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Sammanfattning 

Syftet är att med en fallstudie analysera projektarbete inom enheten Group IT på Teliasonera 

AB med avseende på arbetsmotivation bland medarbetare inom organisationsförändringar. Vi 

analyserar även om medarbetare inom enheten upplever skillnader mellan internt respektive 

externt ledarskap inom projektarbete när det kommer till att genomföra aktiviteter som skapar 

arbetsmotivation.  

Vi har för att kunna få svar på detta genomfört en förstudie av ett förändringsprojekt inom 

Group IT där organisationsförändringen var att utveckla befintliga rutiner och implementera 

ett nytt arbetssätt. Detta under ledning av både intern projektledning och externa konsulter 

med kompetens inom Change Management. Förstudien har inneburit att intervjua en intern 

projektledare och två processansvariga ledare inom förändringsarbetet där resultatet i 

samband med teorier varit hypotesgrundande. Genom metodtriangulering har vi i nästa steg 

insamlat data genom en enkätundersökning hos medarbetare inom enheten Group IT som 

operativt arbetar med implementering av organisationsförändringar.  

Vårt resultat och slutsats visar att medarbetare inom Group IT inte upplever att det finns 

någon skillnad i den utsträckning som interna och externa ledare genomför aktiviteter som har 

en påverkan på arbetsmotivationen.  

Bidraget med denna studie är att försöka se som medarbetare uppfattar skillnader mellan 

interna respektive externa ledare och deras förmågor att skapa arbetsmotivation hos 

medarbetare inom organisationsförändringar. 

Nyckelord: Arbetsmotivation, Organisationspsykologi, Organisationsförändringar, 

Ledarskap, Konsulter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund & tidigare forskning 

Förändringar inom organisationer påverkar mer eller mindre samtliga nivåer inom ett företag; 

både på individ, grupp och organisationsnivå. Förändringarna kan ses som ett svar på 

organisationens möte med både interna och externa påtryckningar, där källan kan vara 

kompetensrelaterade insatser till att handla om att möta marknadens nya krav (Kaufmann, 

2009).  Många organisationer kan komma att genomgå ett antal förändringsarbeten under dess 

livstid, både stora som små, idag sker förändringar i snabbare tempo och det kräver att flera 

individer inom organisationen är aktiva och förberedda på att möta dessa förändringar 

(Gareis, 2010, Jacobsen 2005). Forskning har dock visat att majoriteten av de 

förändringsprogram som bedrivs inom organisationer lyckas inte nå uppsatta mål och kan 

därför ses som misslyckade, dessutom kan de till och med även anses förvärra tillståndet inom 

organisationen (Beer & Nohria, 1998, Gilley et.al, 2009).  

Ett förändringsarbete har enligt flertalet studier visat vara mest effektivt om det organiseras 

genom samlade och koncentrerade former inom bland annat förändringsprogram, inom 

specifika förändringsprocesser och förändringsprojekt (Gareis, 2010). För att nå bästa effekt 

inom förändringsarbeten visar studier på att det bör tillsättas en intern, tillfällig organisation 

med en projektledare som kan ha ett helhetsgrepp om styrningen (Söderlund, 2005). Inom 

organisationsförändring finns det en del tidigare forskning där de har identifierats ett antal 

olika typer av projekt, några exempel på det kan vara systemutvecklingsprojekt, 

produktutvecklingsprojekt och förändringsprojekt. Andra sätt att beskriva hur projekt skiljer 

sig åt kan vara komplexiteten på projektet och den osäkerhet som finns med projektet. Jonas 

Söderlund har i Projektledning & projektkompetens: perspektiv på konkurrenskraft valt att 

dela upp projekt i tre olika typologier; affärsprojekt, utvecklingsprojekt och 

förändringsprojekt. Jämförelsevis så skiljer typologiernas förändringsmål och fokus sig åt, där 

dessa är affärskontrakt, innovation och utveckling samt organisatoriska förändringsprojekt 

inom den egna verksamheten (Söderlund, 2005) 

En aspekt inom förändringsarbete är att titta på hur företag utvecklar sin kompetens att 

generera och genomföra projekt. Jonas Söderlund (2005) redogör för modellen 

Projektkompetens: fyra beståndsdelar som en strategisk plan vilken innebär att identifiera, 

formulera, leda och organisera förändringsprojekt. En förutsättning för att ett 

förändringsprojekt ska lyckas menar han är att dessa fyra delar inom projektkompetensen är 
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sammankopplade. Begreppet projektkompetens fokuserar på de delar som rör lednings- och 

organisationsarbete och består av fyra olika beståndsdelar vilka är; projektgenerering, 

projektorganisation, projektledarskap och teamarbete, se bilaga 1. 

Projektgenerering är projektets grundläggande idéer om företagets framtida tillstånd om att bli 

bättre än vad det är idag. Ett projekt ses som en investering i något och det innebär att 

företaget bör analysera vilka ekonomiska förutsättningar och risker det finns med projektet. 

Fokus ligger i vilken effekt projektet får på företaget.  Nästa projektkompetens är 

projektorganisationen som har till uppgift att sätta upp både aktiviteter och att analysera 

organisationsstrukturen. Projektledarskap är den tredje beståndsdelen i projektkompetens och 

den gäller vem eller vilka personer som tar ansvar för förändringen. Söderlund använder en 

något vidare definition på ledarskap än många andra teoretiker vilket innebär att begreppet 

kan inrymma flera personer i samma roll inom ett projekt, projektledning är en funktion och 

samspel mellan individer där den strategiska kompetensen tar form. Modellen inrymmer 

också en annan avgörande faktor; individens arbetssituation. I ett projekt ställs individerna 

inför att samarbeta och ledaren bör kunna skapa omständigheter där kommunikation och 

kunskapsöverföring kan ske mellan berörda individer (Söderlund, 2005).  

En planerad organisationsförändring innebär ofta att projektorganisationen genomdriver ett 

antal på varandra i tiden följande genomförandefaser för att nå förändringens mål (Alvesson 

& Sveningsson, 2008). Många modeller inom organisationsförändring beskriver därmed 

förloppet som en sekventiell process, där tidigare studier har utmynnat i flera 

flerstegsmodeller. Dessa inrymmer även ibland rekommendationer när man bör engagera och 

kommunicera till medarbetare för att minska möjligt motstånd till förändringens mål och 

genomförande (Dawson, 2003, Kotter, 1995). Detta rationalistiska synsätt på ett 

förändringsarbete kritiseras dock ibland på grund av sin ignorans av de komplexa händelser 

och processer som en förändring organisatoriskt innebär. Man underminerar de mänskliga 

faktorerna inom organisationen och modellerna kan inte förbereda aktioner för att möta 

eventuellt förändringsmotstånd (Gilley et.al, 2009). 

 

Organisationsforskaren Kurt Lewin formulerade 1951 en sådan känd trestegsmodell som visar 

hur medarbetares inställning, normer och värderingar påverkas inom förändringsprojekt. 

Upptining innebär en första planeringsfas där man bör bjuda in individer för att de ska få en 

vetskap om förändringen. Studier som legat till grund för modellen påvisar att inbjudan bör 

ske för att medarbetarna inte ska agera med ett motstånd till förändring. Det gäller här att 
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informera och övertyga berörda personer att förändringen är nödvändig. I andra steget 

Förändring övergår organisationen i ett tillstånd där medarbetarna har accepterat situationen 

och i det sista steget, Återfrysning gäller det att se till att tillståndet stabiliseras och inte 

återgår till det motstånd som existerar i fas ett, se bilaga 2 (Lewin, 1951, Alvesson & 

Sveningsson, 2008). 

Arbetsmotivation hos medarbetare är en viktig faktor för att ett förändringsarbete ska bli 

framgångsrikt och nå uppsatta mål. Tidigare studier har visat att det är av stor vikt att 

ledningen kan få med sig och kunna motivera berörda medarbetare för att nå 

förändringsprojektets mål oavsett vad det innebär (Schmid & Adams, 2008). 

Målsättningsteorier beskriver att arbetsmotivationen är beroende av att individen finner målet 

som värdefullt, inom organisationspsykologi och förändringsarbete innebär det att man måste 

skapa och kommunicera förändringsmål som medarbetarna finner nödvändiga (Latham & 

Pinder 2005). För att skapa denna arbetsmotivation är ledarskapet en viktig faktor inom 

organisationsutveckling och har enligt tidigare forskning även klassats som den viktigaste 

framgångsfaktorn inom förändringsarbete (Gill, 2002). Psykologer inom 

organisationsvetenskap hävdar att ledare och det förhållningssätt som dessa antar kommer att 

ha en betydande roll för medarbetarnas arbetsmotivation (Kaufmann, 2009).  

En stor del av ledarskapsforskningen har varit inriktad på att försöka beskriva och förklara 

vilka egenskaper en effektiv ledare bör ha. Ett exempel på detta fenomen är Max Webers 

karismatiska ledarstil som antas kunna engagera och få med sig medarbetare. Denna stil har 

till skillnad från hans andra två typer, den legal-auktoritära och traditionella, god 

kommunikativ förmåga och sociala egenskaper. Medan teoretiker exemplifierar liknande 

typer finns även de författare som hävdar att ledarens betydelse som person är överskattad. 

Detta då chefsrollen och makten tillhör personens position och funktion snarare än personen. 

Dock så menar man vidare att den formella ledaren och chefskapet per automatik inte 

sammanfaller med förmågan att leda en grupp, utan en informell ledare kan inneha större 

makt och förmåga till detta (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2007). 

En tidigare studie inom organisationspsykologi har undersökt en annan formulerad ledartyp; 

den transformative ledaren, och hur denna ledarskapsprofil påverkat medarbetares 

engagemang inom organisationsförändringar. Det transformativa ledarskapet, som handlar 

mer om att motivera än att kontrollera, ställs i relation till graden av positiv inställning och 

engagemang gentemot de förändringar som organisationen och ledarskapet ämnar 
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genomdriva. Studien visar att personlig interaktion mellan medarbetare och den 

transformative ledaren i högre grad var effektivare än att genomföra rekommenderade 

aktiviteter inom förändringsarbete som anses leda till arbetsmotivation. Där ledare inte ansågs 

inneha en transformativ roll, var istället aktiviteterna associerade med en högre grad av 

engagemang. Ledarens personliga ledarstil var i sig viktigare än andra faktorer. (Herold et.al, 

2008).  

Vid sidan av ledarskapet som viktig faktor för genomförande av projekt har forskare även 

ställt sig frågan hur och om arbetsmotivation inom projektorganisering kan skilja sig från 

traditionell organisering samt även profilerat motivation inom projektarbete. De principiella 

komponenter som enligt studien påverkar en projektarbetares arbetsmotivation är till exempel 

möjligheter till utveckling, anställningssäkerhet, aktuellt arbetsklimat och det planerade 

projektets upplevda värde och mål (Dwivedula & Bredillet, 2010).  

Arbetsmotivationsteorier inom behavioristiska och humanistiska perspektiv har gemensamt 

att det inte finns utarbetade, universella tekniker för ledning att skapa individuell motivation. 

Dessa perspektiv låter oss endast försöka förstå vilka åtgärder och motiv som kan antas vara 

viktiga drivkrafter för medarbetare i deras yrkesroll, att man kan skapa gott arbetsklimat 

genom att tillgodose en yttre omgivning där det finns utrymme att tillfredsställa 

medarbetarnas inre behov (Kauffman, 2009, Hein, 2012). Gemensamt för behavioristiska och 

humanistiska perspektiv är dock den problematik som uppstår då ledning och omgivning 

upplever att medarbetare saknar arbetsmotivation. Effekter av bland annat 

organisationsförändringar i anslutning till projektarbete kan bland annat bli nya 

arbetsuppgifter, rationaliseringsåtgärder eller strukturella förändringar. Istället för att 

individer känner motivation inför problemlösning och förändringar i arbetet upplever ledning 

många gånger istället motstånd från personalen. Människan har enligt tidigare forskning inom 

organisationspsykologi ett inneboende motstånd mot förändringar som sker i individens 

omgivning och den faktor som kan antas vara främsta orsaken till demotivation är att 

medarbetare saknar tillit till sina ledare. I topp ligger också att man tycker att förändringen i 

sig är onödig och att förändringen inte är genomförbar. Beroende på vilken orsak som ligger 

bakom demotivationen krävs specifika insatser, ofta på ett individuellt plan, för att lösa 

problemen. Synsättet inom behavioristiska och humanistiska teorier ger en generell idealbild - 

motiverade medarbetare leder till en effektivare organisation (Kauffman, 2009).  
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Hanteringen av både aktivt och passivt motstånd, och framför allt källan till problemet kan 

vara avgörande för om ett projekt ska lyckas eller inte. Inom forskningsområdet beskrivs 

studerade framgångsfaktorer såsom att lyckas matcha uppgifter med rätt utförare samt att 

genom profilering skapa förståelse för vad som driver högspecialiserade yrkesgrupper och hur 

ledning bör bemöta dessa. Förenklat menar arbetsdesignteorier att arbetsmotivationen skapas i 

relation till arbetsuppgiften respektive i sin grad av vilja att uppoffra sig till yrkesrollen (Hein, 

2012). Gemensamt för dessa är det individuella perspektivet på arbetsmotivationens 

drivkrafter, detta i likhet med Maslows behovsteoretiska modell. Maslow menar att ju högre 

behov som individen har möjlighet att motiveras av, desto större psykisk mognad kan denne 

anses inneha i förhållande till omvärlden. Om organisationen har möjlighet att skapa 

gynnsamma förhållanden där behov på en lägre nivå tillfredsställs, kan man skapa en miljö 

som skapar goda förutsättningar för personlig och psykologisk utveckling hos de anställda 

(Rubenowitz, 2004). Detta kan antas vara positivt för individens motivations på arbetsplatsen, 

där individuella mål om självuppfyllelse inom yrkesrollen kan nås på ett mer effektivt sätt om 

grundläggande behoven tillgodoses av arbetsmiljön.  

Relationen mellan medarbetares arbetsmotivation och vilka variabler som karaktäriserar ett 

effektivt ledarskap för förändringar har tidigare studerats. Man har undersökt vilket 

ledarskapsbeteende som tillgodoser ett effektivt genomförande av projekt genom sin påverkan 

på medarbetare. Studien har genom ett teoretiskt ramverk formulerat framgångsfaktorer och 

aktiviteter som bör leda till effektivt ledarskap. Studien har sedan inneburit att undersöka hur 

frekvent respondenternas ledare använder dessa metoder och huruvida projektet ansågs lyckat. 

Resultatet visade att karaktärsdrag som att kunna motivera, kommunicera och sätta samman 

fungerande arbetsgrupper ansågs mest effektiva för att genomdriva förändringsprojekt (Gilley 

et.al, 2009).  

En annan studie inom ett angränsade område har även formulerat vilka kompetenser som 

olika typer av projektledare har för att kunna driva projekt. Dessa kompetenser hos ledare har 

studerats inom tre projekt där två letts av en extern konsult respektive intern projektledare, 

samt i det tredje fallet en kombination av båda ledartyperna. Studien sammanför teorier inom 

förändringsledarskap och projektarbete, där undersökningen påvisar och rekommenderar att 

man både måste ta hänsyn till specifika praktiska aktiviteter inom förändringsarbete samt ta 

hänsyn till kompetenser som förändringsledare faktiskt har för att hantera 

organisationsförändringar. Forskarna menar att ett samarbete mellan interna projektledare och 

konsulter kan innebära en god utgångspunkt, detta då interna ledare har god förmåga att 
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implementera, medan konsulter har professionell förståelse för förändringar (Crawford & 

Nahmias 2010).  

