  som	  topp	  tre.	  Yttre	  faktorer	  som	  belöningar	  eller	  själva	  arbetsplatsen	  var	  i	  

topp	  över	  de	  faktorer	  som	  var	  minst	  viktiga	  för	  att	  motivera	  i	  arbetet.	  Detta	  stämmer	  

väl	  överens	  med	  vad	  de	  klassiska	  motivationsteorierna	  anger	  som	  de	  främsta	  

motivationsfaktorerna,	  enligt	  Maslow	  så	  ska	  behov	  så	  som	  lön,	  arbetsplats	  och	  

semester	  redan	  vara	  tillgodosedda	  i	  ett	  civiliserat	  samhälle.	  Så	  även	  om	  de	  egentligen	  

är	  de	  mest	  dominerande	  så	  ligger	  anställdas	  motivation	  idag	  snarare	  i	  exempelvis	  

samhörighet	  till	  medarbetare,	  självförverkligande	  eller	  ett	  stimulerande	  arbetsinnehåll	  

(Tonnquist,	  2010).	  I	  enkäten	  angav	  flertalet	  respondenter	  att	  eget	  ansvar	  och	  

möjligheten	  att	  utveckla	  sin	  egen	  kompetens	  var	  då	  man	  känner	  sig	  som	  mest	  

motiverad	  i	  sitt	  arbete	  idag.	  På	  samma	  fråga	  angav	  flertalet	  respondenter	  även	  tydliga	  

och	  konkreta	  arbetsuppgifter	  som	  är	  intressanta	  och	  roliga.	  Även	  Herzbergs	  
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tvåfaktorteori	  menar	  att	  motivationsfaktorer	  så	  som	  resultat,	  prestationer	  och	  arbetet	  i	  

sig	  är	  viktigast	  för	  att	  skapa	  trivsel	  och	  arbetsglädje	  men	  att	  det	  krävs	  att	  faktorer	  lön	  

och	  arbetsvillkor	  är	  uppfyllda	  innan	  dess	  (Berglund	  &	  Sewerin,	  2013).	  

”Jag	  känner	  mig	  som	  mest	  motiverad	  i	  mitt	  arbete	  när	  jag	  får	  komma	  med	  

idéer	  och	  ta	  egna	  beslut”	  (Enkätsvar)	  

”Jag	  känner	  mig	  som	  mest	  motiverad	  i	  mitt	  arbete	  när	  jag	  får	  ta	  eget	  ansvar	  

och	  arbeta	  med	  uppgifter	  som	  betyder	  något	  för	  mig”	  (Enkätsvar)	  	  

Arbetet	  i	  sig	  fick	  ett	  utfall	  på	  80	  %	  av	  enkätsvaren	  vad	  gäller	  den	  viktigaste	  

motivationsfaktorn	  på	  jobbet.	  R3	  sa	  även	  under	  intervjun	  att	  motivation	  för	  hen	  

innebär	  att	  man	  kliver	  upp	  på	  morgonen	  och	  gör	  något	  man	  vill	  göra.	  Det	  ligger	  alltså	  

främst	  i	  ens	  direkta	  arbetsuppgifter	  och	  arbetet	  i	  sig.	  Detta	  stämmer	  väl	  överens	  med	  

Hackman	  och	  Oldhams	  arbetsdesignteori	  som	  i	  stora	  drag	  går	  ut	  på	  att	  medarbetarens	  

motivation	  beror	  på	  hur	  väl	  de	  matchar	  själva	  arbetet,	  en	  dålig	  matchning	  leder	  till	  

demotivation	  och	  en	  bra	  matchning	  leder	  till	  hög	  inre	  motivation	  och	  kvalitativa	  

resultat	  (Hein,	  2012).	  Tonnquist	  (2010)	  nämner	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  identifiera	  olika	  

människors	  drivkrafter	  och	  att	  föra	  en	  dialog	  med	  medarbetaren	  för	  att	  få	  reda	  på	  

bland	  annat	  projekt	  i	  vilka	  personen	  har	  trivts	  och	  känt	  sig	  behövd	  men	  också	  hobbys	  

och	  intressen	  utanför	  jobbet,	  detta	  för	  att	  bättre	  förstå	  vad	  som	  motiverar	  den	  enskilda	  

individen.	  	  R1	  sa	  under	  intervjun	  att	  kompetensförflyttning	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  lyckas	  

få	  upp	  motivationen	  och	  bättre	  lyckas	  matcha	  medarbetaren	  till	  den	  specifika	  

arbetsuppgiften.	  

Feedback	  och	  konstruktiv	  kritik	  är	  en	  annan	  faktor	  som	  50	  %	  av	  alla	  respondenter	  

anser	  ligga	  i	  topp	  fem	  över	  viktigaste	  motivationsfaktorerna.	  På	  frågan	  om	  när	  man	  

känner	  sig	  mest	  motiverad	  i	  sitt	  arbete	  idag	  framkom	  även	  där	  svar	  som	  hade	  med	  

feedback	  att	  göra.	  Enligt	  Tonnquist	  (2010)	  är	  det	  viktigt	  att	  i	  projekt	  ge	  uppmuntran	  

och	  ta	  tillvara	  på	  andras	  idéer	  för	  att	  lyckas	  skapa	  engagemang	  och	  motivation	  i	  

gruppen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  som	  projektledare	  visa	  intresse	  och	  uppskattning	  för	  vad	  ens	  

medarbetare	  gör.	  	  

