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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter möteskulturen i traditionell 
projektmiljö har på motivation hos mötesdeltagarna. Möteskultur i traditionella 
projekt kan vara ostrukturerad eftersom det är upp till varje enskild projektledare 
att sätta upp riktlinjer för hur möten ska genomföras. Den empiriska 
undersökningen i form av kvalitativa intervjuer utfördes på Totalförsvarets 
forskningsinstitut, FOI, och deltagarnas upplevda motivation analyserades utifrån 
Self Determination Theory. Intervjuresultat visade på en demotiverande 
upplevelse i flera situationer, både kring möteskulturen och i hur mötesinnehållet 
hanteras. Författarna fann att motivationen påverkades av agenda och syftet med 
mötet, närvaro, mötestider, mötesformen samt feedback. Resultatet visade att den 
undersökta möteskulturen var ostrukturerad vilket ledde till en uppkomst av en 
submöteskultur med fler mindre informella möten som i sin tur leder till en 
upplevelse av att arbetsflödet bryts och de intervjuade kände sig mer stressade och 
mindre produktiva. Eftersom agil projektledningsmetodik brukar framhållas 
motiverande ur flera aspekter för författarna en diskussion om hur införandet av 
agila möten kan vara främjande för motivationen i traditionella projektmiljöer.  

 

 

Nyckelord: motivation, Self Determination Theory, traditionell projektmetodik, 
möteskultur 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the effects the meeting culture in 
traditional projects has on the participants’ motivation. The meeting culture in 
traditional projects can differ in effectiveness since it is dependant on the project 
manager to arrange, hold and follow up the meeting. The empiric study was 
conducted in the form of qualitative interviews at the Swedish Defence Research 
Agency, FOI, and the motivation experienced by participants' was analysed by 
Self Determination Theory. The results from the interviews showed a 
demotivating experience in several situations, both regarding the meeting culture 
and how the meeting content was handled. The authors found that the motivation 
was affected by the agenda and purpose of the meeting, the attendence, time and 
form of the meeting and feedback. The results revealed that the examined meeting 
culture was unstructured which led to an emerging sub-meeting culture of an 
increasing number of smaller informal meetings. This in turn led to an experience 
of the work flow being disturbed and the interviewees feeling more stressed and 
less productive. Since agile project methodology is often regarded as motivating 
from several aspects, the authors conducted a discussion on how the 
implementation of agile meetings can be conducive to motivation in traditional 
project environments.   

  

 

Keywords: motivation, Self Determination Theory, project management, meeting 
culture 

 



	

	iii	

Innehållsförteckning 

1	 Inledning ......................................................................................................... 1	

1.1	 Problemområde ...................................................................................................... 1	

1.2	 Forskningsfråga ...................................................................................................... 2	

1.3	 Syfte och målgrupp ................................................................................................ 2	

1.4	 Avgränsningar ........................................................................................................ 3	

1.5	 Disposition .............................................................................................................. 3	

2	 Teori ................................................................................................................ 4	

2.1	 Möten ...................................................................................................................... 4	

2.2	 Motivation .............................................................................................................. 4	

2.3	 Projekt .................................................................................................................... 7	

3	 Metod ............................................................................................................ 11	

3.1	 Val av metod ........................................................................................................ 11	

3.2	 Urval ..................................................................................................................... 11	

3.3	 Genomförande av intervjuer ................................................................................. 13	

3.4	 Sammanställning och analys av data .................................................................... 14	

3.5	 Validitet och reliabilitet ........................................................................................ 15	

3.6	 Etiska reflektioner ................................................................................................ 15	

4	 Resultat och analys ..................................................................................... 17	

4.1	 Agenda och syfte med mötet ................................................................................ 17	

4.2	 Närvaro ................................................................................................................. 20	

4.3	 Mötestider ............................................................................................................. 22	

4.4	 Mötesform ............................................................................................................ 26	

4.5	 Feedback ............................................................................................................... 28	

5	 Diskussion ................................................................................................... 31	

5.1	 Diskussion av resultat ........................................................................................... 31	

5.2	 Lära från agila metoder? ....................................................................................... 33	

6	 Sammanfattning och slutsats .................................................................... 38	

6.1	 Fortsatt forskning ................................................................................................. 39	

7	 Litteraturlista ................................................................................................ 41	

8	 Bilagor .......................................................................................................... 45	

8.1	 Intervjuguide ........................................................................................................ 45	

8.2	 Intervjufrågor ........................................................................................................ 46	

  



	

	iv	

Figurförteckning 

Fig.  1	 Bruzelius och Skärvads motivationscirkel beskriver hur motivation 
uppstår utifrån behov och önskemål och förverkligas genom handling. 
(Bruzelius & Skärvad 2004). ............................................................................... 5	
Fig.  2	 Deci och Ryan delar in motivation i tre typer; amotivation, yttre 
respektive inre motivation och visar hur dessa förhåller sig till individens 
självbestämmande. Baserad på Ryan och Deci (2000a) samt Jünger (2014). 6	
Fig.  3	 Projekttriad. Ett projekt kan definieras utifrån tid och kostnad för 
genomförande samt innehåll och vad detta ska resultera i. Jansson och 
Ljung (2004). ........................................................................................................ 8	



	

Sida	 1	

1 Inledning 
Många arbetsplatser arbetar numera i projektform. Projekten kan hanteras på olika 
sätt och ha olika anledningar för att de genomförs. På vissa arbetsplatser sker 
merparten av arbetet i linjeorganisation och projekten är till för att hantera 
specifika uppgifter, medan andra arbetsplatser gör allt i projekt. I den här 
uppsatsen studeras effekter på motivation inom möteskulturen i en traditionell 
projektmiljö där projektledaren ofta har ett stort eget ansvar för genomförandet 
och utformandet av möten. Därför kan möten i traditionella projekt se olika ut 
även inom samma organisation och de anställda kan ha olika upplevelser av 
möten. 