Ofta leds förändringsprojekt internt men företag kan även anlita konsulter på området vid 

behov, dels som en funktion och kostnadseffektiv resurs men även som en form av expertis 

och kunskap. Konsultbyråer erbjuder idag tjänster inom Change Management där detta 

koncept innefattar att leverera metoder och strategier för hantering och styrning av 

organisationsförändringar (Werr et.al, 1997). Den externa konsulten kan ses som en abstrakt 

manager som med sin verksamhetsneutrala profession har möjlighet att fritt styra och utöva 

ledning oberoende vad klientens verksamhet bedriver. Kompetensen ligger i modernitetens 

tilltro till människans rationella förnuft och förmåga att anamma objektiv kunskap om 

världen. Managern behöver med andra ord inte ha någon organisatorisk koppling till 

verksamheten utan kan besitta professionen att kunna styra och leda organisationsförändringar 

utifrån uppsatta mål (Townley, 2001). 

1.2 Problematisering 

Denna rapport baseras på en fallstudie där vi kommer att studera i vilken grad 

projektmedlemmar upplever hur interna och externa ledare genomför aktiviteter som möjligen 

kan påverka medarbetares arbetsmotivation. Det huvudsakliga målet är att undersöka 

huruvida arbetsmotivationen inom projektarbete kan kopplas till vem ledaren är som styr 

arbetet. Studien innebär att undersöka ifall medarbetare upplever att den interna 

projektledaren använder metoder och den styrning som krävs för att skapa arbetsmotivation 

inom organisationsförändringar, eller om det finns ett behov att anlita externa konsultfirmor 

för att driva förändringsprojekt och motivera medarbetare.  

Vår primära frågeställning lyder därför: finns det någon skillnad mellan hur ofta intern 

projektledning respektive externa konsulter genomför aktiviteter som kan kopplas samman 

med arbetsmotivation inom organisatoriskt förändringsarbete? 

Finns det någon skillnad mellan interna och externa ledares metoder och kunskaper för att 

påverka medarbetares arbetsmotivation? Upplever medarbetarna att det är skillnad mellan 

styrning som den interna ledaren har jämfört med den externa konsulten? Hur ofta involverar 

till exempel interna och externa ledare medarbetare i planering av projektarbete? Hur frekvent 

bjuder ledare in medarbetare i beslutsfattande inför och inom projektarbete? Hur ofta 

kommunicerar ledare information gällande organisationsförändringar? 
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Vidare vill vi undersöka hur intern projektledare uppfattar arbetsmotivationen inom ett projekt 

och hur interna ledare ser på arbetsmotivationen inom förändringsarbetet. Hur uppfattas det 

egna ledarskapet i jämförelse med den externa konsultens ledarskap?  

1.3 Syfte 

Syftet är att med en fallstudie analysera projektarbete inom enheten Group IT på Teliasonera 

AB med avseende på arbetsmotivation bland medarbetare inom ramen för organisatoriska 

förändringar. Vidare är syftet att analysera om medarbetare inom enheten upplever skillnader 

mellan internt respektive externt ledarskap inom projektarbete när det kommer till att 

genomföra aktiviteter som skapar arbetsmotivation.  

1.4 Uppdrag 

Initiativet till denna studie startade med att uppdragsgivaren, idag Program Director på Group 

IT berättat om sina upplevelser i och med återkommande organisatoriska förändringar som 

företaget och enheten står inför. Förändringsprojekten genomförs på grund av olika orsaker 

och drivkrafter men ett gemensamt problem som han frekvent upplevt var den bristande 

arbetsmotivationen. Detta och frågan om det är rätt metod att använda sig av externa 

projektledare som en resurs för att avhjälpa problemet. Studien innebär att på uppdrag av 

TeliaSonera AB undersöka ett problem som uppdragsgivaren har formulerat; huruvida det är 

tillräckligt effektivt att anlita konsultföretag att driva projektarbete och motivera medarbetare, 

eller om medarbetare upplever att de egna ledarna har förmågan att skapa arbetsmotivationen 

genom sina egna metoder och styrning. 

Vi har valt att genomföra utredningen och studien inom den enhet där uppdragsgivaren har 

upplevt detta motivationsproblem, på enheten Group IT. Den kontaktperson inom Group IT 

som vi kontinuerligt diskuterat och bollat idéer med under studiens förlopp är en Enhetschef 

bland andra på Group IT. Han har en lång erfarenhet av projektarbete inom TeliaSonera, har 

många kontakter inom företaget och goda kunskaper om relevanta projekt som varit föremål 

för studiens syfte. 

1.5 Avgränsning 

TeliaSonera är en global koncern i telekombranschen som idag är till majoriteten ägd av den 

svenska och finska staten. Företaget erbjuder idag nätanslutning och 

telekommunikationstjänster (TeliaSonera, 2013). 

Problemet som uppdragsgivaren har formulerat för oss är upplevt på huvudkontorsfunktionen 

Group IT. Det är här som uppdragsgivaren idag arbetar som Program Director för ett 
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omfattande konsolideringsprojekt. Studien är avgränsad till denna organisatoriska enhet som 

är direkt underordnad VD. 

 

Figur1: TeliaSonera organisation, Källa: TeliaSoneras intranät, 2013 

Group ITs funktion är att aktivt stödja och möjliggöra för TeliaSoneras affärsstrategier. 

Enheten ansvarar för TeliaSoneras IT-strategi, styrning- och utkontraktering, teknik-och 

säkerhetsstandarder och andra IT-relaterade riktlinjer och policys. Ansvaret som enheten har 

rör planering, utveckling och leverans av gemensamma affärskritiska IT-system. Idag arbetar 

476 personer på enheten (TeliaSoneras Intranät, 2013).   

Inom enheten Group IT bedrivs förändringsarbete bland annat i projektorganisering i 

anslutning till linjeorganisationen. Antalet pågående nyckelprojekt med start från 2010 är 

enligt den senaste uppdaterade statusen inom Group IT idag nio projekt. Förstudien till 

huvudinsamlingen av data har inneburit att studera ett av dessa huvudprojekt, Recharge IT 

Infra. Via vår kontaktperson på Group IT fick vi vetskap om detta projekt som vi ansåg vara 

passande för studiens syfte och problemställning. Projektet har som förändringsmål att 

omorganisera arbetsprocesser samt att dessa förändringar har drivits av internt ledarskap i 

kombination av externa konsulter med kunskaper inom Change Management. 

1.6 Disposition 

I Metodkapitlet presenteras de metoder som använts för att kunna studera enheten. Vi börjar 

avsnittet med att beskriva fallstudien i sin helhet sedan presenteras datainsamlingsmetoderna, 

en triangulering inom förstudie och enkätstudie. Urval, Validitet & Reliabilitet samt 

forskningsstrategi avslutar kapitlet. 

Det teoretiska ramverket som underbygger studien presenteras i Teorikapitlet. 
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I Empiri & Analyskapitlet börjar vi med att presentera resultat och analys av de intervjuer 

som genomförts inom förstudiens projekt. Därefter presenteras kvantitativ data som resulterat 

av en enkätundersökning hos den avgränsade enheten. Med utgångspunkt från hypoteser och 

formulerade frågeställningar presenteras enkätundersökningens analys.  

Sista kapitlet innefattar Diskussion & Slutsats som sammanställts utifrån studiens resultat och 

analys. 

Sist i rapporten presenteras källförteckning samt de bilagor som vi anges i den löpande texten.  
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2 Metod 

2.1 Fallstudie 

Undersökningsdesignen hos en fallstudie innebär att forskare inriktar sig på en enhet genom 

detaljerad och ingående analys (Bryman & Bell, 2003). Logiken med att koncentrera sig på en 

enhet istället för på flera är att man genom fallstudien kan skaffa sig en djup kännedom som 

inte är lika möjligt med andra forskningsstrategier (Denscombe, 2009). Vi har i vår forskning 

valt att undersöka fallet Group IT för att på en djupare nivå få förståelse för hur enheten leder 

förändringsprojekt och hur arbetsmotivationen upplevs. Den specifika företeelse som 

fallstudien ämnar undersöka är i detta fall projektarbete inom målet för 

organisationsförändringar hos TeliaSonera. Fallstudien har inletts genom en djupare analys i 

form av intervjuer inom projektet Recharge IT Infra för att sätta oss in i hur ledning och 

arbetsmotivation upplevs inom Group IT. Resultatet av analysen har i samband med teorier 

använts som grund till ett antal hypoteser utgjort underlag för en enkätundersökning hos 

enheten.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

2.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata som använts som informationsbank för studien är delvis hämtad från 

TeliaSoneras intranät och hemsida. Här har vi funnit organisationsscheman, power point-

dokument och interna dokument gällande Group IT i storhet, men även gällande förstudiens 

upplägg och innehållande faser. 

Den litteratur som använts som källa för modeller och teorier inom forskningsområdet är dels 

kurslitteratur inom vår utbildning, litteratur inom klassisk och modern organisationsteori, 

förändringsarbete och organisationsutveckling. Vid sidan av kurslitteraturen har vi till stor del 

utgått ifrån litteratur inom organisatorisk psykologi samt vetenskapliga artiklar och tidigare 

angränsande studier på området. Södertörns Högskolas samlade sökmotor för externa 

kataloger har använts för att finna relevanta elektroniska tidskrifter och artiklar. Sökord och 

begrepp har bland annat varit change, management, work motivation, motivation theory, 

project management, consultants, organizational development, organizational behavior, 

organizational psychology. Några exempel på tidskrifter och publikationer som artiklar är 

hämtade ur är Leadership & Organizational studies, Journal of Change Management, Project 

Management Journal samt Harvard Business Review. 
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2.2.2 Primärdata 

Primärdata inom denna studie består utav data som inhämtats genom förstudiens intervjuer 

samt det svarsmaterial som enkätundersökningen resulterat i. Primärdata från intervjuerna 

inom Recharge IT Infra har spelats in, cirka två timmars upptagning, och därefter noggrant 

transkriberats. Primärdata som insamlats genom enkätstudie hos Group IT består av kodade 

svar som sammanställts och presenteras i kapitel 4, Empiri & Analys.   

2.2.2.1 Förstudie 

Vi har valt att göra en förstudie på det valda projektet Recharge IT Infra inom enheten Group 

IT. Vi har intervjuat den ansvariga interna projektledaren och två av de interna processledarna 

som hierarkiskt sett är positionerade på nivån mellan projektledare och de medarbetare som 

ska implementera projektets mål i den operativa verksamheten. Vi har valt att genomföra en 

förstudie för att dels studera hur man bedriver förändringsprojekt hos enheten men också för 

att studera hur interna ledare ser på medarbetarnas arbetsmotivation, projektarbete och 

samarbete med externa konsulter vid organisationsförändringar. 

Materialet från intervjun med uppdragsgivaren är insamlad genom ett personligt möte på 

TeliaSoneras kontor i Farsta, där intressant information nedtecknades under detta 

ostrukturerade möte. Utifrån denna intervju och teorier har nästföljande material insamlats 

genom att vi har formulerat ett frågeformulär som legat till grund för en semistrukturerad 

intervju med den interna projektledaren för projektet Recharge IT Infra (Bryman & Bell, 

2005), se bilaga 2. Även denna intervju har genomförts vid ett personligt möte på Farsta-

kontoret.  

Nästa studietillfällen med de två respektive processledarna bygger på samma princip och 

frågeformulering som den tidigare med projektledaren. Vid dessa två semistrukturerade 

intervjuer har vi utgått från frågor formulerade i en kombination av teorier inom studiens 

forskningsområde samt kunskaper från och tolkning av den interna projektledarens uttalande, 

se bilaga 3. Intervjuguiderna är uppbyggda kring teman som har relevans för de 

problemställningar vi önskar besvara och utredningens syfte.  

Analysmetoden av intervjuerna har gått ut på en öppen kodningsprocess där vi har 

kategoriserat begrepp och egenskaper hos ledarskapet och inom arbetsmotivation i projektet. 

Därefter har en tolkning gjorts i relation med teorierna (Dalen, 2007).  
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2.2.2.2 Enkätstudie 

Baserat på förstudiens resultat och vår tolkning inom analys av detta så har vi i samband med 

presenterade teorier formulerat hypoteser som presenteras i avsnitt 4.3. Den efterföljande 

enkäten vars resultat presenteras i avsnitt 4.4 har i sin tur formulerats för att pröva 

hypoteserna. Utifrån förstudiens intervjuer och framgångsfaktorer som teorier rekommenderar 

för att driva organisationsförändringar har vi genomfört en enkätstudie. Vi har valt en 

kvantitativ ansats för att statistiskt kunna mäta om det finns någon signifikant skillnad mellan 

hur medarbetare upplever intern och extern ledare. Därför har vi valt att genomföra en 

enkätstudie med förkodade slutna frågor för att kunna nå många respondenter inom Group IT 

(Bryman & Bell, 2005). 

Utifrån studiens hypoteser har vi utformat ett elektroniskt frågeformulär. Enkäten är utformad 

med hjälp av Surveymonkey, en nätbaserad tjänst för skapande av enkätundersökningar och 

har varit tillgänglig via en webblänk mellan den 13 och 20 maj 2013 

(www.surveymonkey.se). Den språkliga formuleringen av frågor och den femgradiga 

likertskala som ligger till grund för svarsalternativen är hämtade ur en tidigare studie som 

gjorts inom ett angränsade forskningsområde där man studerat förändringsledarskapets 

effektivitet (Gilley et.al, 2009). Tanken med att använda en liknande metod är utgångspunkten 

att den är beprövad inom samma diskurs och ger relevant data som kan bidra till målet att 

kunna besvara vår problemställning. Respondenterna tar i frågeformuläret ställning till hur 

frekvent de upplever att interna ledare och externa konsulter genomför aktiviteter som bör 

vara förekommande inom förändringsprojekt i relation till arbetsmotivation, samt vilka 

skillnader och likheter som de upplever dem emellan.  

De inledande frågorna som ställs i enkäten gäller variablerna kön och antalet år 

respondenterna varit anställda på TeliaSonera, dock så har vi senare valt att inte använda oss 

av dessa variabler inom analysen på grund av det övriga resultatet. Enkätens frågor som rör 

arbetsmotivation och ledarskap är uppbyggda med påståenden och genomgående samma 

svarsstruktur genom hela enkäten för att underlätta för respondenterna att svara. 

Svarsalternativen är uppbyggda med följande svarsfrekvenser att välja mellan; Never (Aldrig), 

Rarely (Sällan), Sometimes (Ibland), Usally (Ofta) och Always (Alltid), där Never är kodad att 

motsvarar värdet 1 och där Always motsvarar värdet 5. Enkäten är utformad så att 

respondenten får upp varje temaområde på en ny sida i enkäten. Detta för att respondenten 

inte ska kunna se den efterföljande fråga för att kunna anpassa svaret därefter. Enkäten 

avslutades med en öppen fråga för att fånga upp hur respondenterna med egna ord förhåller 
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sig till vilka likheter eller skillnader de upplever ledares färdigheter kring arbetsmotivation. 

Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga 4. 

Vi har före enkäten skickades ut till respondenterna använt oss av två medarbetare inom 

Group IT som agerat testpiloter. Detta för att säkerställa att enkäten uppfattats korrekt och 

valda begrepp varit gångbara inom Group IT. Enkäten skickades sedan ut via mail till 

projektmedelemmar inom projektet Recharge IT Infra, enhetschefer och medarbetare inom 

Group IT med erfarenheter inom projektarbete. Enkäten är skriven på engelska då detta är 

TeliaSoneras koncernspråk samt på grund av att alla medarbetare inom urvalsramen inte är 

svensktalande eller placerade i Sverige. 

Vi har valt att analysera enkätsvaren utifrån hypoteser med hjälp av konfidensintervall med 

konfidensgraderna 95% respektive 90%. Genom att använda en parvis observation vill vi 

mäta och jämföra om medarbetarna upplever en eventuell signifikant skillnad mellan de två 

olika ledarskapstyperna. För att kunna testa signifikansen med denna metod måste man anta 

att spridningen på svaren är normalfördelade. Urvalet med detta test bör vara minst 30 

respondenter, dessvärre har vi bara fått in 24 svar. Vi tar därför hänsyn och i beräknande att 

den statistiska sannolikheten för våra hypotesprövningar är lägre än normalt med detta test 

(Körner & Wahlgren, 2005).  

2.3 Urvalsmodell 

Kontakten inom Group IT har efter det första mötet med uppdragsgivaren utgått från 

kontaktpersonens rekommendationer, ett snöbollsurval där relevanta personer delgivit 

information om projektledning, projektorganisering, förändringsarbete, aktuella förändringar 

och vidare likt en kedja tipsat om kompetenta medarbetare vi har kunnat kontakta inom 

TeliaSonera (Denscombe, 2009). Risken med snöbollsurval är att urvalet kan begränsas till 

personer som är likasinnade och de som är av en annan åsikt uteblir. Förfaringssättet kan ha 

inneburit en viss risk för överrepresentation av vissa grupper.  

Respondenterna inom projekt har i ett första led rekommenderats av vår kontaktperson, 

Enhetschefen, som baserat urvalet på vår presentation och gemensam diskussion introducerat 

projektet som att passa vårt syfte. Projektledaren representerar projektets högsta 

organisatoriska nivå inom denna studie och rekommenderade oss personer på mellannivån för 

fortsatta intervjuer. Mellannivån representeras av de två processledare som har till uppgift att 

styra och leda arbetet över medarbetarna. Dessa tre intervjuer representerar två perspektiv 
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som projektets interna ledare har på medarbetares arbetsmotivation och hur man ser på 

externa konsulters metoder och styrning inom Recharge IT Infra. 

Urvalet av de respondenter som besvarat studiens elektroniska enkät är även de valda utifrån 

ett snöbollsurval. Bekvämlighetsurvalet har inneburit att vi har skickat ut enkäten till 

distributionslistor vi fått tagit del till personer anställda på enheten Group IT, men vi har 

dessvärre inte haft möjlighet at få mailuppgifter till samtliga inom enheten. Metoden innebär 

även att vi mailat enkäten till de kontaktpersoner rörande förstudien där dessa i sin tur har 

skickat enkäten till ett antal medarbetare inom Group IT, förloppet har lett till att totalt 46 

medarbetare har fått enkätundersökningen (Denscombe, 2009).  

2.4 Forskningsstrategi 

Vi har valt att använda oss av metodtriangulering där data vi insamlat inom denna utredning 

både varit kvalitativ och kvantitativ. Vi har valt att först använda semistrukturerade intervjuer 

för att få en djupare förståelse för förändringsarbete inom projektet, hur interna ledare ser på 

arbetsmotivationen hos medarbetare och som grund för enkätundersökning. Den följande 

enkätundersökningen är vald för att praktiskt nå den operativa nivån och få förståelse för hur 

arbetsmotivationen uppfattas i förhållande till ledarskapet hos medarbetare. 

Metodtrianguleringen med två intervjuformulär och ett enkätformulär är valda för att kunna 

studera olika aspekter rörande frågeställningen, det vill säga här tre internt organisatoriska 

perspektiv och erfarenheter (Bryman & Bell, 2005). Rent praktiskt har det också varit å ena 

sidan effektivt att intervjua ledare som besitter djup kunskap om mål och strategier för 

projektet och å andra sidan maila enkäten till de medarbetare som generellt påverkas av 

implementering av detta och liknande förändringsarbeten inom den operativa enheten. 

Den vetenskapliga ansatsen är baserad på grundad teori då vi i ett första läge kontaktat 

TeliaSonera, och där de kommande kontaktpersonernas input legat till grund för fortsatt 

arbete med att finna teorier inom ämnet för att sedan inom ramarna för utredningen insamla 

vår empiri. Detta för att sedan analysera resultatet på en högre organisationsnivå och gå 

tillbaka till fallet inom en lägre nivå inom hierarkin med nya frågor, svar och fortsatt analys. 

Analys och bearbetning av studiens resultat kommer sedan att ske utifrån tidigare teorier i 

ämnet i ett försök att möjligen kunna beskriva hur arbetsmotivation och förändringsledarskap 

upplevs av medarbetare hos Group IT. Detta angreppssätt var ett aktivt val för att kunna ta till 

oss ett uppdraget utan tidigare insikt i uppdragsgivarens problematik, motivationsteorier och 

för att få möjlighet att studera ett reellt fall (Denscombe, 2009). 
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Figur 2 Undersökningens forskningsstrategi 

2.5 Validitet & Reliabilitet 

Då vår förstudie speglar ett intressant projekt med flera av de faktorerna vi ämna forska inom 

ger projektet bäring för våra problemställningar. Projektet ger dessutom en kunskap om hur 

det i idag bedrivs förändringsprojekt inom Group IT som ligger till grund för vår utformning 

av vår enkät. Utifrån våra teorier och vår förstudie har vi deduktivt formulerat hypoteser kring 

de områden som vi avser att mäta, med detta har vi försökt att säkerställa begreppsvaliditet. 

Vi har testat ytvaliditet genom att skicka ut enkät på ett test av begrepp och svarsalternativ till 

personer inom och utanför TeliaSonera.  Då vår enkäts flervalsfrågor är utformade utifrån en 

tidigare vetenskapig artikel inom samma diskurs som denna undersökning så är det ett 

vedertaget mått för det som vi ämnar undersöka.     

Då reliabilitet handlar om i vilken utsträckningen ens resultat kan upprepas är denna aspekt 

intressant för oss då vi försöker förstå hur populationen inom Group IT upplever ledarskapet. 

Det är med enkätens utformning och hypoteserna möjligt att genomföra studien på nytt inom 

enheten. Interbedömarreliabiliteten kan å andra sidan ifrågasättas då tolkningen av till 

exempel i den öppna frågan handlar om att subjektivt bedöma och översätta innehållet, då vi 

är två observatörer och kan denna tolkning vara tvetydig (Bryman & Bell, 2005).  
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3 Teori 

3.1 Ledarskap och arbetsmotivation – Teori X och Y. 

Douglas McGregor kan antas ha introducerat Maslows behovsteorier till att studera 

arbetsmotivation och ledarskap inom företagsorganisationer. McGregor började utföra 

empiriska studier på arbetsplatsen med Maslows behovsteorier som grund. Helle Hedegaard 

Hein menar att McGregor hänvisar till just Maslow för att illustrera sin viktigaste poäng; 

”Ledarnas beteende skapar medarbetarnas beteende” (Hein, 2012, s.106). Det vill säga att när 

ledare inte uppfyller medarbetarnas behov, så kan man förvänta sig en reaktion baserat på det. 

Grundtanken i hans teorier är att människan motiverar sig själv autonomt men är beroende av 

de begränsningar som existerar i den miljö som hon befinner sig i. Hans synsätt innebär alltså 

att ledare direkt inte kan motivera medarbetarna, men att ledare kan skapa förutsättningar och 

motiv i den miljö som medarbetaren sedan indirekt påverkas och drivs av.  

McGregor formulerar sin teori med de kontrasterande ledarskapsbenämningarna X och Y. 

Dessa två teorier beskriver två olika grundantaganden inom ledarskap kopplat till relationen 

mellan ledare och medarbetare. Utgångspunkten i hans formulerande av dessa två typer var att 

belysa ledarens egna tankesätt och metoder kommer påverka dennes handlande och därmed 

medarbetarnas motivation till uppgiften. Dessa teorier erbjuder inte en lösning på 

motivationsproblemen utan belyser snarare att det är viktigt ur ett ledarskapsperspektiv att 

reflektera över vilka antaganden som ligger till grund för de egna handlingarna som påverkar 

medarbetarnas beteende.  

Ledarens grundantagande inom teori X kan sammanfattas som ett negativt sätt att se på 

medarbetarnas vilja och engagemang till sitt arbete. Dessa antaganden innebär bland annat att 

människan är lat, ointresserad, självcentrerad och obrydd vad gäller organisationens mål. 

Medarbetaren vill undvika ansvar och har en motvilja till förändringar och föredrar trygghet. 

Ledarskapets uppgift inom teori X innebär kortfattat att ledning är ansvarig för organisering 

av resurser, kontroll av medarbetarnas handlingar och att tekniskt sett motivera dessa så att 

det passar organisationens mål. McGregor menar att utan någon aktiv styrning så skulle 

medarbetare inte utföra det som de var anställda till att genomföra, därför innebär antagandet 

att ledarskapets uppgift är att övertala, bestraffa och belöna medarbetare.  

I kontrast till detta synsätt så innebär teori Y att människan inte har någon inneboende 

motstånd att utföra ett arbete. Medarbetaren ses som att kunna bli tillfredsställd av sitt arbete 

och ha vilja att bidra med sin kompetens. Förutom extern kontroll och bevakning utifrån 
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organisationens förväntningar innebär detta antagande att individen själv faktiskt kan vara 

driven inifrån och skapa sina egna mål baserat på intresse och hängivenhet. Med en vilja av 

att ta ansvar och kreativt lösa organisationens problem skiljer sig detta perspektiv nämnvärt. 

Inom teori Y innebär det att man ser ledarskapets uppgift som att aktivera och engagera 

medarbetaren mot organisationens målsättningar. Ledaren har antagandet att medarbetarna är 

motiverade och har utvecklingspotential. Sammanfattningsvis har denna syn en naturlig tro 

till människans välvilja och engagemang och att alla människor kan anpassa sitt beteende 

gentemot organisationens mål (Hein, 2012).   

McGregor argumenterar mot de incitamentsystem inom teori X som bygger på förhållandet 

mellan belöning och hot om bestraffning. Han menar att till exempel lön eller sociala 

förmåner inte kan användas inom ramarna för arbetet som motivation, detta för att det är först 

utanför arbetsplatsen som dessa kan förbrukas. Istället bör ledarens beteende grunda sig i de 

antaganden som beskrivits inom teori Y, nämligen att ledarens främsta uppgift är att skapa 

förhållanden där medarbetena kan uppfylla sina egna behov genom en anpassning till 

organisationens mål. Här återgår han till sitt första grundantagande, nämligen att ledare inte 

direkt kan eller bör motivera medarbetaren - utan detta bör ske genom att skapa en omgivning 

och med organisationens medel möjliggöra för individens egna motiv om utveckling (Hein, 

2012). McGregors utopi innebär att om företaget och ledningen lyckas skapa villkor och 

tillhandahålla möjligheter som medarbetaren brinner för i sin yrkesroll så kommer denne att 

motivera sig själv. Detta ideal beskrivs som integrationsprincipen; ” att organisationens och 

medarbetarens mål ska integreras så att medarbetarna kan nå sina mål inom ramarna för 

organisationens mål” (Hein, 2012, s.113).  

3.2 Två typer av motivationsfaktorer – Tvåfaktorteorin 

Enligt Fredrick Hertzberg, en gång arbetspsykolog och professor i psykologi och ledarskap, så 

bör man skilja på två olika sätt att se på de drivkrafter som ligger till grund för 

arbetsmotivation, detta för att möjligen kunna förstå hur man bör arbeta för att engagera 

medarbetare. Dels är det en fråga hur en ledare kan motivera sina medarbetare, men det är en 

helt annan sak att få dem att göra de arbetsuppgifter som man önskar. Han menar att det oftast 

inte är särskilt svårt för en ledare att få människor att utföra specifika arbetsuppgifter, men att 

det finns en nytta i att också få dem motiverade till att genomföra dessa. Det är mer 

kostnadseffektivt att få dem att genomföra sitt arbete av egen maskin och på ett fullgott sett 

om medarbetare drivs av sin inre vilja. Utopin är att medarbetaren kan med stöd från 

omgivningen lyckas skapa sin egen drivkraft och inre generator att känna arbetsmotivation. 
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Han menar att metoder såsom belönande incitamentsystem eller hård delegering inte kan leda 

till den högsta formen av motivationsgrad (Hertzberg, 2008). Istället väljer han att fokusera på 

vilka faktorer som driver en inre generator hos den enskilda medarbetaren i sin så kallade 

Tvåfaktorteori. Metoden som ligger till grund för teorin har baserats på frågor som gällt 

respondenters upplevelse av motivation i kritiska situationer på jobbet, där förlopp och 

faktorer sammanställts i den centrala modellen FAE-komplexet, se figur 3.  

Baserat på empirin identifierade Hertzberg fjorton faktorer som påverkade respondenternas 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Dessa fjorton delade han sedan in i två 

undergrupper, två faktorgrupper, där den ena gruppen kunde kopplas till otillfredsställelse och 

den andra till arbetstillfredsställelse. Dessa grupper kom han att kalla dels hygienfaktorer samt 

motivationsfaktorer. Det som skiljer dessa åt är att de kan kopplas till olika typer av mänskligt 

behov. Hygienfaktorerna utgörs av den externa omgivningen; på arbetsplatsen kan dessa vara 

ledning, lön eller status (Hertzberg et.al, 2004). De inre motivationsfaktorerna hänger ihop 

med det behovssystem där de inneboende prestationerna kan påverkas genom 

utvecklingsbehovet. Motivationsfaktorerna är beroende av individens eget arbete, uppgifter 

samt relationen till yrkesrollen såsom befordran och bekräftelse. De två typerna av faktorer 

påverkas av varandras status och matchning (Hein, 2012). Till exempel så kan man å ena 

sidan tillgodose medarbetarnas hygienfaktorer, men det leder inte automatiskt till att individer 

upplever inre motivation, utan endast möjligheten att undvika missnöje. Å andra sidan har 

motiverade medarbetare enligt de inre faktorerna i större utsträckning överseende med brister 

i omgivningen därför att denne fokuserar på sitt eget arbete och prestationer. 