”Jag	  känner	  mig	  som	  mest	  motiverad	  i	  mitt	  arbete	  när	  jag	  får	  genuina	  

komplimanger	  och	  konstruktiv	  kritik	  för	  mitt	  arbete.”(Enkätsvar)	  
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”Jag	  känner	  mig	  som	  mest	  motiverad	  i	  mitt	  arbete	  när	  jag	  blir	  sedd	  och	  får	  

uppskattning	  för	  det	  jag	  gör.”	  (Enkätsvar)	  

Vad	  gäller	  agila	  rutiner	  ansåg	  de	  flesta	  respondenterna	  i	  intervjun	  att	  det	  har	  en	  positiv	  

påverkan	  på	  deras	  motivation	  och	  nämner	  rutiner	  så	  som	  retrospekt	  och	  de	  dagliga	  

scrummötena	  som	  positiva	  inslag.	  R4	  anser	  att	  de	  agila	  rutinerna	  även	  bidrar	  till	  en	  

ökad	  transparens	  inom	  teamet	  vilket	  är	  en	  positiv	  effekt.	  Detta	  stämmer	  överrens	  med	  

vad	  genomförda	  studier	  har	  visat	  vad	  gäller	  positiva	  effekter	  i	  och	  med	  agila	  projekt,	  

studierna	  visar	  att	  agila	  komponenter	  så	  som	  daglig	  kommunikation,	  den	  ökade	  

transparensen,	  tätare	  teamarbete	  och	  daglig	  feedback	  har	  positiv	  påverkan	  på	  

motivationen	  (Reich	  et	  al,	  2012).	  Vad	  gäller	  tätare	  teamarbete	  tog	  kontorschefen	  under	  

sin	  intervju	  upp	  att	  Dohi	  har	  börjat	  jobba	  med	  just	  tätare	  team	  istället	  för	  enskilt	  

projektansvar,	  detta	  just	  för	  att	  bland	  annat	  öka	  arbetsglädjen.	  	  

	  

På	  enkätfrågan	  om	  hur	  medarbetarna	  skulle	  kunna	  bli	  mer	  motiverade	  på	  sin	  

arbetsplats	  svarade	  flertalet	  genom	  avsatt	  arbetstid	  för	  egen	  utveckling	  och	  möjlighet	  

till	  kompetensutveckling.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  vad	  Maslow	  anger	  som	  det	  

främsta	  behovet	  i	  sin	  behovstrappa;	  behov	  av	  självförverkligande	  genom	  exempelvis	  

möjlighet	  till	  utveckling	  (Tonnquist,	  2010).	  Även	  under	  intervjun	  påvisades	  vikten	  av	  

tid	  för	  egenutveckling,	  R4	  menar	  att	  det	  är	  speciellt	  viktigt	  i	  kreativa	  miljöer	  för	  att	  

kunna	  hålla	  sig	  uppdaterad,	  dessutom	  ökar	  det	  ens	  motivation	  att	  veta	  att	  företaget	  

investerar	  i	  en.	  Enligt	  Aru	  (2003)	  är	  det	  viktigt	  att	  företagen	  ständigt	  är	  förberedda	  på	  

förändring	  genom	  att	  hålla	  organisationen	  flexibel	  och	  ständigt	  lärande,	  detta	  för	  att	  

lyckas	  i	  dagens	  samhälle.	  	  

”Jag	  vill	  ha	  mer	  möjligheter	  att	  få	  sätta	  av	  arbetstid	  till	  egen	  utveckling	  där	  

den	  nya	  kunskapen	  ska	  ge	  företaget	  fördelar.	  Ju	  duktigare	  jag	  blir,	  desto	  

bättre	  för	  företaget.	  ”	  (Enkätsvar).	  	  

	  

Olika	  sätt	  att	  få	  in	  kompetensutveckling	  i	  praktiken	  som	  nämndes	  i	  intervjuer	  och	  

enkätsvar	  var	  bland	  annat	  konferenser,	  workshops	  eller	  luncher.	  

Respondenterna	  sa	  att	  dessa	  skulle	  kunna	  äga	  rum	  under	  redan	  befintliga	  rutiner	  

så	  som	  fredagspitcherna.	  Vidare	  gavs	  förslag	  på	  möjlighet	  till	  

kompetensutveckling	  genom	  exempelvis	  att	  företaget	  investerar	  extra	  pengar	  i	  
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kundprojekt	  eller	  att	  man	  har	  möjlighet	  att	  arbeta	  närmare	  seniora	  medarbetare.	  	  

	  
I	  enkäten	  framkom	  även	  att	  ökad	  transparens	  genom	  insyn	  i	  kollegors	  projekt	  och	  

gemytligare	  laganda	  skulle	  kunna	  öka	  ens	  motivationen.	  R1	  sa	  att	  det	  var	  en	  viktig	  del	  i	  

hens	  jobb	  som	  projektledare	  att	  ständigt	  hålla	  projektet	  så	  transparent	  som	  möjligt	  

genom	  att	  informera	  om	  vad	  som	  sker,	  R1	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  att	  sprida	  kunskap	  

och	  transparens	  inom	  teamet.	  Enligt	  Tonnquist	  (2010)	  kan	  det	  vara	  en	  idé	  att	  skapa	  

rutiner	  som	  uppmuntrar	  till	  att	  dela	  med	  sig	  av	  idéer	  och	  att	  samarbeta,	  dessa	  rutiner	  

ska	  motivera	  individen	  till	  ett	  visst	  beteende	  och	  får	  på	  så	  vis	  en	  positiv	  verkning	  på	  

projektet.	  Även	  under	  den	  initiala	  intervjun	  med	  kontorschefen	  nämndes	  utskick	  av	  ett	  

veckobrev	  vars	  syfte	  var	  att	  höja	  de	  anställdas	  motivation	  genom	  att	  informera	  dem	  om	  

vad	  som	  görs	  i	  företaget	  och	  organisationen.	  	  

”För	  att	  bli	  mer	  motiverad	  på	  min	  arbetsplats	  vill	  jag	  ha	  mer	  insyn	  och	  

förståelse	  i	  projekten	  som	  mina	  kollegor	  jobbar	  med	  för	  att	  inte	  bli	  isolerade	  

öar.”	  (Enkät)	  	  

	  

Även	  här	  nämndes	  befintliga	  rutiner	  så	  som	  fredagspitchen	  och	  måndagsmötena	  

som	  bra	  tillfällen	  för	  att	  öka	  transparensen.	  R1	  sa	  att	  det	  kan	  ske	  via	  en	  lunch	  

eller	  pitch	  där	  medarbetare	  kan	  presentera	  ett	  aktuellt	  projekt	  och	  hur	  de	  jobbat	  

fram	  den	  aktuella	  lösnigen.	  R4	  lyfter	  också	  fram	  måndagsmötena	  och	  

fredagspitcherna	  som	  bra	  tillfällen	  att	  lyfta	  fram	  olika	  projekt	  som	  det	  jobbas	  på	  

för	  tillfället	  och	  öka	  medvetenheten	  hos	  de	  anställda.	  R4	  betonade	  också	  att	  det	  

inte	  behöver	  vara	  relaterat	  till	  arbetet	  utan	  kan	  vara	  på	  ett	  personligt	  plan	  där	  

man	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  intressen	  och	  passioner.	  	  
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6.	  Slutsats	  och	  rekommendationer	  	  
I	  följande	  kapitel	  kommer	  slutsatser	  dras	  från	  ovan	  redovisade	  resultat	  och	  analys.	  I	  

kapitlet	  ämnar	  jag	  besvara	  de	  frågeställningar	  som	  presenterades	  i	  det	  inledande	  kapitlet,	  

vidare	  kommer	  rekommendationer	  ges	  till	  organisationen	  för	  fortsatt	  arbete	  gällande	  

motivation	  och	  ledarskap.	  	  

Efter	  de	  studier	  som	  genomförts	  är	  det	  en	  enhetlig	  syn	  som	  framkommit	  av	  hur	  en	  

ledare	  bör	  agera	  för	  att	  bäst	  främja	  medarbetarnas	  motivation.	  Både	  under	  intervjuer	  

och	  i	  enkäter	  har	  det	  angetts	  att	  det	  som	  efterfrågas	  är	  en	  ledare	  som	  agerar	  en	  slags	  

coach	  och	  bollplank,	  och	  någon	  som	  kan	  hjälpa	  de	  anställda	  att	  vidga	  sina	  vyer	  och	  ens	  

tankesätt.	  Medarbetarna	  vill	  ha	  en	  intresserad	  och	  delaktig	  ledare	  medan	  en	  

detaljkontrollerande	  ledare	  anses	  som	  omotiverande.	  Jag	  tror	  i	  likhet	  med	  Aru	  (2003)	  

att	  dagens	  organisationsklimat	  kräver	  flexibilitet	  och	  lyhördhet	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  

följa	  med	  i	  den	  höga	  förändringstakten.	  	  Då	  fungerar	  platta	  och	  decentraliserade	  

organisationer	  bättre	  än	  byråkratiska.	  På	  så	  vis	  är	  de	  agila	  arbetssätten	  en	  bra	  idé,	  bland	  

annat	  på	  grund	  av	  deras	  tankesätt	  kring	  hur	  en	  ledare	  bör	  agera	  coach,	  ge	  stöd	  och	  

skapa	  en	  gemytlig	  arbetsplats,	  snarare	  än	  att	  utföra	  ett	  kontrollerande	  och	  auktoritärt	  

ledarskap.	  	  

	  

Dock	  anger	  en	  av	  respondenterna	  att	  ledarskapet	  i	  vissa	  fall	  kan	  behöva	  behovsanpassas	  

beroende	  på	  individen	  eller	  en	  specifik	  situation,	  detta	  kallas	  för	  situationsanpassat	  

ledarskap.	  Respondenten	  framhäver	  också	  vikten	  av	  tydlighet	  kring	  vem	  det	  är	  man	  ska	  

vända	  sig	  till,	  oavsett	  om	  ledaren	  i	  fråga	  är	  en	  operativ	  ledare	  eller	  en	  mentor.	  Jag	  tror	  

många	  gånger	  att	  det	  i	  kreativa	  miljöer	  kan	  behövas	  att	  ledaren	  är	  styrande	  och	  sätter	  

upp	  ett	  tydligt	  ramverk	  för	  att	  gruppen	  ska	  kunna	  utnyttja	  sin	  kreativitet	  till	  fullo,	  men	  

att	  det	  alltid	  är	  viktigt	  att	  organisation	  har	  högt	  i	  tak	  och	  en	  inkluderande	  och	  öppen	  

atmosfär.	  	  