Faktorer Attityder Effekter 

 

Hygienfaktorer 

  Ledning 

Arbetsförhållanden 

Företagspolitik 

Känsla av intresse/bristande intresse för 

arbetet 

Effekt på performance; 

output och kvalitet  

Attityd till arbetet 

Utvecklingsmöjligheter 

Lön  

Status 

Känslor kring lön och gruppkänsla 

Känsla av ökad/minskad status 

Personalomsättning 

Interpersonella relationer 

Interpersonella relationer 

Anställningstrygghet 

Privata faktorer 

Känslor kring tillhörighet/isolering 

Känsla av ökad/minskad trygghet 

Hälsa och mentalhygieniskt 

tillstånd 

 

Motivationsfaktorer 

  Prestation 

Bekräftelse 

Känslan av bekräftelse och att ha 

presterat 

 Själva arbetet 

Ansvar Känslan att ha/inte ha ansvar 

 Befordran Känsla av att utvecklas/inte utvecklas 

 Figur 3: Hertzbergs FAE-komplex Källa: Hein, 2012 
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Förutom identifieringen av de fjorton faktorerna, sett som det första objektiva steget i FAE-

komplexet (faktorer, attityder, effekter), bygger hans teori vidare på det totala förloppet av 

efterföljande två steg som beskriver hur faktorerna påverkar en individs känslor vars 

konsekvens leder till effekter i dennes attityd. Faktorerna kan anses alltså påverka 

medarbetarnas inställning antingen positivt eller negativt, hur händelsen på arbetsplatsen 

sedan upplevs gällande dessa faktorer ligger till grund för hur deras attityder sedan utvecklas. 

Den senare innebär skapar effekter och konsekvenser till följd av förändringar i 

arbetstillfredsställelsen, till exempel beröra en förändrad attityd till ledning, företaget eller 

yrkesrollen (Hein, 2012). 

Utifrån Hertzbergs tvåfaktorteori ser vi att företaget bör organiseras för att både uppfylla 

medarbetarnas behov av både hygienfaktorer och inre motivationsfaktorer för att dessa sedan 

ska kunna gå vidare i förloppet med en positiv attityd och inställning inom ramarna för vad 

organisationen, möjligen ledningen, kan erbjuda. Medarbetarnas subjektiva känslor och 

objektiva bild av händelser, möjligen kopplade till förändringsarbete, kommer enligt 

Hertzberg att påverka vilken karaktär effekten av dessa kommer att inneha. Idealet är att 

skapa förutsättningar för medarbetaren så att denna är nöjd och upplever stöd kring 

hygienfaktorerna (Hertzberg et.al, 2004). Kostnadseffektiviteten bör bli högre och 

arbetsinsatsen lägre om man lyckas skapa meningsfulla arbetsuppgifter som ger medarbetaren 

utrymme att primärt fokusera på sin prestation. Har man ett utmanande och spännande arbete 

så bör en individ till exempel ha lättare att acceptera en sämre ledare då ledaren som 

hygienfaktor klassas som att ha en sekundär roll i relation till de inre motivationsfaktorerna.  

3.3 Förändringsledarskap & styrning – E- och O-teorin 

Michael Beer och Nitin Nohria skrev boken Breaking the code of Change utifrån en konferens 

där de samlat erfarna forskare och praktiker inom organisatoriska förändringar. Syftet med 

konferensen var att forskarna skulle hjälpa Beer och Nohria att få en bättre förståelse om hur 

organisationsförändringar bedrivs. Författarna har baserat på konferensen och diskuterade 

områden kommit fram till två helt skilda tillvägagångsätt och strategier inom organisatoriskt 

förändringsarbete. Resultatet presenteras i boken såsom två olika, återkommande strategier 

inom ledning för organisationsförändringar- teorierna E och O (Beer & Nohria, 1998). 

Teori E har som mål att skapa ett ekonomiskt värde, ofta uttryckt som aktieägarvärdet. Fokus 

är på den formella strukturen och systemen. Enligt E-teorin är det ända sättet att förändra en 

organisation som inte levererar resultat att införa toppstyrning, omstrukturering och 
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friställande. De tar även hjälp från konsulter som kommer in och får ta de hårda tuffa besluten 

då de interna anses vara för nära de tidigare fattade besluten och eventuellt att en del 

linjechefer behövs bytas ut. De nya inhyrda konsulterna behöver inte försvara tidigare 

handlingar och har som strategi att sätta sin egen prägel och arbete på organisationen. De kan 

även upprätthålla det psykologiska avståndet för att kunna ta de hårda tuffa besluten som rör 

människorna (von Otter, 2006). 

Teori O innebär att organisationen har som mål att utveckla organisationens mänskliga 

resurser, effektiviteten och ett fokus på högengagemangskultur. Förändringarna är 

framväxande, mindre planerande och programmatiska. Åtgärder för att nå målen är att 

utveckla målmedvetenhet, samordning, kompetens, kommunikation, kreativitet och att de 

anställda konstruktivt arbetar med konflikter. För att nå detta skall de anställda vara 

höginvolverade i förändringsprocesserna som pågår inom organisationen, även vara inbjudna 

till att få delta i beslutsfattande kring dessa. Förespråkare för O-teorin anser att E-teorin är för 

destruktiv och de arbetar utifrån ett egenintresse vilket minskar de anställdas tillit, 

engagemang och förmågan till inlärning (Jacobsen, 2005).  

Tabellen visar de skillnader som existerar mellan E- och O-teorierna.  

 E-teorin O-teorin 

Syfte Maximera ekonomiskt värde Utveckla organisatorisk förmåga  

Ledarskap Top-down Deltagande 

Innehåll Strategisk struktur och system Människor, grupper, kultur 

Process 
Sekventiell och analytisk 

Interaktiv, experimenterande och 

utvecklande 

Motivation 
Motivation genom finansiella incitament  

Motivation genom engagemang, använda 

lön som rättvis ersättning 

Konsulter  Stor/ kunskapsdrivna Liten/processdrivna 

Figur 4: Översikt av de centrala skillnaderna mellan teori E och teori O. Källa: Jacobsen, von Otter red., Beer 

Teori E anses vara den hårda ledarstilen och har en top-down styrning och de typiska dragen 

är att ledare inte involverar ledningsgruppen och framförallt inte den lägre nivån av anställda 

när det gäller diskussionerna om målen och vad ska göras. Relationen mellan ledare och 

anställda präglas av att de anställda gör det som ledaren önskar så länge som de belönas. 

Resultatet är att den anställde måste få en garanti att det kommer att bli bättre efter 

förändringen. Ledaren har en makt och kontroll på de resurser han eller hon har under sig. 

Den mjuka ledarstilen som teori O står för, innebär att förändringsinsatserna är att utveckla 

organisatoriska kapaciteter, speciellt förmågan att få de anställda att involvera sig i att 

identifiera och lösa de arbetsrelaterade problemen.  En viktig del i förändringsarbetet för 
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ledarna är att få medarbetarna på sin sida och det sker genom att involvera de anställda till att 

identifiera problemen och sedan själva lösa problemen. Ett deltagande bland de anställda 

istället för en top-down styrning är nyckeln om man har som utgångspunkt att informationen 

ska spridas inom organisationen (von Otter, 2006, Beer & Nohria, 1998).  

Inom både E-och O-teorierna finns olika resonemang som gäller när det är aktuellt med en 

intern eller extern förändringsledare. Inom E-teorin anlitas ofta externa konsulter till de större 

planerade organisationsförändringarna då företagen vill åstadkomma ett snabbt ekonomiskt 

resultat. Då det generellt har ökat med organisationsförändringar har även de externa 

konsulterna fått en ökad betydelse, i strategi E får ofta den externa konsulten i organisationen 

en expertroll. Fördelarna med att hyra in en konsult till ett förändringsarbete är att de inte har 

några skyddslappar och kommer in med ett nytt synsätt och en metod som innebär att de ofta 

har en mer öppen och fri syn på organisationen. Andra skäl till att ta in en konsult är just att 

de är experter på organisation och ledarskap, en kompetens som ofta är brist på bland den 

egna personalen. Konsulter har även en förmåga att kunna se i ett helhetsperspektiv på 

organisationen då anställda har en viss tendens till att se problemen från sitt eget perspektiv. 

O-teorin förlitar sig inte i lika stor utsträckning på konsulter som E-teorin. Konsulter som tas 

in i O strategin anlitas för att hjälpa till med uppbyggandet av processer men sedan är det de 

anställda som analyserar och implementerar de egna lösningarna. Konsultens roll är att 

underlätta processen och vara en resurs. Ett argument som författarna för emot att till in 

konsulthjälp är att de kunskaper som dessa erbjuder förvinner efter det att konsulterna har 

avslutat sitt uppdrag (von Otter, red, 2006, Beer & Nohria, 1998). 

Ovan har vi beskrivit hur styrningen skiljer sig mellan E-och O-teorierna. I vissa situationer 

kan det vara så att det inte går att dra denna gräns att välja någon av teorier. Organisationen 

kan då befinna sig någonstans mellan dessa två teorier och har då ett behov av att kombinera 

teorierna. Kombination av E-och O-teorin går att göra och beroendes på vilken effekt 

ledningen är ute efter väljs den ena strategin åtföljt av den andra, det går att kombinera dessa 

parallellt men det är svårt att få ett effektfullt resultat. Är skälet att få motiverade medarbetare 

med sig från början bör man börja med O-teorin för att därefter fortsätta med E-teorin. 

Arbetar de enligt O-teorin är det viktigt att det kopplas till E-målen för att inte tappa sin 

trovärdighet. Att börja med E-teorin där makt och hot får styra och efter det gå över till O-

teorin där ledaren ska få de anställda på sin sida passar bäst om det är en förändring som är 

tvunget att ske snabbt. Författarna menar att användningen av strategierna parallellt och att 

kombinera E- och O-teorierna är en svår kombination att med samma ledare få tillit. En 
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lösning på detta problem menar de kan vara att i ett projekt dela på ledarskapet där den ena är 

O-inriktad och den andra är E-inriktad.  

Tabellen nedan visar hur strategierna kan integreras med varandra.  

Dimensioner av förändringar E- och O-teorierna i kombination 

Syfte 
Att uttryckligen förstå motsägelsefullheten i ekonomist värde och 

organisatoriskt förmåga  

Ledarskap 
Att fastställa inriktningen uppifrån och att engagera medarbetarna 

underifrån 

Fokusering 
Parallell fokusering på de det hårda (strukturer och system) och det 

mjuka (företagskultur) 

Planering Att planera för spontanitet  

Motivation 
Delaktighet används för att motivera: lön för erkännande, inte 

motivering 

Användandet av konsulter 
Konsulter är expertresurser som ger auktoritet åt de anställda 

(empower)  

Figur 5: Integrering av E- och O-teorin Källa: von Otter red. 
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4 Empiri & Analys 

4.1 Resultat Förstudie  

4.1.1 Projektledare  

Inom ramen för vår förstudie har vi träffat den person som internt leder projektet Recharge IT 

Infra och genomförandegruppen Tramsformation Team på TeliasSoneras Farsta-kontor i södra 

Stockholm. Projektledaren har ansvar över projektet och är anställd på PMO; TeliaSoneras 

Project Management Office, det vill säga en enhet som består av interna projektledare med 

varierande projektuppdrag inom företagets övriga enheter. Projektledaren menar att projektet 

har karaktären av att vara ett förändringsprojekt, detta då målet med genomförandet är att 

förändra det sätt man arbetar på inom specifika avdelningar inom Group IT idag, närmare 

bestämt Infrastructure Operation och Infrastructure Technology. Avdelningarna har till 

uppgift att leverera interna IT-tjänster och hantera problem och händelser som rör 

TeliaSoneras infrastruktur. Man vill bedriva verksamheten bättre genom att skapa nya sätt att 

arbeta där tre huvudpunkter som ingår inom projektet är att; transformera organisationen mot 

högre effektivitet, förbättra kvaliteten genom process automation och skapa en servicemotor 

genom att integrera befintliga tjänster (Interna dokument: Recharge IT Infra Presentation). 

Initiativet till projektet är taget av högsta chef för Group IT som även är Projektägare i detta. 

Projektledaren hävdar att förfarandet redan från start är menat att ha en ”bottom-up approach” 

där man vill undersöka hur medarbetarna tänker och tycker och där deras input är menat att 

ligga till grund för genomförande och implementering av förändringar.  

Projektets genomförandeorganisation, Transformation Team, består av både interna 

respektive externa resurser. Strukturellt så är Projektledaren positionerad i topp där han från 

start samarbetar med externa konsulter från företaget Konsultbyrån & Co. med kompetens 

inom Change Management som anlitats med syftet att de anses ha de kunskaper som behövs 

för att kunna bedriva denna organisationsförändring. Dessa konsulter har till uppgift att styra, 

leda och införa en förändringsmetodik till projektet. Under Projektledaren strukturellt sätt har 

man från linjeorganisationen ”plockat ut” nytillsatta Processledare som har på deltid uppgift 

att leda även nytillsatta arbetsgrupper på operativ nivå inom Infrastructure Technology och 

Infrastructure Operations. Processledarna syftar till att delge information och införa nya 

arbetsrutiner samt leda implementeringen av förändringsarbetets resultat. Enligt 

Projektledaren arbetar cirka femton projektmedlemmar heltid inom projektet dessa är 

konsulterna samt internt tillsatta befattningar med nationellt ansvar inom Finland, Norge och 



 

24 
 

Sverige, Navigatörer, vars position inte behandlats närmre i denna intervju. Vid tiden för 

intervjun ska resultatet av det framtida arbetssättet börja implementeras.  

Externa konsulter 

I förhållande till konsulterna ser Projektledaren sig såsom att vara ett nödvändigt ”filter” där 

han genom input från dessa har förmåga och bör filtrera metoder och sätt till att passa 

Teliasonera som företag. Han har till skillnad från konsulterna kontrollfunktionen att 

säkerställa effektiviteten inom projektets ramar. Han hävdar att tanken med att anlita 

konsulterna har varit i lärosyfte, och att målet är att dessa ska lära sig metodiken att kunna 

driva liknande projekt internt. Formellt sätt är han projektledare, men det är konsulterna som 

driver hela leveransen och som säger vad som ska göras.  

Ny metodik 

Projektledaren menar att detta projekt är unikt i sitt slag då man har tagit ett ”helhetsgrepp” 

om förändringsarbetet. Erfarenhetsmässigt menar han att man annars har stort fokus på själva 

förändringsprocessen i sig utan hänsyn till andra viktigt faktorer såsom konsulterna har 

behandlat inom ramen för Recharge IT Infra. Konsultbyrån har introducerat en metodik som 

tillåter detta helhetsgrepp. Metoden innebär att fokusera på fem olika dimensioner som 

behandlar viktiga aspekter; Process Efficiency, Performance management, Mindset & 

Behaviours, Organization and Skills samt Voice of the customer (Interna dokument: Recharge 

IT Infra Presentation).    

Projektledaren menar att konsulternas metodik och genomförandefaser ”läggs ovanpå” 

TeliaSoneras egen projektstyrningsmodell TSPromo, man matchar dessa därför att den egna 

projektstyrningsmodellen internt är obligatorisk att använda. Han påstår att det i detta projekt 

resulterar i ett mer agilt sätt då leverantörernas modell tillåter mer flexibelt än vanligt.  

Förloppet innebär en flerstegsprocess som enligt interna dokument sekventiellt består av 

aktiviteter såsom preparation (förberedelse), diagnotic (diagnostisering), future state/design 

(önskad framtida status), implementation och continous improvement (ständiga förbättringar), 

(Interna dokument: Recharge IT Infra Presentation).  

Motivet till att anlita konsulter inom projektet är att man ”vill uppnå så mycket som möjligt 

på så kort tid som möjligt”. Projektledaren hävdar att detta är möjligt med leveransen av det 

helhetsgrepp som konsulterna och just deras metod kan erbjuda, detta istället för att bara 

fokusera på de processer som ska förnyas vilket man enligt erfarenhet har gjort tidigare.  
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Konsulterna har frihet att utöva metodiken fullt ut, det innebär att de också styr över hela 

projektarbetet. Den externa styrningen har tillåtits på grund av att man på företaget inte har 

velat att genomförandet skulle ”telianifieras” då man har valt att styra projektet på ett nytt sätt 

som inte är färgat av TeliaSonera-anställda. Meningen är att ta lärdom för framtida projekt.  

Delaktighet  

Projektledarens upplevelse är generellt att medarbetarna inom projektet känner sig delaktiga 

och att de också har bjudits in till att vara det. Med angreppsättet ”bottom-up” tror han att 

medarbetarna känner sig involverade då han genom veckovis feedback från 

projektmedlemmar har fått intrycket av att det hittills fungerar bra på den operativa nivån.  

Det har inte varit svårt att involvera de nytillsatta Processledarna, säger han. Det har snarare 

varit att de känner sig priviligierade till att få vara med och påverka framtiden. Däremot finns 

det svårigheter att få dessa önskade och ambitiösa kandidater frisläppta på deltid från sina 

linje-positioner. Han ser alltså det som ett problem att kunna få de duktiga och ”rätta” 

medarbetarna till viktiga projekt. Han tror att anledningen är att linjecheferna ser samma 

potential i kandidaterna och vill behålla dem för att de är rädda att ”bli av med duktig 

personal”.  

Arbetsmotivation 

Projektledarens upplevelse av Processledarnas arbetsmotivation är att den generellt är hög, 

dessa duktiga medarbetare ser det som ett privilegium att få vara delaktiga i projektet. Dessa 

individer uppfattas att generellt sätt vara positiva medarbetare. 

Hans upplevelse är att det generellt är svårt att motivera medarbetare på en lägre operativ nivå 

till förändringar. I detta projekt är en av metodens medarbetarfokus Mindset & behavior, för 

att hantera det beteende som uppstår kring organisationsförändringar. Ett av de verktyg som 

ingår i konsulternas metodik i detta projekt för att engagera medarbetare är att man bland 

annat coachat Processledarna i en förhoppning att dessa i sin tur ska lära sig att hantera och 

förmedla en positiv attityd till medarbetarna i de nya arbetsgrupperna.   

Kommunikation och involvering 

Projektledaren hävdar att gruppdynamiken är viktig i detta projekt. Omorganiseringen till att 

införa arbetsgrupper innebär att man måste hantera problem tillsammans och att det är viktigt 

att alla arbetar mot samma mål. Kommunikationen är väldigt viktig och man har infört en 

lösning som är influerad av Lean-metodik, processledaren har börjat med femton minuters 
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morgonmöten varje dag informativt och visuellt kring en whiteboard med medarbetarna. Alla 

ska jobba mot samma mål, arbetet ska vara transparent, ledaren ska ha kontroll och uppsikt, 

och om problem uppstår på individuell nivå så tar man det enskilt.  

En problematik som uppstått i och med införandet är att medarbetarna känner sig övervakade, 

dessa har aldrig förut behövt påvisa vilka aktiviteter som genomförs under en arbetsdag. De 

negativt inställda tycker att det är ”babysitting” från ledningens sida. Projektledaren tror att 

dessa finner detta onödigt därför att man ännu inte sett något resultat av de nya 

arbetsuppgifterna. 

Ledarskap  

Generellt så tror Projektledaren att ledarskapet har stor betydelse för arbetsmotivationen inom 

ett projekt. Genom en ”spill-over effekt” så påverkar ledarens inställning medarbetarens 

attityd. Speciellt vad gäller projektorganisationen då den är tillfällig. Det är mycket som ska 

hända på kort tid och därför tycker han det som ledare är viktigt att i detta projekt påverka den 

nya gruppdynamiken snabbt för att lyckas.  

Arbetsmotivation ser han inte som ett stort problem för projektmedlemmarna, däremot att få 

rätt person till projektorganisationen, då detta beror på att linjeledare inte släpper duktiga 

medarbetare. Detta problem kan komma att påverka projektets resultat menar han.  

Internt respektive externt ledarskap  

Projektledaren anser att det är positivt för organisationen att en intern ledare tar helhetsansvar 

och har kontroll på projektet, då kan ingen extern filterera bort viktiga saker ur företagets 

perspektiv. Däremot så tycker han att den som driver förändringen får gärna vara extern då 

denna har en expertfunktion. Att få expertroll menar han är positivt då det inger förtroende 

och kompetens. Konsulterna kan påvisa tidigare erfarenhet, det inger respekt då det enligt 

erfarenheten är det svårt att få den auktoriteten internt. Konsulter har lättare att delegera. 

”Det är alltid så att den som reser längst till det här kontoret är den som är experten och som 

man betalar mest för tycker man. Nog en mental inställning.” Hans syn är alltså att anställda 

ser upp till de personer som reser in därför att det är dessa som har erfarenhet inom liknande 

uppdrag. Han tror att det är lättare att driva förändringsarbete på grund av att det är lättare att 

få tilltro och respekt om man har en extern implementeringspartner. Kombinationen inom 

ledarskapet menar han är effektiv för att inte tappa kontroll, om man släpper kontrollen så 

förmedlar inte anlitade leverantörer viktiga aspekter mot organisationen och väljer att 
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implementera och fokusera utifrån eget tycke. Konsulterna kan då prioritera den 

kontrakterade leveransen före klientens egentliga syfte och mål.  

4.1.2 Processledare 1.  

Processledare 1. leder i detta projekt en arbetsgrupp som kallas Nätverk och 

Datacenterteamet. Tanken är att om Recharge IT Infra kommer att anammas och 

implementeras vidare inom Group IT så skulle han bli linjechef för dessa, han har ett 

projektansvar på deltid i dagsläget. Vad gäller strukturen för arbetet är han ganska nöjd, han 

rapporterar veckovis till Projektledaren och arbetets fokus har varit mer flexibelt än tidigare 

erfarenheter av implementationsprojekt där man brukar ha fasta variabler att checka av.  

Arbetsmotivation 

För egen del är Processledaren generellt positivt inställd till förändringsarbete, men det beror 

på målet med förändringen. Hans syn på arbetsmotivationen inom sin arbetsgrupp och detta 

projekt uppfattar han som okej och relaterar detta till anledningen att de flesta 

gruppmedlemmar delar upplevelsen att det finns organisatoriska problem som bör lösas. Dock 

finns det oenigheter på detaljnivå. Han berättar att de operativa medarbetarna i linjen har fått 

ge sin input under de första stegen i förändringsarbetet före implementation, men att den 

mesta av informationen har varit sådan som kommit från projektets konsulter och navigatörer.  

Processledaren tror att ledarens roll för arbetsmotivationen är stor och att man måste tänka på 

hur man förmedlar information, det gäller att utstråla positivitet. Fastän man inte håller med 

om förändringens mål så måste man trycka på att de nya aktiviteterna är till för att hjälpa. Det 

gäller enligt Processledaren att tidigt påvisa vilka vinster som kan vinnas med de nya, att 

fokusera och göra dessa tydliga. 

Metodik & Aktiviteter  

Tiden då man tar in och gör medarbetarna praktiskt delaktiga är då projektet nått halvvägs, 

han berättar att det är först då man börjar implementera de förändringsplaner 

projektmedlemmarna arbetat fram. En problematik är att kunna förmedla och överföra det 

som han själv har hunnit smälta under en längre tid. Det blir mycket information som måste 

förmedlas till gruppmedlemmarna på en gång,  

Vad gäller hans grupp så innebär även projektet en geografisk förändring, några i gruppen har 

varit tvungna att byta kontor. När vi genomför intervjun så upplever han att det är ”…rätt så 

frustrerat ute på golvet”. De är frustrerade trots att det känner till målet med förändringen, i 
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detta fall för att det har gått så fort från en första presentation på power point till att det 

faktiskt kommer att gälla dem. Vid byte av kontor hamnar de enligt Processledaren, ”långt 

ned på Maslows trappa”, det är fel på klimat och arbetsplatsen och så vidare.  

De femton minuters möten har inte tagits emot positivt ännu, man tycker att det är 

dagisfasoner att berätta vad man ska göra nästa vecka, detta för att de inte anser att de ska 

kunna veta det. Man gillar inte heller att berätta hur man mår för de andra och tycker att det är 

onödigt att förbereda material för mötet.  

Processledarens tro är att negativiteten grundar sig i att man inte känner till de vinster som 

metoden anses skapa.   

Internt respektive externt ledarskap 

Den skillnad som Processledaren kan se i detta projekt är att Projektledaren har större 

kunskaper om verkligheten i företaget till skillnad från konsulten. Konsultbyråns experter 

”drar lite för grova penseldrag”, men fördelen är att de har större kompetens och mer 

erfarenhet av liknande projekt än anställda på TeliaSonera, hävdar han. De kan använda sin 

erfarenhet för att övertyga medarbetare därför att detta inger förtroende. Processledaren menar 

att styringen till viss del är ledd av Konsultbyrån då dessa har introducerat en ”färdig mall ” 

för projektets genomförande, de är mer strikta på gott och ont då de måste förhålla sig till 

mallen. TeliaSonera har å andra sidan köpt den leveransen, och satt ett datum då konsulterna 

ska överlämna arbetet till att det ska bedrivas och avslutas internt. Han menar att den strikta 

tidslinjen som projektet bedrivs inom är både på gott och ont. Trots att han inte har arbetat 

med så många andra projektledare inom TeliaSonera har han känslan att de externa ledarna 

har en något hårdare stil gentemot medarbetarna till skillnad från de interna.  

4.1.3 Processledare 2.  

Intervjun med Processledaren 2. inleds med att vi frågade om dennes roll och arbetsgrupp 

inom Recharge Infra IT. Intervjun hölls på hans arbetsrum på TeliaSoneras kontor i Farsta. 

Rollen som denne har är att vara ledare för ett nytt team som ska förbättra den 

problemhantering och arbetsprocesser som ligger till grund för service och leverans inom 

avdelningen IT Operations. Man tillhandahåller service och ärendehantering inom interna 

beställningar som rör den infrastruktur som bygger IT-nätet hos Group IT. Processerna som 

ligger till grund för arbetet inom avdelningen ska inom projektet förbättras för bättre och 

smidigare hantering och kommunikation avdelningar emellan.  



 

29 
 

Processledaren menar att konsulternas uppgift är att hjälpa till att strukturera upp processen. 

Han tycker att samarbetet har fungerat bra och att fördelen är att man har ett annat perspektiv, 

”man tittar inte bara i sin egen sandlåda” efter lösningar. Konsulterna menar han har 

erfarenheter ifrån tidigare projekt och det är positivt att dessa kommer med nya förslag på 

lösningar. Förslagen tycker han dock inte är revolutionerande, men nytt att tillsätta team, 

arbetsgrupper, där vissa dels ska ta hand om snabb problemlösning och där andra ska hantera 

mer långsiktiga frågor.  

Arbetsmotivation 

Processledaren hävdar att det alltid upplevs som skrämmande med förändringar, även 

gällande mindre. Han tycker att det är viktigt att man som ledare bjuder in medarbetare och 

kan fånga upp problem. Ett sätt som han tycker kan vara effektivt är att hitta positiva personer 

och med hjälp av dessa leda och styra negativa individer i rätt riktning. Hans hypotes är att 

man ofta möjligen gör felet att koncentrera sig på att lägga ner tid och energi på att övertyga 

negativa, istället för att ta hjälp och motivera med hjälp av de positiva medarbetarna.  

Arbetsmotivationen i Recharge IT upplever han som att vara individuell, han kan inte se 

någon generell bild vid tiden för intervjun. Vissa arbetsgrupper har även haft lättare att 

förändra då förändringen har varit något de väntat på, medan andra tycker att det bara är 

jobbigt att byta arbetsrum. Det som han nämner är att han som processledare först i halvvägs 

involverar sin arbetsgrupp som ska implementera det nya arbetssättet, det innebär att han själv 

i relation till dessa är mer införstådd och inarbetad i projektets förändringsplan och syfte. 

Arbetsgruppen har fått en del information och det är dem som sagt ”nej nej” till förändringen.  

Metodik & Aktiviteter  

Processledare 2. håller sina femton minuters morgonmöte via telemöten då samtliga 

medarbetare inte arbetar vid samma kontor. Mötet vid whiteboarden visar de aktiviterar som 

ska bedrivas under projektets gång. Processledaren har även introducerat en del där 

medarbetarnas personliga dagsform tar plats, dessa meddelar öppet varje morgon hur man mår 

privat och på jobbet. Det görs för att skapa förståelse för varandra. Mötena vid tavlan menar 

han skapar transparens, kontroll och förståelse för varandras humör när man ska samarbeta.  

När det gäller arbetsmotivation hävdar han att det alltid är viktigt att leverera tidig, 

kontinuerlig och bra information till de som påverkas av förändringar.  
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Internt respektive externt ledarskap 

Processledaren anser att ansvaret för arbetsmotivationen i början av ett projekt ligger till stor 

del hos de involverade ledarna. Han menar att man måste bädda för motivation, och att 

konsulternas metod inom Recharge IT Infra har tillåtit det.  

Han ser fördelar med att anlita någon med erfarenhet genom att konsulterna kan stödja hans 

agerande ute bland medarbetarna. Men det finns både fördelar och nackdelar med att ha 

konsulter i projektet; fördelen är att konsulterna inte har ”någon ryggsäck” med sig in, det vill 

säga inte färgade av tidigare agerande och nackdelen är att de inte har samma förståelse för 

TeliaSoneras organisation. Ledarna måste kontrollera leverantörerna för att anpassa 

metoderna till den egna organisationen, för när konsulterna lämnar banan är det enligt honom 

bara interna som sitter kvar och ska införa projektets resultat. Organisationsförändringen i 

stort sker inte förrän projektet är klart, detta då projektet utvärderar samt testar nya och 

föreslagna arbetssätt. Han menar att det enda som är fullt bestämt vid tiden för intervjun är att 

man inte kommer att återgå till föregående arbetssätt, och att nuvarande projekt är en del av 

förändringsprocessen.  

Processledaren kan se att det finns skillnader mellan interna och externa ledare, dessa utmärks 

av att vara olika angreppssätt på problemen och att externa konsulter inte är färgade av 

TeliaSoneras företagskultur. Han menar att det kanske kan gälla Projektledaren i detta fallet 

med då denne är relativt ung och ny i företaget jämförelsevis med sig själv. Den kollegiala 

och dock likformiga beteendet är vanligare mellan ”telianer” än med nya medarbetare och 

externa konsulter. Han menar också att man har högre förväntningar på externa konsulter då 

man betalar för deras expertis, man vill ha valuta för pengarna.  

Vad gäller styrningsätt anser han inte att man kan generalisera upplevelser av de båda 

ledartyperna, ingen av dem har en hårdare respektive mjukare attityd gentemot medarbetarna.  