	  

Dessutom	  betonades	  vikten	  av	  att	  ledaren	  ger	  feedback	  och	  uppmärksamhet	  till	  sina	  

medarbetare	  för	  att	  öka	  dess	  motivation,	  det	  är	  viktigt	  för	  att	  känna	  sig	  sedd	  och	  

uppskattad.	  Jag	  tror	  i	  likhet	  med	  Tonnquist	  (2010)	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  kontinuerliga	  

avstämningar	  och	  uppföljningar	  samt	  att	  beröm	  och	  konstruktiv	  kritik	  är	  ett	  bra	  redskap	  

för	  att	  lyckas	  utveckla	  projektgruppen	  och	  skapa	  engagemang	  och	  motivation.	  Något	  

som	  dock	  aldrig	  efterfrågas	  är	  en	  passiv	  ledare	  som	  är	  obekväm	  i	  sin	  ledarroll	  och	  
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överlåter	  beslutsfattandet	  åt	  andra.	  R3	  nämnde	  under	  intervjun	  en	  ledare	  bör	  kunna	  

förmedla	  och	  sätta	  saker	  i	  ord	  samt	  kör	  raka	  spår	  och	  direkt	  reda	  ut	  problem	  eller	  saker	  

som	  inte	  funkar.	  Vidare	  efterfrågas	  att	  ledaren	  är	  kompetent	  inom	  både	  sitt	  område	  men	  

också	  inom	  de	  olika	  konsulternas	  område	  för	  att	  undvika	  friktion	  både	  inom	  teamet	  men	  

också	  mot	  kunden	  och	  för	  att	  undvika	  onödiga	  mötestimmar	  och	  extra	  jobb.	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  medarbetarnas	  främsta	  motivationselement	  så	  var	  det	  tydligt	  att	  

det	  är	  de	  inre	  motivationsfaktorerna	  som	  är	  mest	  grundläggande	  för	  att	  motivera	  i	  

dagens	  arbete.	  Hit	  hör	  saker	  så	  som	  kollegor,	  samhörighet	  och	  självförverkligande.	  Just	  

självförverkligande,	  eget	  ansvar	  och	  möjlighet	  att	  växa	  var	  ett	  återkommande	  svar	  både	  

i	  enkäterna	  och	  under	  intervjuerna.	  Även	  arbetsuppgiften	  i	  sig	  var	  en	  viktig	  

motivationsfaktor,	  respondenterna	  angav	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  tydliga	  och	  konkreta	  

arbetsuppgifter	  som	  är	  intressanta	  och	  roliga.	  Yttre	  faktorer	  så	  som	  belöningar	  eller	  

själva	  arbetsplatsen	  var	  mindra	  viktiga,	  något	  som	  stämmer	  överens	  med	  befintliga	  

motivationsteorier	  där	  det	  hävdas	  att	  de	  yttre	  faktorerna	  ofta	  är	  uppfyllda	  i	  ett	  

civiliserat	  samhälle	  och	  att	  de	  inre	  därför	  blir	  mer	  dominerande	  motivationsfaktorer.	  

Under	  enkäten	  framkom	  dock	  en	  del	  svar	  på	  viktiga	  motivationsaspekter	  som	  kan	  

kopplas	  till	  yttre	  faktorer	  så	  som	  anställningstrygghet	  och	  kollektivavtal,	  detta	  tyder	  på	  

vikten	  av	  att	  dessa	  behov	  är	  uppfyllda	  för	  att	  ett	  behov	  på	  ett	  ”högre	  plan”	  så	  som	  

självförverkligande	  ska	  kunna	  tillgodoses.	  	  

	  

För	  att	  kunna	  öka	  motivationen	  hos	  de	  anställda	  tror	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  

organisationen	  har	  ett	  arbetssätt	  som	  aktivt	  arbetar	  med	  att	  tillfredsställa	  

medarbetarnas	  främsta	  motivationsfaktorer.	  Om	  man	  ser	  till	  medarbetarens	  

arbetsuppgifter	  som	  motivationsfaktor	  tror	  jag	  i	  likhet	  med	  Tonnquist	  (2010)	  att	  det	  

kan	  vara	  en	  god	  idé	  att	  föra	  en	  dialog	  med	  sina	  medarbetare	  för	  att	  få	  reda	  på	  i	  vilka	  

projekt	  de	  trivts	  och	  känt	  sig	  som	  mest	  kompetenta,	  på	  så	  vis	  går	  det	  att	  bättre	  anpassa	  

arbetsuppgiften	  alternativt	  kompetensförflytta	  för	  att	  skapa	  bättre	  matchningar.	  Vissa	  

respondenter	  angav	  att	  störningsmoment	  så	  som	  impulsmöten	  eller	  att	  jobba	  på	  flera	  

projekt	  samtidigt	  hade	  en	  negativ	  effekt	  på	  motivationen,	  medan	  andra	  inte	  var	  lika	  

påverkade	  av	  det.	  Genom	  att	  låta	  dessa	  medarbetare	  sitta	  på	  mer	  långtgående	  projekt	  

finns	  en	  möjlighet	  att	  komma	  runt	  dessa	  störningsmoment,	  då	  fokus	  ständigt	  ligger	  på	  

samma	  projekt.	  	  
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Flertalet	  respondenter	  ansåg	  att	  befintliga	  rutiner	  som	  företaget	  har	  så	  som	  

måndagsmötena,	  fredagspitchen	  och	  eftermiddagsfikat	  är	  bra	  aktiviteter	  som	  har	  en	  

positiv	  påverkan	  på	  deras	  motivation.	  Dessutom	  sa	  de	  att	  det	  går	  att	  utnyttja	  dessa	  

tillfällen	  för	  att	  få	  in	  fler	  motivationsfrämjande	  rutiner	  så	  som	  ökad	  transparens	  inom	  

företaget	  eller	  kompetensutveckling.	  Andra	  rutiner	  som	  ansågs	  som	  positiva	  är	  de	  agila	  

rutinerna	  så	  som	  retrospekt	  och	  dagliga	  scrummöten	  då	  de	  anställda	  ansåg	  att	  de	  ökade	  

transparensen	  och	  gav	  utrymme	  för	  daglig	  feedback.	  Även	  det	  tätare	  teamarbetet	  som	  

förknippad	  med	  det	  agila	  arbetssättet	  har	  haft	  en	  positiv	  påverkan	  på	  medarbetarnas	  

motivation	  och	  arbetsglädje,	  något	  som	  kontorschefen	  lyfte	  fram	  som	  en	  anledning	  till	  

att	  teamorganisationen	  har	  förts	  in	  på	  företaget.	  Jag	  tror	  dock	  att	  det	  krävs	  en	  

kontinuitet	  i	  samtliga	  rutiner	  som	  angavs	  som	  motiverande,	  då	  det	  kan	  bidra	  till	  en	  

motsatt	  effekt	  om	  de	  uteblir.	  	  

	  

Vad	  gäller	  ökad	  transparens	  var	  det	  något	  som	  efterfrågades	  då	  flertalet	  respondenter	  

ansåg	  att	  större	  insyn	  i	  kollegors	  projekt	  och	  gemytligare	  laganda	  skulle	  kunna	  öka	  ens	  

motivation.	  R1	  sa	  att	  man	  under	  en	  fredagspitch	  kan	  presentera	  ett	  aktuellt	  projekt	  och	  

hur	  de	  jobbat	  fram	  den	  aktuella	  lösningen,	  R4	  framhävde	  också	  att	  det	  inte	  behöver	  vara	  

jobbrelaterat	  utan	  att	  man	  genom	  att	  lyfta	  upp	  en	  passion	  kan	  skapa	  en	  gemytligare	  

laganda.	  Jag	  anser	  i	  likhet	  med	  respondenterna	  att	  fredagspitchen	  och	  måndagsmötet	  är	  

bra	  forum	  för	  att	  kunna	  öka	  transparensen,	  detta	  genom	  att	  lyfta	  fram	  vad	  det	  finns	  för	  

aktuella	  projekt	  och	  framtida	  projekt.	  Även	  det	  veckobrev	  som	  tidigare	  skickades	  ut	  kan	  

vara	  en	  god	  idé	  att	  återinföra	  för	  att	  skapa	  en	  gemenskap	  och	  ökad	  transparens	  genom	  

insikt	  i	  andras	  projekt.	  I	  likhet	  med	  Tonnquist	  (2010)	  tror	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skapa	  

rutiner	  som	  uppmuntrar	  till	  samarbete	  både	  inom	  projektteam	  men	  också	  mellan	  

teamen,	  rutiner	  där	  idéer	  kan	  delas	  och	  inspirera.	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  självförverkligande	  och	  möjlighet	  att	  växa	  angavs	  i	  enkäten	  och	  

intervjuer	  att	  avsatt	  arbetstid	  för	  egenutveckling	  är	  en	  rutin	  som	  ytterligare	  skulle	  

kunna	  öka	  medarbetarnas	  motivation.	  R4	  menade	  att	  det	  är	  speciellt	  viktigt	  i	  kreativa	  

miljöer	  att	  hålla	  sig	  konstant	  uppdaterad	  och	  att	  det	  ökar	  ens	  motivation	  att	  veta	  att	  ens	  

företag	  investerar	  i	  dig	  som	  anställd.	  I	  enkäten	  angav	  en	  respondent	  att	  ju	  bättre	  hen	  blir	  

på	  sitt	  jobb	  desto	  bättre	  för	  företaget.	  Respondenterna	  menar	  att	  detta	  skulle	  kunna	  

göras	  genom	  workshops,	  luncher	  eller	  på	  fredagspitcher.	  Andra	  exempel	  var	  genom	  att	  
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arbeta	  närmare	  seniora	  kollegor	  eller	  att	  företaget	  investerar	  extra	  pengar	  i	  kundprojekt	  

för	  att	  det	  ska	  kunna	  testats	  ett	  annat	  arbetssätt.	  Jag	  tror	  i	  likhet	  med	  Aru	  (2003)	  att	  det	  

i	  dagens	  samhälle	  är	  det	  viktigt	  att	  ständigt	  hålla	  organisationen	  lärande	  för	  att	  kunna	  

nå	  igenom	  konkurrensbruset,	  och	  att	  det	  därför	  är	  viktigt	  att	  öppna	  upp	  för	  rutiner	  som	  

tillåter	  detta.	  	  
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8.	  Bilagor	  	  

8.1	  Frågeguide	  –	  Intervju	  1	  	  
Organisation	  och	  ledarskap	  

• Beskriv	  kort	  verksamheten	  	  
o Anställda	  
o Mål	  eller	  affärsidé	  	  

• Beskriv	  de	  olika	  rutinerna	  inom	  organisationen	  	  
o Dagliga	  
o Veckovis	  
o Årsvis	  	  

• Beskriv	  de	  olika	  rutinerna	  inom	  projekten	  	  	  
o Dagliga	  
o Veckovis	  
o Årsvis	  

• Beskriv	  en	  standard	  projektgrupp	  
o 	  Roller	  
o 	  Storlek	  
o Ansvarsområden	  