”Telianer” som återkommer kan vara mjuka, men han menar att konsulter kan vara ännu 

värre. Dessa ska leverera och arbeta de timmar man har anlitat dessa för, det gäller att hålla 

koll på dem säger han med viss skepsis. Han menar att man måste ha kontroll då dessa 

möjligen väljer att arbeta med annat och ofokuserat under en del tid som är betald av klienten, 

i detta fall TeliaSonera. 
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4.2 Analys Förstudie  

Sammantaget så delar alla de tre ledarna många åsikter vad gäller deras egen roll som ledare. 

Dels så delar de uppfattningen att ledaren är en viktig faktor kring förändringsprojekt och 

arbetsmotivation, vilket tidigare forskning också påvisat i enlighet med rapportens inledning. 

Tvåfaktorteorin menar i samma anda att ledaren som yttre (hygien) faktor har en avgörande 

påverkan på medarbetarens attityd. Effekten av medarbetarnas upplevda attityd som ett 

resultat av ledaren som faktor bör i nästa steg därför påverka arbetsmotivationen till arbetet 

och därmed projektets output enligt FAE-komplexet. En annan syn på sina egna roller som 

ledare är syftet att ta lärdom utav konsulternas metod inför framtida projekt. Här kan man se 

att de försöker möta en av O-teorins mest problematiska aspekter av att anlita konsulter. 

Vanligtvis menar teorin att kunskaper tenderar att försvinna efter projekts genomförande i och 

med konsultens avslutande leverans, inom Recharge IT Infra har man aktivt valt att planera 

för detta. 

Ur projektledarens perspektiv så är hans funktion att verka som ett filter mellan konsulternas 

metod och organisationens ändamål med förändringen, detta för att TeliaSonera ska kunna ha 

kontroll över förloppet. Dock så hävdar han att konsulterna har fått mandat att sköta hela 

leveransen och att en fördel med att anlita dessa konsulter är att de inte ”är färgade” av 

företagets egna metoder. Kopplat till Beers E- och O-teori innebär att man i detta projekt har 

synen att man använder båda strategierna i kombination med varandra. Fastän man köper hela 

leveransen så innebär filtreringen möjligen att konsulterna inte har utrymme att följa den 

förändringsplan som de ur sina erfarenheter utformat på grund av hinder och anpassning 

(färgning) av Projektledaren.  

Konsultbyrån & CO och TeliaSoneras syn på projektets mål och olika affärsintressen kan 

anses ha betydelse för genomförandet av projektet. Kombinationen har enligt Projektledaren 

lett till att interna arbetssätt och de externa konsulternas färdiga mall har kombinerats. Den 

färdiga mallen, metodiken, innebär enligt Projektledaren att TeliaSoneras egen 

projektstyrningsmodell bedrivs i linje med en flerstegsmodell som beskriver de faser som 

innehåller specifika aktiviteter kring förändringen. Fastän man har ett medvetet förhållningsätt 

gentemot medarbetarnas sinnesställning och beteende kan detta angreppsätt ändå innebära att 

man inte tar hänsyn till komplexiteten kring människorna i organisationen. Detta antagande då 

det sekventiella genomförandet enligt tidigare forskning inte kan erbjuda förberedelser inför 

demotivation utan endast kan rekommendera var tiden och i vilken fas de bör involveras.  
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Enligt projektledarens uttalande erbjuder konsulternas metodik ett helhetsgrepp om 

förändringsprojektet, då man enligt honom annars internt endast väljer att fokusera på 

förändringsprocessen i sig. Det innebär att man troligtvis inte före detta använt sig av någon 

intern specifik mall eller metodik som belyser de mänskliga faktorerna, utan man har endast 

pratat om hur viktigt det är med involvering av medarbetarna utan att ha planerat specifika 

insatser.  

Baserat på frågor kring de främsta anledningarna till att använda externa konsulter inom 

förändringsarbete menar samtliga tre ledare att dessa har större erfarenhet, expertis och 

auktoritet till skillnad från interna ledare. Vår tolkning inrymmer även att dessa då bör ha mer 

kunskaper om förändringar och arbetsmotivation gällande medarbetare än de interna. Detta 

resonemang skulle kunna innebära att de externa konsulterna enligt tvåfaktorteorin är 

skickligare på att positivt påverka medarbetarnas attityd till arbetet och det i sin tur påverkar 

projektets resultat. 

Alla tre ledare anser däremot att interna ledare har bättre kunskaper om verksamheten inom 

TeliaSonera och vilka insatser som passar denna organisation och medarbetaren. 

Processledare 2. upplever i enlighet med strategi O att interna ledare uppfattas ha en 

”mjukare” ledarstil än de externa. Konsulternas roll är att leverera metodiken, detta med 

hänsyn till uppdragets tidplan och mål, medan TeliaSoneras affärsintresse ligger i en högre 

kostnadseffektivitet än om man skulle bedriva projektet internt. Det ger konsulterna i enlighet 

teori E mandat att bedriva en ”hårdare” attityd och styrning för att leva upp till klientens krav 

och målbild på utsatt tid på grund av ekonomiska incitament. 

Ledarnas syn på arbetet inom projektet är att en ”bottom-up approach” använts i och med att 

det påbörjats genom att implementeringsansvariga medarbetare fått ge input som grund för 

planering samt problemlösning som projektmedlemmarna strategiskt formulerat under den 

första halvan av projektet. De anser att medarbetarna har fått varit delaktiga på detta sätt ända 

från start. Initiativet och syftet med förändringen och valet att arbeta med externa leverantörer 

är dock taget av från Group IT’s chef och Recharge IT Infras Projektägare. På grund av detta 

förlopp kan man dock tolka att kommunikation, påtryckning och förväntningar initierats ”top-

down”. Samtliga ledare har lyft fram kommunikationen som viktig och morgonmötena som 

en viktig del i där både feedback, insyn och delegering har kunnat äga rum. Projektledaren 

menar att man individuellt också har bedrivit coachning och att det funnits utrymme för 

medarbetarna att dagligdags berätta hur deras humör varit. Processledare 2. uppmanar utifrån 
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erfarenhet att man bör kommunicera tidigt, kontinuerligt och relevant information. Beers 

teorier och inledningsvis tidigare forskning kring sekventiella genomförandeprocesser menar 

också på att det är viktigt för att skapa förståelse för att skapa arbetsmotivation tidigt i 

projektet.  

Rent kommunikativt menar Processledare 1. att ledarens inställning och handlande påverkar 

medarbetarens inställning till förändring och arbetsmotivation. I likhet med MGregors 

grundtes så anses ledarna skapa medarbetarnas beteende. Detta kan även gälla ledarnas 

generella inställning till medarbetarnas arbetsmotivation. Studien visar att våra ledare 

generellt anser att medarbetare på en operativ nivå är negativt inställda till förändringsprojekt 

med individuella undantag. Enligt hans teori kan denna inställning och syn skapa 

demotivation eftersom att man genom sitt förutbestämda sätt kan välja ”fel” styrningsmetod 

för att motverka just detta resultat. Medarbetare på den operativa nivån inom projekt tycker att 

förändringar är obehagligt, de upplevs som frustrerade och att arbetsmotivationen är svår att 

uppnå. Detta är även den övergripande bilden i Recharge IT Infra, detta fastän ledarna menar 

att den nya metodiken de facto har bäddat för att ta hänsyn till människorna inom 

organisationen och arbetsmotivationen.  

Istället för att som i positiva Y-teorin använda metoder som främjar individens egna mål så 

använder Processledarna de metoder som förespråkas inom X; ledaren kontrollerar och 

ansvarar för fördelning av resurser. Ledarna menar att arbetsmotivation upplevs som att vara 

mycket individuell och att man endast kan stötta, coacha och försöka se till att lösa problem. I 

enlighet med Hertzberg kan tolkningen göras att viss individuell, här tolkad som inre, 

motivation inte kan styras av en yttre hygienfaktor såsom ledaren.  

Arbetsmotivation kan härledas till att låta medarbetare vara delaktiga i planering och 

beslutsfattande kring nya framtidsplaner, det påvisar både valda teorier samt tidigare 

forskning på området. Inom Recharge IT Infra har operativa medarbetare fått ge feedback och 

delge tankar i start, men först i halvtid och dags för implementering har dessa involverats på 

riktigt. Ledarna anser att feedback och förslag är att delta men enligt vår tolkning har man 

dock inte låtit medarbetarna vara med och utforma vilka aktiviteter och förändringar som de 

facto ska förverkligas, vilket enligt teori O i större utsträckning bör bädda för 

arbetsmotivation.  

Den upplevda demotivationen hos ena arbetsgruppen bör enligt Processledare 1. kunna 

kopplas till att medarbetarna ännu inte upplevt några vinster av sina insatser. 
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Erfarenhetsmässigt påpekar han att det kan vara positivt för arbetsmotivationen om man kan 

påvisa resultat snabbt genom att skapa värde för medarbetarna. McGregors integrationsprincip 

ger samma bild av denna upplevda framgångsfaktor, det är positivt för arbetsmotivationen om 

medarbetarens mål och drivkrafter kan integreras med organisationens. Det är av stor vikt för 

medarbetarna att se fördelar med nya arbetsuppgifter och målsättningen med 

förändringsarbetet, detta resonemang kan även härledas till inledningens introduktion av 

målsättningsteori och arbetsdesignteori. Processledare 1. upplever dock att sin arbetsgrupp, 

trots förståelse för organisationens mål med förändringen, trillat ned på Maslows 

behovstrappa efter flytt till nya lokaler, till och med rumstemperaturen upplevs som ett fysiskt 

missnöje.  

4.3 Hypoteser  

H1. Kommunikation 

H0 Det finns inte någon skillnad i den frekvens som intern projektledare respektive extern 

konsult kommunicerar information gällande organisationsförändringar. 

H1 Det finns en skillnad i den frekvens som intern projektledare respektive extern konsult 

kommunicerar information gällande organisationsförändringar. 

H2. Beslutsfattande 

H0 Det finns inte någon skillnad i den frekvens som intern projektledare respektive extern 

konsult involverar medarbetare i beslutsfattande gällande organisationsförändringar. 

H1 Det finns en skillnad i den frekvens som intern projektledare respektive extern konsult 

involverar medarbetare i beslutsfattande gällande organisationsförändringar. 

H3. Planering 

H0 Det finns inte någon skillnad i den frekvens som intern projektledare respektive extern 

konsult involverar medarbetare i planering gällande organisationsförändringar. 

H1 Det finns en skillnad i den frekvens som intern projektledare respektive extern konsult 

involverar medarbetare i planering gällande organisationsförändringar. 
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H4. Styrning 

H0 Det finns inte någon skillnad mellan hur frekvent den interna projektledaren respektive den 

externa konsultens styrning anses påverka medarbetares arbetsmotivation inom 

organisationsförändringar. 

H1 Det finns en skillnad mellan hur frekvent den interna projektledaren respektive den externa 

konsultens styrning anses påverka medarbetares arbetsmotivation inom 

organisationsförändringar. 

H5. Metod för arbetsmotivation 

H0 Det finns inte någon skillnad i den frekvens som interna projektledares respektive externa 

konsulters metod anses ha en positiv effekt på arbetsmotivationen inom 

organisationsförändringar. 

H1 Det finns en skillnad i den frekvens som interna projektledares respektive externa 

konsulters metod anses ha en positiv effekt på arbetsmotivationen inom 

organisationsförändringar. 

4.4 Resultat & Analys Enkätundersökning  

Enkäten har skickats ut till 46 personer som alla har en koppling till antingen projektet 

Recharge IT Infra eller har tidigare erfarenheter av projektarbete inom Group IT. Bortfallet 

för denna enkät är 22 personer vilket motsvarar 48%. Utav de 24 personer som har svarat på 

enkäten har 3 personer valt att avbryta undersökningen efter att de har fyllt i de två inledande 

frågorna. Efter fråga 11 har ytterligare en person valt att avbryta undersökningen.  

Fråga 1 & 2: Gender? How many years have you been employed at TeliaSonera AB? 

Antalet respondenter i undersökningen är 24 personer, varav 71% är män och 29% är kvinnor. 

Majoriteten 25% av respondenterna har arbetat på företaget i 31 år eller längre.  

4.4.1 Kommunikation 

Fråga 3: In what frequency do an internal project manager communicate information 

regarding organizational changes? 
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33,33% (7/21), av respondenterna anser att den interna projektledaren kommunicerar 

informationen ibland som rör organisationsförändringar. Därefter kommer gruppen som anser 

att den interne projektledaren kommunicerar information ofta med 28,57% (6/21). Antalet 

respondenter som anser att de får information sällan uppgår till 19,05% (4/21). Det antalet 

respondenter som anser att de aldrig får någon information av sin interna projektledare är 

14,29% (3/21). Endast 4,76% (1/21) tycker att den interne projektledaren alltid kommunicerar 

information som rör organisationsförändringar.  

Fråga 4: In what frequency do an external consultant communicate information regarding 

organizational changes? 

 

Majoriteten av respondenterna anser att den externa konsulten kommunicerar information 

gällande organisationsförändringar är fördelat mellan aldrig och sällan med 28,57% (6/21) 

för båda svarsalternativen. 23,81% (5/21) anser att de ibland får informationen 

kommunicerad. 19,05% (4/21) anser att de externa konsulterna kommunicerar information 

ofta och det är ingen av respondenterna som anser att de alltid får information.  

Konfidensintervall - parvis observation mellan interna konsulten och externa konsulten 

 

Det beräknade konfidensintervallet med konfidensgraderna 95% respektive 90% så visar båda 

intervallen att det skulle kunna finnas en statistisk sannolikhet det finns en skillnad mellan 

den interna ledaren och den externa konsultens frekvens gällande att kommunicera 

information. Vi väljer att förkasta H0 men med beaktande till urvalets storlek och antagandet 

att resultatet baseras på en normalfördelning. Då urvalet är mindre än rekommenderat för 

detta test så väljer vi att endast tolka skillnaden som en tendens. 

H1   

Medelvärde 0,571429  

Standardavvikelse 1,164965  

Frihetsgrad 20  

T för 20 frihetsgrader och 90 % signifikans 1,725  Dubbelsidigt 

T för 20 frihetsgrader och 95 % signifikans 2,086 Dubbelsidigt 

   

Konfidensintervall:  Min: Max: 

90 % 0,132906 1,009951 

95%  0,041134 1,101723 
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Respondenterna menar möjligen att den interna projektledaren kommunicerar information 

något oftare än den externa konsulten enligt majoriteten inom resultatredovisningen. Beer 

menar i O-teorin att förmågan att kommunicera mycket information ofta inom 

organisationsförändringen är en av de viktigaste delarna för att öka arbetsmotivationen bland 

medarbetarna, samma gäller för våra intervjuade ledare inom förstudien, en viktig del inom 

projektarbete är att kommunicera information om aktiviteter, syfte och mål och enligt 

Söderlunds projektkompetens som nämnts inledningsvis i samband med tidigare forskning 

bör ledaren se till att förmedla relevant information till berörda projektmedlemmar.  