 
Motivation	  
▪ Hur	  arbetar	  du	  för	  att	  motivera	  dina	  medarbetare?	  	  
▪ Vad	  ser	  du	  att	  ni	  på	  Dohi	  har	  för	  rutiner	  som	  främjar	  motivation	  idag?	  	  
▪ Vad	  tror	  du	  att	  det	  rådande	  arbetssättet	  har	  för	  påverkan	  på	  medarbetarnas	  

motivation?	  	  
▪ Ser	  du	  några	  möjligheter	  till	  vidare	  arbete	  kring	  motivation	  på	  företaget?	  	  
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8.2	  Frågeguide	  –	  Enkät	  	  
Hej!	  Jag	  gör	  just	  nu	  mitt	  exjobb	  på	  Dohi	  Agency	  på	  temat	  motivation	  och	  ledarskap	  på	  en	  
arbetsplats.	  Jag	  är	  nyfiken	  på	  hur	  du	  ser	  på	  detta	  ämne,	  och	  hoppas	  att	  ditt	  svar	  kan	  
bidra	  till	  ett	  givande	  utfall.	  Jag	  skulle	  uppskatta	  om	  du	  tog	  dig	  tiden	  att	  svara	  på	  mina	  
frågor	  senast	  nästa	  fredag	  (8	  maj).	  Har	  ni	  några	  frågor	  är	  det	  bara	  att	  höra	  av	  sig.	  Det	  tar	  
dig	  max	  3-‐5	  minuter!	  

Tack	  på	  förhand!	  Hälsningar	  Matilda	  

Vilka	  faktorer	  (max	  5)	  är	  viktigast	  för	  att	  motivera	  dig	  i	  ditt	  arbete?	  	  
Arbetsmiljön	  
Eget	  ansvar/	  Självbestämmande	  
Lön	  
Arbetsuppgiften/	  Stimulerande	  arbetsinnehåll	  
Företagskulturen	  
Arbetskollegor	  (Sociala	  relationer)	  
Belöningar	  i	  form	  av	  olika	  förmåner	  
Karriärmöjligheter/	  möjlighet	  att	  växa	  
Stabilitet	  och	  trygghet	  
Feedback	  och	  uppskattning	  
Arbetsvillkor	  
Personliga	  resultat	  och	  prestationer	  
Tydliga	  mål	  

Vilka	  faktorer	  (max	  5)	  är	  minst	  viktiga	  för	  att	  motivera	  dig	  i	  ditt	  arbete?	  
Arbetsmiljön	  
Eget	  ansvar/	  Självbestämmande	  
Lön	  
Arbetsuppgiften/	  Stimulerande	  arbetsinnehåll	  
Företagskulturen	  
Arbetskollegor	  (Sociala	  relationer)	  
Belöningar	  i	  form	  av	  olika	  förmåner	  
Karriärmöjligheter/	  möjlighet	  att	  växa	  
Stabilitet	  och	  trygghet	  
Feedback	  och	  uppskattning	  
Arbetsvillkor	  
Personliga	  resultat	  och	  prestationer	  
Tydliga	  mål	  

Vilka	  ledaregenskaper	  (max	  5)	  har	  positiv	  påverkan	  på	  din	  motivation?	  	  
En	  anpassningsbar	  ledare	  
En	  delaktig	  ledare	  
En	  styrande	  ledare	  
En	  delegerande	  ledare	  
En	  ledare	  som	  ger	  tydliga	  direktiv	  
En	  kontrollerande	  ledare	  
En	  ledare	  som	  ger	  feedback	  och	  uppmärksamhet	  
En	  auktoritär	  ledare	  
En	  lyhörd	  ledare	  
En	  passiv	  ledare	  
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En	  ledare	  som	  utöver	  målstyrning	  -‐	  medbestämmande	  
En	  ledare	  som	  utövar	  direktstyrning	  -‐	  bestämmer	  själv	  
En	  intresserad	  och	  nyfiken	  ledare	  
En	  ledare	  som	  tar	  tillvara	  på	  andras	  idéer	  

Vilka	  ledaregenskaper	  (max	  5)	  har	  negativ	  påverkan	  på	  din	  motivation?	  
En	  anpassningsbar	  ledare	  
En	  delaktig	  ledare	  
En	  styrande	  ledare	  
En	  delegerande	  ledare	  
En	  ledare	  som	  ger	  tydliga	  direktiv	  
En	  kontrollerande	  ledare	  
En	  ledare	  som	  ger	  feedback	  och	  uppmärksamhet	  
En	  auktoritär	  ledare	  
En	  lyhörd	  ledare	  
En	  passiv	  ledare	  
En	  ledare	  som	  utöver	  målstyrning	  -‐	  medbestämmande	  
En	  ledare	  som	  utövar	  direktstyrning	  -‐	  bestämmer	  själv	  
En	  intresserad	  och	  nyfiken	  ledare	  
En	  ledare	  som	  tar	  tillvara	  på	  andras	  idéer	  

▪ När	  känner	  du	  dig	  som	  mest	  motiverad	  i	  ditt	  arbete?	  
▪ När	  känner	  du	  dig	  som	  minst	  motiverad	  i	  ditt	  arbete?	  
▪ Ge	  ett	  eller	  flera	  exempel	  på	  hur	  du	  skulle	  kunna	  bli	  mer	  motiverad	  på	  din	  

arbetsplats?	  	  
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8.3	  Frågeguide	  –	  Intervju	  2	  
Motivation	  

▪ Finns	  det	  rutiner	  idag	  som	  ökar	  din	  motivation?	  
▪ Finns	  det	  rutiner	  idag	  som	  minskar	  din	  motivation?	  
▪ Finns	  det	  rutiner	  idag	  som	  fångar	  upp	  dina	  intressen	  och	  mål?	  	  
▪ Vad	  har	  de	  agila	  metoderna	  för	  påverkan	  på	  din	  motivation?	  	  
▪ Hur	  arbetar	  du	  för	  att	  motivera	  dina	  kollegor?	  
▪ Kan	  du	  ge	  exempel	  på	  rutiner	  som	  skulle	  kunna	  öka	  din	  motivation	  på	  

arbetsplatsen?	  	  