Resultatet kan tolkas att då den interna ledaren tenderar att kommunicera oftare är den 

externa, kan man tänka sig att det är den interna ledarens som i dagsläget skapar bäst 

förutsättningar för arbetsmotivation. Dock så hade det möjligen behövts en kontrollfråga som 

hade mätt relevansen i data som informeras för att på rikligt kunna se om kommunikationen 

skulle ge en positiv effekt på arbetsmotivationen. Enligt Beers teori E anlitas ofta konsulten 

när det krävs snabba organisationsförändringar men på bekostnad av tid för involvering av 

medarbetare, och det kan vi se utifrån vårt resultat att konsulten inom Group IT generellt 

aldrig eller sällan kommunicerar information. Vilken information och när de båda ledarna 

kommunicerar kan vi dock inte svara på men en annan syn skulle ju kunna vara att det är 

organisationsstrukturen i en kombination av dessa två som tillåter att det är de interna ledarna 

huvudsakligen som ansvarar över informationsspridningen på grund av arbetsfördelningen 

inom projekt. 

Vår uppfattning i en jämförelse mellan teorier och hur verkligheten ser ut inom Group IT är 

att oavsett vilken ledare det är som kommunicerar mest frekvent kan tolkningen göras att 

dessa båda sammantaget kommunicerar för sällan för att skapa goda förutsättningar gällande 

påverkan på medarbetares arbetsmotivation. För att en organisationsförändring ska nå 

uppsatta mål krävs det av ledningen att de bland annat skapar en målmedvetenhet bland 

medarbetarna genom att kommunicera ofta vilket man inte gör i något av fallen.  

 

4.4.2 Beslutsfattande & Planering 

Vi har valt att presentera svar och hypotesprövning gemensamt för frågor inom avsnitten för 

beslutsfattande och planering för att teorier och analys är sammankopplade kring dessa 

aktiviteter. 
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Fråga 5: In what frequency do an internal project manager involve employees in the 

decision-making regarding organizational change? 

 

Det svarsalternativ som har fått flest svar av respondenter anser att den interna projektledaren 

aldrig involverar anställda till att vara med och fatta beslut och uppgår till 42,86% (9/21). 

Därefter svara 33,33% (7/21) att de ibland får var med och ta beslut. Det är ingen som anser 

att de alltid får vara med i beslutsfattande medans det är jämt fördelat mellan sällan och ofta 

med 14,29% (3/21) respektive 9,52% (2/21).  

Fråga 6: In what frequency do an external consultant involve employees in the decision-

making regarding organizational change? 

 

Resultatet på frågan om den externa konsulten involverar den anställda till att vara med i 

beslutsfattandet har majoriteten av respondenterna svarat aldrig vilket uppgick till 47,62% 

(10/21). 19,05% har svarat att de ofta får vara med och fatta beslut medans det är jämt fördelat 

på de återstående alternativen, sällan 14,29% (3/21), ibland 9,52% (2/21) och alltid 9,52% 

(2/21).  

Fråga 7: In what frequency do an internal project manager invite employees to be involved in 

planning regarding all the phases of an organizational change? 

 

Större delen 42,86% (9/21) av respondenterna anser att den interna projektledaren aldrig 

bjuder in medarbetarna till att vara med i planeringen av organisationsförändringar. 33,33% 

(7/21) anser att de ibland får vara med och planera arbetet och 19,05% (4/21) anser att de 
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sällan får vara med i planeringen. Det är 4,76% (1/21) som anser att de ofta får vara med och 

planera förändringen medans det inte är någon som anser att de alltid får vara med och fatta 

beslut.  

Fråga 8: In what frequency do an external consultant invite employees to be involved in 

planning regarding all the phases of an organizational change? 

 

Majoriteten av respondenterna anser att den externa konsulten aldrig eller sällan bjuder in den 

anställde till att vara med och planera organisationsförändringen till 42,86% (9/21) respektive 

23,81% (5/21). Fördelningen mellan ibland, ofta och alltid är jämnfördelad med ett resultat 

som visar i samma ordning som ovan, 14,29% (3/21), 9,52% (2/21) och 9,52% (2/21).  

Konfidensintervall - parvis observation mellan interna konsulten och externa konsulten 

Beslutsfattande 

H2   

Medelvärde -0,19048  

Standardavvikelse 1,209093  

Frihetsgrad 20  

T för 20 frihetsgrader och 90 % signifikans 1,725  Dubbelsidigt 

T för 20 frihetsgrader och 95 % signifikans 2,086 Dubbelsidigt 

   

Konfidensintervall:  Min: Max: 

90 % -0,64561 0,264658 

95%  -0,74086 0,359906 
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Planering 

H3   

Medelvärde -0,19048  

Standard avvikelse 1,030488  

Frihetsgrader 20  

T för 20 frihetsgrader och 90 % signifikans 1,725 Dubbelsidigt 

T för 20 frihetsgrader och 95 % signifikans 2,086 Dubbelsidigt 

   

Konfidensintervall: Min: Max: 

90 % -0,57838 0,197426 

95% -0,65956 0,278604 

 

Det beräknade konfidensintervallet med konfidensgraderna 95% respektive 90% visar genom 

intervallen att det i båda frågorna inte finns någon statistisk sannolikhet i skillnaden mellan 

den interna ledaren och den externa konsultens frekvens gällande att involvera medarbetare i 

beslutsfattande och planering kring organisationsförändringar. Då intervallet innehåller 

nollvärde kan vi inte vara säkra på att ett finns någon skillnad.  

Vi väljer att acceptera nollhypotesen i båda fallen men med beaktande till urvalets storlek och 

antagandet att resultatet baseras på en normalfördelning.  

Ett projektarbete är ofta indelat i olika faser och bland de första faserna ligger att planera och 

fatta beslut hur projektet ska genomföras. Enligt O-teorin går ledarskapet ut på få medarbetare 

till att bli höginvolverade i förändringsprocessen och även bli inbjudna till att vara med och 

fatta beslut och planera i alla faser i processen. Resultat gällande frågorna som rör 

beslutsfattande och planering visade sig att det svarsalternativ som majoriteten av 

respondenter har valt innebär att båda ledartyperna aldrig bjuder in till beslutsfattande eller 

planering. 

Tidigare studier och Beers teorier pekar på att när ledare bjuder in till planering av aktiviteter 

och ger makt via möjligheter till beslutsfattande får dessa faktorer medarbetarna att känna sig 

motiverade i högre grad. Tolkningen av att ledarna aldrig involverar medarbetarna i någon av 

dessa aktiviteter kan tolkas såsom att de flesta medarbetare inte känner någon delaktighet 

gällande dessa punkter inom förändringsarbete. Detta borde kunna påverka 

arbetsmotivationen gentemot förändringsarbetet negativt. Teorierna säger att det är den 

interna ledaren som involverar medarbetarna oftare medan den externa konsulten inte 

involverar någon i beslut och planering möjligen på grund av tidspress, åtaganden och krav på 
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leveranstid. Denna undersökning kan inte stärka denna teori utan påvisar att de två typerna 

involverar i dessa aktiviteter lika sällan. 

Ett annat resonemang kan, möjligen enligt McGregor och Hertzberg, vara är att dessa 

aktiviteter ändå inte skulle kunna ha en direkt positiv inverkan på medarbetarna, därför att 

ledaren som yttre faktor ändå inte kan skapa den arbetsmotivation som anses vara mest 

eftertraktad - den inre. Det kan ju vara så att medarbetare redan upplever motivation i relation 

till sina egna prestationer och uppgifter, samt att andra yttre hygienfaktorer än ledarens 

involvering kan tillgodose en gynnsam omgivning. Det hade varit intressant att kring denna 

fråga kontrollerat om våra respondenter generellt anser sig vara nöjda med sitt eget arbete och 

baserat på det haft dessa som följdfrågor.    

4.4.3 Styrning  

Fråga 9: In what frequency do you perceive that the internal project manager’s governance 

may affect employees' work motivation in organizational change? 

 

Merparten av respondenterna som anser att den interna projektledarens styrning påverkar 

arbetsmotivationen i förändringsarbetet är fördelat mellan alternativen 38,10% (8/21) på ofta 

och 28,57% (6/21) på sällan. Därefter kommer gruppen som tycker att den interna 

projektledaren påverkar motivationen ibland med 23,81% (5/21). 9,52% (2/21) tycker att det 

alltid blir motiverade av den interna projektledaren medan det inte är någon som anser att de 

aldrig påverkar arbetsmotivationen.  

Fråga 10: In what frequency do you perceive that the external consultant’s governance may 

affect employees' work motivation in organizational change? 

 

På frågan om den externa konsultens styrning påverkar medarbetarnas arbetsmotivation inom 

organisationsförändringar har respondenterna svarat samma på alternativen sällan och ofta 

med vardera 33,33% (7/21). 23,81% (5/21) anser att de ibland blir motiverade av den externa 
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konsulten i organisationsförändringar. Resultatet visar även att det är 9,52% (2/21) som tycker 

att de alltid blir motiverade av externa konsulter medans det inte är någon som tycker att de 

aldrig blir motiverade. 

Konfidensintervall - parvis observation mellan interna konsulten och externa konsulten 

H4   

Medelvärde 0,095238  

Standardavvikelse 0,830949  

Frihetsgrad 20  

T för 20 frihetsgrader och 90 % signifikans 1,725  Dubbelsidigt 

T för 20 frihetsgrader och 95 % signifikans 2,086 Dubbelsidigt 

   

Konfidensintervall:  Min: Max: 

90 % -0,21755 0,408029 

95%  -0,28301 0,473488 

 

Det beräknade konfidensintervallet med konfidensgraderna 95% respektive 90% så visar båda 

intervallen att det inte finns någon skillnad mellan hur frekvent den interna projektledaren 

respektive den externa konsultens styrning anses påverka medarbetares arbetsmotivation inom 

organisationsförändringar. Då intervallet innehåller nollvärde kan vi inte vara säkra på att det 

finns någon skillnad. Vi väljer att acceptera nollhypotesen men med beaktande till urvalets 

storlek och antagandet att resultatet baseras på en normalfördelning.  

Resultatet i frågan om vilken frekvens medarbetarna uppfattar att ledarens styrning har någon 

påverkan på arbetsmotivationen har fördelningen nästintill varit likvärdig på båda 

ledartyperna. Medarbetarna har svarat jämnt fördelat mellan sällan och ofta och tätt följd av 

frekvensen ibland. McGregor menar utifrån ledningsperspektivet X att utebliven aktiv 

styrning kan innebära att medarbetarna inte självmant och utifrån egen vilja genomför 

aktiviteter inom organisationsförändringar därför förutsätts att vara ointresserade och negativt 

inställda. Ledarens ansvar är att skapa en atmosfär på arbetsplatsen som gör att medarbetaren 

behov kan styras gentemot organisationens mål, enligt vår tolkning kan detta göras med 

styrning som en funktion för projektets effektivitet kopplat till arbetsmotivationen. Dock så 

kan vi inte se att styrningen i detta fall tillräckligt ofta leder till arbetsmotivation i några av 

fallen. Utan tillräcklig styrning kan inte X människan självmant skaffa sig en 

arbetsmotivation.  

Däremot är människan enligt Y teorin mera självgående och har ett eget mål som är baserat på 

intresse och hängivenhet, i detta fall får vi enligt McGregor hoppas på att ledarskapet erbjuder 
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ett sådant perspektiv inom Group IT där ledarens roll inte främst är att styra för att skapa 

arbetsmotivation. Det eftertraktade självintresset hos medarbetaren bör gå ihop med det mål 

som organisationen har för att skapa arbetsmotivation. Enligt Y ihopkopplat med Hertzbergs 

motivationsfaktorer så kan det här svaret också tolkas som att det i låg grad är ledaren och 

ledarens styrning som faktiskt påverkar medarbetarens motivation. Det kan istället vara en av 

de andra yttre hygienfaktorerna som påverkar arbetsmotivationen alternativt uppfattas att 

endast komma från medarbetarnas inre motivation som ledaren endast indirekt kan påverka.  

4.4.4 Effekt 

Fråga 11: In what frequency do you perceive that an internal project manager's methods have 

had a positive effect on employees' work motivation regarding past organizational change? 

 

Resultatet på frågan hur frekvent den interna projektledarens metoder har en positiv effekt på 

den anställdes arbetsmotivation i tidigare organisationsförändringar ansåg 45% (9/20) att det 

sällan har någon påverkan medans 30% (6/20) anser att de ibland har haft en metod som har 

positiv påverkan på arbetsmotivationen. 15% (3/20) anser att det är ofta, 10% (2/20) tycker att 

projektledarenas metoder aldrig påverkar arbetsmotivationen.  

Fråga 12: In what frequency do you perceive that an external consultant 's methods have a 

positive effect on employees' work motivation regarding past organizational change? 

 

Hälften av respondenteran 50% (10/20) anser att den externa konsultens metoder sällan har en 

positiv påverkan på de anställdas arbetsmotivation. 25% (5/20) anser att de ibland  har 

påverkat arbetsmotivationen med deras metoder. Resterande svar är fördelat mellan 

aldrig15% (3/20) och ofta 10% (2/20). Det är inte någon som anser att de alltid har haft en 

metod som har påverkat arbetsmotivationen positivt.  
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Konfidensintervall - parvis observation mellan interna konsulten och externa konsulten 

H5   

Medelvärde 0,2  

Standardavvikelse 0,894427  

Frihetsgrad 19  

T för 19 frihetsgrader och 90 % signifikans 1,73  Dubbelsidigt 

T för 19 frihetsgrader och 95 % signifikans 2,086 Dubbelsidigt 

   

Konfidensintervall:  Min: Max: 

90 % -0,146 0,546 

95%  -0,218 0,618 

 

Det beräknade konfidensintervallet med konfidensgraderna 95% respektive 90% så visar båda 

intervallen att det inte någon skillnad i den frekvens som interna projektledares respektive 

externa konsulters metod anses ha en positiv effekt på arbetsmotivationen inom 

organisationsförändringar. Då intervallet innehåller nollvärde kan vi inte vara säkra på att det 

finns någon skillnad. Vi väljer att acceptera nollhypotesen men med beaktande till urvalets 

storlek och antagandet att resultatet baseras på en normalfördelning.  

Då vi inte kan se någon skillnad av båda ledarnas metoder, att de sällan eller ibland påverkar 

motivationen positivt, så kan man göra tolkningen att ledarens metoder inte är tillräckligt 

effektiva. En annan tolkning kan vara att medarbetare inom Group IT i dagsläget påverkas av 

någon annan av Hertzbergs hygienfaktorer som påverkar arbetsmotivationen positivt och som 

därmed påverkar medarbetarnas attityd och känslor till arbetssituationen och i sin tur projekt 

inom organisationsförändringar.  

Ett annat synssätt skulle kunna vara att medarbetaren uppfattar att ledaren använder sig av en 

E-strategi där och sekventiell process, det kan resulterar till att metoden inte erbjuder ett 

deltagande process som enligt O-teorin anses skapa en högre arbetsmotivation.  

4.4.5 Kunskap 

Fråga 13: In what frequency do you perceive that there is any difference between external 

and internal managers knowledge to motivate employees to implement organizational 

change? 
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På frågan hur frekvent respondenterna anser att det är skillnad på den interna och den externa 

projektledaren i kunskap att motivera anställda till att implementera organisationsförändringar 

anser 40% (8/20) att det är skillnader ibland. 30% (6/20) anser att det är sällan, 20% (4/20) 

anser att det är ofta. Aldrig och alltid har båda fått 5% (1/20).  