Ledarskap	  

▪ Hur	  tycker	  du	  att	  en	  bra	  ledare	  bör	  vara	  och	  varför?	  	  
▪ Hur	  viktigt	  är	  bra	  ledarskap	  för	  dig	  och	  dina	  prestationer?	  
▪ Hur	  viktigt	  är	  bra	  ledarskap	  för	  dig	  och	  din	  motivation?	  

Utvärdering	  av	  enkät	  	  

Många	  svarade	  att	  de	  känner	  sig	  som	  minst	  motiverade	  i	  sitt	  arbete	  när	  det	  blir	  
störningar	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  och	  man	  blir	  avbruten	  eller	  måste	  jobba	  med	  olika	  saker	  
samtidigt	  

▪ Kan	  du	  känna	  igen	  dig	  i	  det?	  	  
▪ Kan	  du	  se	  att	  det	  finns	  något	  sätt	  att	  undvika	  dessa	  störningsmoment?	  	  

På	  frågan	  om	  hur	  man	  skulle	  kunna	  bli	  mer	  motiverad	  på	  sin	  arbetsplats	  var	  det	  många	  
som	  svarade	  genom	  avsatt	  arbetstid	  för	  egen	  utveckling	  och	  möjlighet	  till	  
kompetensutveckling	  

▪ Kan	  du	  relatera	  till	  det?	  	  
▪ Kan	  du	  se	  att	  det	  införs	  rutiner	  för	  just	  kompetensutveckling?	  
▪ Vilken	  typ	  av	  rutiner?	  	  

Andra	  sa	  också	  att	  insyn	  i	  kollegors	  projekt	  och	  gemytligare	  laganda	  skulle	  kunna	  öka	  
motivationen	  

▪ Kan	  du	  relatera	  till	  det?	  	  
▪ Kan	  du	  se	  att	  det	  går	  att	  genomföra?	  
▪ Ge	  exempel	  på	  hur?	  	  
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8.4	  Enkätsvar	  	  

	  

▪ När	  man	  får	  sitta	  i	  lugn	  och	  ro	  med	  sina	  kollegor	  och	  göra	  det	  man	  ska.	  
▪ När	  jag	  får	  ta	  eget	  ansvar	  och	  arbeta	  med	  uppgifter	  som	  betyder	  något	  för	  mig	  
▪ När	  jag	  kan	  komma	  med	  idéer,	  ta	  egna	  beslut,	  arbeta	  med	  sköna	  kollegor	  och	  

koda	  på	  intressanta	  projekt.	  
▪ När	  jag	  får	  möjlighet	  att	  utvecklas,	  genuina	  komplimanger	  och	  konstruktiv	  kritik	  

för	  mitt	  arbete.	  Möjlighet	  att	  arbeta	  självständigt	  inom	  uppdragets	  ramar	  och	  få	  
vara	  delaktig	  i	  processerna	  för	  att	  kunna	  komma	  med	  idéer	  och	  förslag.	  	  

▪ När	  jag	  kan	  arbeta	  ostört	  och	  koncentrerat	  och	  lösa	  problem	  åt	  kunder,.	  	  
▪ Intressant	  projekt,	  något	  man	  tycker	  är	  en	  bra	  produkt.	  När	  det	  inte	  måste	  

stressas	  fram	  en	  produkt.	  
▪ När	  man	  tillsammans	  med	  kunder	  får	  ta	  fram	  precis	  den	  produkt	  de	  vill	  

ha/behöver.	  
▪ Tydliga	  arbetsuppgifter	  och	  gott	  om	  arbete,	  då	  är	  det	  bara	  att	  arbeta	  på	  
▪ Vid	  nya,	  utmanande	  arbetsuppgifter	  och	  med	  roliga	  kollegor	  
▪ När	  det	  finns	  konkreta,	  nyttiga	  saker	  att	  göra.	  	  
▪ När	  jag	  får	  ta	  eget	  ansvar	  och	  resultatet	  blir	  bra.	  Att	  få	  nya	  utmaningar	  och	  

chansen	  att	  visa	  min	  kompetens.	  	  
▪ När	  allting	  flyter	  på.	  
▪ När	  det	  jag	  ska	  göra	  känns	  roligt.	  
▪ När	  vi	  kan	  och	  lyckas	  uppfylla	  våra	  mål,	  som	  vi	  i	  teamet	  har	  satt	  upp.	  
▪ När	  det	  är	  roligt	  
▪ När	  jag	  blir	  sedd	  och	  får	  uppskattning	  för	  det	  jag	  gör.	  När	  saker	  och	  ting	  

genomförs	  och	  jag	  har	  givande	  och	  roliga	  sysslor	  
▪ När	  målen	  är	  tydliga	  med	  chans	  att	  arbeta	  fritt	  under	  eget	  ansvar	  med	  support	  

från	  ledare	  när	  det	  behövs.	  
▪ In	  the	  morning	  
▪ När	  jag	  kan	  fokusera	  heltid	  på	  en	  kund.	  

	  

	  

▪ När	  man	  blir	  avbruten	  med	  något	  som	  måste	  göras	  direkt	  men	  egentligen	  är	  så	  
sjukt	  oviktigt.	  