Genomsnittet visar att medarbetarna ibland upplever att det finns en skillnad mellan de 

kunskaper som interna projektledare respektive externa konsulter har för att motivera 

anställda inom organisationsförändringar. Denna fråga är dåligt formulerad och borde ha följt 

samma struktur som de föregående frågorna. Tolkningen som vi ändå väljer att göra är att 

frågans svar ligger i linje med de föregående resultaten, att man sällan eller ibland kan se 

skillnader mellan ledarnas agerande och därmed kunskaper. Den här frågan ger oss endast 

svar på skillnaden i kunskaper mellan ledartyperna, dock så ger inte den här frågan svar på 

vem av ledartyperna som ibland upplevs ha mest relevant kunskap att motivera eller vilken 

typ av kunskap som skiljer dem vilket vi försökt får svar på i nästkommande fråga.  

Fråga 14, Öppen: What are the similarities and differences you may perceive regarding 

internal and external managers skills when it comes to work motivation and organizational 

changes? 

Fråga 14 är en öppen fråga där 10 av de 20 respondenterna som har fullföljt 

enkätundersökningen har valt att svara. Resultatet av dessa frågor har vi delat upp i tre olika 

kategorier utifrån deras svar.  

Hälften av de som har valt att besvara denna öppna fråga har svarat att det inte finns någon 

skillnad eller olikheter mellan interna projektledaren och externa konsulten när det kommer 

till arbetsmotivation och organisationsförändringar. Teorierna menar att det är ledarskapets 

kunskaper att motivera medarbetarna som är den viktigaste delen om en 

organisationsförändrings kommer att lyckas eller inte. Enligt medarbetare inom Group IT kan 

tolkningen göras att de två ledartyperna anses inneha dessa kunskaper lika ofta eller sällan. 

Baserat på de intervjuer som genomförts inom förstudien trodde vi i enlighet med de 

personerna och teorier att majoriteten respondenterna skulle svara såsom att den externe 

konsulten skulle ha mer kunskaper om arbetsmotivation inom förändringsprojekt jämfört med 

den interna ledaren. Detta då den externa ledaren enligt Beers teorier anlitat med syftet att de 

har metoder och expertis inom förändringsarbete där medarbetaren utgör en stor del i 

processen.  
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En annan syn kan vara att respondenterna har svarat utifrån perspektivet att de uppfattar att 

ledarna arbetar i kombination med varandra där de eventuellt skulle kunna inneha kunskaper 

inom olika områden i organisationsförändring. Teori E och O menar att kombinationen är ett 

bra sätt att skapa arbetsmotivation då den O inriktade ledaren tar hand om det mänskliga 

faktorerna och E ledaren fokuserar på själva organisationsförändringen som en expertresurs. 

Förutsättningen för att det ska bli en lyckad kombination är att de två ledartyperna har olika 

strategier som har olika fokusområden för att täcka upp alla kunskapsområden. Enligt tidigare 

forskare som presenterats i inledningen menar även de att en kombination med att använda sig 

av en intern projektledare och en extern konsult innebär goda förutsättningar då den interna 

ledaren är bra på att implementera och konsulten har en professionell förståelse för 

förändringar. 

Två respondenter som upplever en skillnaden mellan intern projektledare och extern konsult 

menar att den externa konsulten är mera angelägna att involvera anställda i alla faser för att 

vara säkra på att allas åsikter har kommit till tals i förändringen. Den andra respondenten 

hävdar att den interna projektledaren kan företaget och vet hur denna kan använda resurserna 

på bästa sätt medan den externe kommer med nya idéer men kan inte implementera detta utan 

att ha kunskaper om företaget.  Dessa två svar innehar stora likheter med 

ledarskapsperspektivet inom förstudien och går även hand i hand med resonemanget kring 

kombinationen E- och O-teorin.  
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5 Diskussion & Slutsatser 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Generellt upplever medarbetarna att intern projektledning inte tillräckligt utför 

förändringsaktiviteter i den utsträckning som enligt teorier skapar arbetsmotivation. Utan 

jämförelse med varandra har den externa konsulten näst intill samma resultat som den interna 

projektledaren. I en statistisk jämförelse kan vi sammanfattningsvis inte se några signifikanta 

skillnader mellan hur interna projektledare och externa konsulter genomför aktiviteter som 

bör ha en positiv effekt på medarbetarna arbetsmotivation inom organisationsförändringar. 

Undantaget är att vi har funnit en tendens till en signifikant skillnad i hur ofta de olika 

ledartyperna kommunicerar information där den interna projektledaren tenderar att 

kommunicera lite oftare.  

5.2 Slutsatser & Bidrag 

Hypoteserna är delvis formulerade utifrån förstudien där vår förmodan har varit att den 

externa konsulten utövar förändringsaktiviteter med större kunskap och utsträckning än den 

interna projektledaren. Detta eftersom konsulternas expertis är en av de anledningar till varför 

man väljer att anlita externa konsulter ur ett ledningsperspektiv. Vi har då trott att den externe 

konsulten är bättre på att genomföra studiens hypotesgrundade aktiviteter då intervjuerna har 

gett oss bilden av att konsulternas metoder kan ta ett helhetsgrepp inom 

organisationsförändringar och som inkluderar de mänskliga faktorerna.  

Enligt resultatet i undersökningen mellan externa konsulterna och interna projektledare ser vi 

inga skillnader, de använder sig lika sällan av metoder för att skapa en positiv effekt på 

arbetsmotivation inom organisationsförändringar. Vår slutsats är därför att det inte finns 

någon skillnad mellan interna projektledare respektive externa konsulter inom Group IT när 

det kommer till att genomföra aktiviteter för att skapa arbetsmotivation.  

Studiens bidrag har varit att undersöka om eventuella skillnader har finns mellan den interna 

och externa ledarens förmågor att skapa arbetsmotivation hos medarbetare inom 

organisationsförändringar. Resultatet av studien ger anledning att ifrågasatta ledarskapets 

förmågor och roll i förändringsarbete för att motivera medarbetare. Det finns även anledning 

att ifrågasatta syftet med att anlita externa resurser för att skapa arbetsmotivation bland 

medarbetare inom ramen för de aktiviteter som studien har berört.  
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5.3 Managementrekommendationer  

På Group IT är den generella bilden av de två ledartyperna lika när det kommer till 

forskningsområdet för denna studie. Resultatet kan tolkas på många vis men det som vi har 

kunnat se är att arbetsmotivationen idag inte varierar mellan att använda interna resurser eller 

anlita en konsultbyrå.  Däremot kan det ur ett managementperspektiv vara kostnadseffektivare 

för företaget att anlita konsulter eller använda intern ledning när det gäller andra faktorer än 

arbetsmotivation, vilket vi inte har undersökt. Dock så påvisar denna undersöknings teoretiska 

ramverk att om ett förändringsprojekt ska ha goda möjligheter att lyckas bör ledaren skapa 

förutsättningar i medarbetarens omgivning för att dessa ska på egen hand kunna bli 

motiverade och känna arbetstillfredställelse. Enligt medarbetarperspektivet inom Group IT 

tillgodeser den interna och externa ledaren sådana förhållanden lika sällan i relation till 

utvalda aktivitetsområden. Vi anser att företag borde ta större hänsyn till de mänskliga 

resurserna inom förändringsarbete då både teorier och tidigare forskning hävdar att 

motiverade medarbetare med inre drivkrafter leder till en effektivare organisation. 

Ur ett ledarskapsperspektiv sett inom förstudien menar ledarna att det är positivt att 

förändringsmässigt driva projekt i kombination med en konsult. Detta för att man anser att 

man då får en effektiv kombination av kunskaper och olika synsätt. Den externa konsulten 

anses komma in med expertisroll medan den interna kan behålla kontroll och har kunskapen 

om den egna verksamheten. Detta resonemang ligger i samma linje som Beers kombination 

av E och O strategierna, för en effektiv förändring som möjligen bör ske snabbt är detta en 

god rekommendation för organisering av förändringsprojekt.  

5.4 Begränsningar  

En kritik är att vår enkätundersökning endast har besvarats av 24 medarbetare vilket ur 

forskningssynpunkt kan vara ett för litet antal för att kunna generaliseras hos populationen. 

Om vi hade använt oss av ett slumpmässigt urval istället för bekvämlighet skulle även det 

givit oss större möjligheter att generalisera resultatet inom Group IT. Vi har inte haft den 

möjligheten som krävts för att kunna nå flera medarbetare inom Group IT då det har varit hög 

arbetsbelastning inom enheten. Det hade varit intressant om vi hade kunnat utföra vår 

enkätundersökning enbart inom projekt Recharge IT Infra för att kunna avgränsa oss 

ytterligare och dessutom få insikt i medarbetarperspektivet inom just det. I vårt fall har vi 

varit tvungna att analysera det generella resultatet utifrån förstudien för att kunna jämföra det 

med enkätstudien.  
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Det hade även varit intressant att ta reda på vilka specifika faktorer inom ledarskapet som 

motiverar anställda inom Group IT. Begränsningen har i denna punkt varit den uteblivna 

möjligheten att få intervjua medarbetare inom förstudiens projekt på grund av hög 

arbetsbelastning. För att kunna undersöka denna psykologiska komplexitet hos de anställda 

hade det krävts att vi kunnat genomföra intervjuer för att få en djup förståelse.   

5.5 Anknytning till tidigare forskning 

Tidigare forskning har belyst hur förändringsledare bör agera för att skapa ett lyckat projekt, 

detta genom att bland annat motivera, kommunicera och konstruera fungerade grupper (Gilley 

et.al, 2009) Vår förstudie har påvisat liknande resultat ur ett ledarperspektiv. Det vi vidare har 

undersökt i relation till förändringsprojekt är att se hur verkligheten uppfattas av mottagarna 

för dessa aktiviteter, nämligen hur medarbetare upplever ledarskapet inom ramen för 

TeliaSonera. Vår jämförande dimension, nämligen att se på skillnaden mellan hur interna 

ledare agerar från externa, har tidigare berörts då tidigare studier även undersökt det faktum 

att olika typer av ledare innehar olika typer av kompetenser. Vi har i likhet med den 

undersökningen sett att det finns uppfattningar som styrker användning en kombination av 

externt och internt ledarskap (Crawford & Nahmias 2010). Vi har dock inte i vår 

undersökning kunnat studera vilka av dessa kompetenser som medarbetarna anser att 

TeliaSoneras ledare har, men ändå kunnat se att liknande kompetenser möjligen används för 

sällan hos båda våra ledartyper för att ledaren som yttre faktor ska kunna påverka 

arbetsmotivationen hos dessa effektivt.  

5.6 Fortsatt forskning 

Ett spännande resultat från intervjuerna är att man ur ett managementperspektiv på företaget 

upplever att externa ledares auktoritet är effektivt för att driva igenom förändringsprojekt. 

Förutom att dessa anses ha erfarenhet och expertis, inger de personer som ”rest längst” till 

organisationen auktoritet och förtroende för att driva igenom förändringar. Denna påverkan 

menar han möjligen är psykologisk, men kan möjligen vara relaterad till konsultens reella 

kompetens. Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka detta fenomen, att studera om 

effektiviteten att genomföra förändringar kan ha någon relation till hur medarbetare uppfattar 

konsultens kompetenser eller om det snarare handlar om en psykologisk effekt som kanske 

grundar sig i den ledarstil som karaktäriserar externa ledare. Tidigare forskning har påvisat att 

ledarstil inom projektarbete i sig är viktigare än alla andra faktorer, så det vore intressant att 

undersöka huruvida det finns ett sådant samband (Herold et.al, 2008).  
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En annan fråga som dykt upp är om det möjligen inom enheten finns några informella ledare 

som kan antas påverka medarbetarnas arbetsmotivation i högre grad än de formella ledarna. 

Det vore intressant att studera hur medarbetare inom TeliaSonera uppfattar den informella 

ledaren i relation till förändringsarbete och motivationsgrad då vi enligt teorier vet att 

ledarskapet per automatik inte sammanfaller med en formell position, utan att en informell 

ledare kan inneha större makt och förmåga att leda (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2007). 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Projektkompetens: fyra beståndsdelar. Källa: Söderlund, 2005. 

 

Bilaga 2: Intervjuguide Projektledare 

1. Presentation om vilken roll de har i projektet 

2. Förklara projektet, för att vi ska få en inblick in vad det går ut på.  

a. Vilken typ av projekt är det? Hur skulle du beskriva ditt projekt. Ex; har det med 

affärer kontrakt - kunder, utvecklingsprojekt utveckla en ny teknik eller tjänst eller 

förändringsprojekt inom organisationen för att kunna bedriva verksamheten bättre.  

3. Använder ni er av någon projektstyrningsmetod?  

a. I sådant fall i vilken fas ligger projektet?  

4. Hur är projektorganisationen strukturerad? 

a. Hur ser ledarskapet ut i projektet?  

b.  Vilka är projektmedlemmar?  

c. Heltid eller deltid eller både och.  

5. Hur ser du på motivation ihop med förändringsarbete?  

6. Har ni gjort några medvetna val, aktiviteter med tanke på att få medarbetarna motiverade i 

förändringsarbetet.  

7. Hur upplever du projektdeltagarnas motivation?  

8. I vilken grad tror du att förändringsledaren har påverkan på projektdeltagarens motivation?  

i. Förhållanden inom struktur, dvs. resurser och avsatt tid för delaktighet i 

projektorganiseringen, arbetsförhållande, lön, utvecklingsmöjligheter?  

b. Vilka andra faktorer tror du är viktiga? 

c. Vilka insatser tycker du är effektiva för att motivera? 

9. Har du någon erfarenhet med tanke på motivation om du tar in en intern eller extern 

projektledare?  

a. Vad skulle det i sådana fall bero på?  

10. Fråga om möjligheten till att intervjua/skicka enkät till projektmedlemmarna.  
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Bilaga 3: Intervjuguide Processledare 1. & 2.  

1. Din roll i projektet, en förklaring.  

2. Hur ser du på organiseringen av projektet? Ex Hierarkin, projektledare, projektdeltagare. .  

3. Hur ser du på motivation inom förändringsarbete generellt, dina egna erfarenheter? 

4.  Hur upplever du projektdeltagarnas motivation i det här projektet, Recharge IT  

5. I vilken grad tror du att förändringsledaren har påverkan på projektdeltagarens motivation?  

i. Vilka andra faktorer kan vara viktiga för att motivera medarbetarna ex; 

resurser och avsatt tid för delaktighet i projektorganiseringen, 

arbetsförhållande, utvecklingsmöjligheter, lön?  

6. Vilka insatser tycker du är effektiva för att motivera? 

7. Vilka metoder använder du för att motivera din processgrupp? Har du något 

hjälpmedel/aktiviteter med tanke på att få medarbetarna motiverade i förändringsarbetet.  

8. Vilka skillnader eller likheter tycker du att det är med en extern eller intern projektledare 

med avseende på motivation förändringsarbete.  

9. Vilka skillnader eller likheter tycker du att det är med en extern eller intern projektledare 

med avseende på styrning/ledning för motivation inom förändringsarbete.  
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Bilaga 4: Enkätformulär 
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