▪ När	  ledande	  positioner	  inte	  förstår	  arbetet	  på	  teknisk	  nivå	  
▪ När	  det	  blir	  för	  mycket	  av	  samma	  gamla	  arbete.	  
▪ När	  det	  är	  oklarheter	  kring	  mina	  uppgifter	  och	  vad	  som	  ingår	  i	  min	  anställning.	  

Blir	  omotiverad	  när	  jag	  inte	  känner	  mig	  sedd.	  När	  möten	  skjuts	  upp	  eller	  ställs	  in	  
(blir	  mer	  omotiverad	  varje	  gång	  det	  händer	  om	  det	  är	  samma	  person	  som	  ställer	  
in).	  	  

▪ När	  det	  blir	  för	  mycket	  störningar	  i	  projekten	  
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▪ När	  man	  har	  för	  lite	  tid	  till	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb.	  Produkt	  som	  inte	  är	  intressant.	  
När	  kunderna	  inte	  är	  duktiga,	  eller	  när	  de	  inte	  har	  en	  ambition	  att	  göra	  
produkten	  bättre	  än	  det	  minst	  acceptabla.	  	  

▪ När	  man,	  på	  grund	  av	  bristande	  kundkontakt,	  bygger	  fel	  saker	  
▪ När	  det	  är	  för	  mycket	  frågor	  ej	  svarade	  om	  vad	  som	  ska	  göras-‐	  
▪ När	  arbetsuppgifter	  saknas	  och	  inget	  annat	  finns	  att	  göra.	  	  
▪ När	  det	  finns	  för	  lite	  att	  göra.	  
▪ När	  mitt	  arbete	  tas	  för	  givet.	  Eftersom	  min	  arbetsroll	  ska	  "tillfredsställa"	  alla	  i	  

personalen	  kan	  jag	  tycka	  att	  andra	  ibland	  kan	  se	  det	  som	  en	  självklarhet	  och	  det	  
gör	  mig	  inte	  motiverad	  att	  fortsätta	  "serva"	  dem	  om	  du	  förstår	  vad	  jag	  menar.	  	  

▪ När	  målen	  är	  otydliga,	  och	  ingenting	  går	  effektivt.	  
▪ När	  det	  går	  dåligt	  med	  det	  jag	  jobbar	  med,	  gör	  inga	  framsteg.	  
▪ När	  arbetet	  saknar	  struktur	  och	  det	  inte	  känns	  som	  att	  vi	  utför	  arbetet	  på	  bästa	  

möjliga	  vis.	  
▪ När	  allt	  går	  fel	  
▪ Motsatsen	  till	  föregående	  svar.	  När	  jag	  inte	  blir	  sedd	  eller	  får	  uppskattning.	  När	  

uppgifter	  som	  ska	  genomföras	  inte	  blir	  ac	  och	  jag	  är	  sysslolös	  
▪ När	  målen	  är	  otydliga	  och	  det	  inte	  finns	  resurser	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb.	  
▪ After	  4:00	  pm	  
▪ När	  man	  är	  splittrad	  och	  måste	  jobba	  på	  många	  olika	  projekt	  samtidigt/under	  

samma	  vecka.	  

	  

▪ Ledare	  med	  teknisk	  utbildning	  
▪ 20%	  egen	  arbetstid,	  fler	  workshops	  och	  möten	  för	  att	  diskutera	  teknik/idéer.	  
▪ Att	  gå	  med	  i	  facket	  för	  att	  få	  en	  trygghet	  i	  anställningen	  som	  inte	  finns	  nu.	  Är	  för	  

mycket	  oklarheter	  och	  olikheter	  från	  fall	  till	  fall.	  Olika	  saker	  gäller	  för	  alla	  som	  
jobbar	  här	  och	  det	  skapar	  en	  spricka	  i	  teamkänslan.	  Att	  ge	  oss	  trygghet	  visar	  på	  
respekt	  för	  oss.	  	  

▪ Vill	  ha	  mer	  möjligheter	  att	  få	  sätta	  av	  arbetstid	  till	  egen	  utveckling	  där	  den	  nya	  
kunskapen	  ska	  ge	  företaget	  fördelar.	  Ju	  duktigare	  jag	  blir,	  desto	  bättre	  för	  
företaget.	  	  

▪ Mer	  insyn	  och	  förståelse	  i	  projekten	  som	  mina	  kollegor	  jobbar	  med	  för	  att	  inte	  bli	  
isolerade	  öar.	  	  

▪ Mer	  människor	  på	  arbetsplatsen	  som	  gärna	  bidrar	  till	  en	  gemytlig	  laganda.	  	  
▪ Få	  en	  utökad	  roll	  med	  tydliga	  arbetsuppgifter	  där	  jag	  får	  känna	  att	  jag	  gör	  nytta.	  	  
▪ Kortare	  arbetsdagar	  
▪ Jobba	  närmare	  mina	  kollegor,	  så	  vi	  kan	  hjälpa	  varandra	  mer.	  
▪ Kollektivavtal	  
▪ Tydligare	  mål	  med	  projekt	  
▪ Bättre	  resursfördelning	  
▪ Tydligare	  arbetsvillkor	  
▪ Större	  ålders-‐	  och	  könsfördelning	  
▪ Tydligare	  karriärvägar	  
▪ Möjligheter	  till	  kompetensutveckling	  i	  form	  av	  utbildningar	  och	  kurser	  



	   61	  

▪ To	  know	  what	  other	  members	  of	  the	  company	  are	  doing,	  to	  know	  what	  do	  they	  
like,	  what	  do	  they	  feel	  passion	  about	  something,	  what	  do	  they	  inspire	  (not	  only	  
work)	  