Detta kapitel inleds därför med en beskrivning av problematiken som kan uppstå, 
sedan formuleras forskningsfrågan, därefter beskrivs syfte och målgrupp samt 
vilka avgränsningar som gjorts för att avslutas med disposition för kommande 
kapitel.  

1.1 Problemområde 

En självklar del av projektarbete och utgångspunkten för denna studie är möten. 
Vardagen i ett traditionellt drivet projekt kan bestå av en mängd olika möten, så 
som avstämningsmöten, informationsmöten, planeringsmöten och 
uppföljningsmöten, vilka i många fall inte hinner planeras i förväg och inte heller 
följas upp efteråt. Mötesintensiva projektmiljöer tar mycket tid och riskerar att 
minska motivationen hos de anställda. Förmågan att motivera projektmedlemmar 
kan ses som en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat projektutfall (McHugh et 
al 2011; Amabile 1983) eftersom omotiverade anställda skapar dålig stämning på 
kort sikt och dåliga resultat på lång sikt. Tidigare studier (Herzberg 1968) visar 
tydligt att yttre faktorer i form av till exempel bonus, löneökning inte har 
långsiktiga motivationshöjande effekter på individerna. Detta kan snarare leda till 
bristande motivation och negativa konsekvenser i form av dämpad kreativitet, 
kortsiktighet och egoism. För att kunna åstadkomma långvarig motivation är det 
viktigt att satsa på inre motivation hos anställda. Därför är det väsentligt att i 
första hand ta reda på vilka faktorer påverkar deltagarnas motivation i exempelvis 
möten. En av de mer använda teorierna för att undersöka detta är Deci och Ryans 
teori om självbestämmande, Self Determiniation Theory (SDT), som menar att 
människor har tre medfödda behov: upplevelse av kompetens, självbestämmande 
och samhörighet, som alla inverkar på deras motivation (Deci & Ryan 1985). När 
alla behov är tillgodosedda är det stor chans att individen upplever en inre 
motivation, dvs den gör uppgifter för att själva utförandet ger tillfredsställelse och 
inte målet i sig (Deci & Ryan 1985). 

Enligt flera undersökningar (André 2014; Svenska chefer: ”Hälften av alla möten 
meningslösa” 2012) framgår det att anställda har för många möten som inte alltid 
genererar resultat och därför har deltagare börjat “mötesskolka” från möten som 
inte känns meningsfulla. Malin Åkerström framhäver i sitt forskningsprojekt 
“Mötet och den administrativa människan” att det stora antal möten har idag blivit 
en självklar arbetsordning som ingen ifrågasätter medan Åsa Lindell, konsult 
inom möteseffektivitet, menar att det håller på att uppstå en mötesinfarkt vilket är 
kontraproduktivt både för organisationer och för den enskilda individen (Englund 
2014). Enligt en undersökning gjord av tidningen Chef (André 2014) anser många 
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chefer att möten är för långa och att de äter upp arbetstid som kunnat ägnas åt 
annat. Enligt Adams et al (2007) spenderar anställda i snitt mellan 25% och 50% 
av sin arbetstid i möten. Detta arbetssätt är inte gynnsamt för personalens 
långsiktiga motivation varken ur hälsoaspekter eller ur produktivitetsaspekter då 
det dagliga arbetsflödet ständigt bryts av nya möten. 

Inom den traditionella projektläran (Berggren 2001) finns emellertid få riktlinjer 
för hur möten ska genomföras och en stor del av ansvaret för att ett projekt ska 
lyckas ligger på projektledarens axlar. Denne ska kommunicera ut sitt budskap 
och sin vision samt motivera och koordinera projektmedarbetarnas insatser vilket 
innebär att det kan finnas en stor spridning på hur möten genomförs. Möten inom 
den agila projektledningsläran har däremot tydliga riktlinjer med avseende på 
innehåll och funktion (Schwaber & Sutherland 2013), och flera studier visar på att 
den agila projektmetodiken är motivationshöjande. Exempelvis menar McHugh et 
al (2011) att flera delar inom det agila arbetssättet, som bland annat 
kommunikation, fungerar som motivationshöjande faktorer. I samma linje menar 
Jansson (2015) att deltagarnas motivation kan påverkas genom agila förändringar 
i arbetsmiljön. 

Det finns således ett behov att undersöka vilka effekter mötesformen i 
traditionella projekt har på motivationen hos deltagarna och vilka faktorer som 
demotiverar projektmedlemmarna. Avsikten med denna studie är således att skapa 
en tydligare bild av hur möteskulturen inom traditionell projektledningsmiljö 
inverkar på motivationen för att på så sätt kunna skapa långsiktig motivation och 
lyckade projekt med väl fungerande möten. 

1.2 Forskningsfråga 

Denna studie avser att undersöka vilka effekter möteskulturen i traditionella 
projekt har på projektdeltagarnas motivation. Med detta som utgångspunkt har 
författarna valt att utgå utifrån frågeställningen: 

Vilka effekter har möteskulturen i traditionella projektmiljöer på 
motivation? 

Rapporten bygger på en empirisk undersökning utförd på Totalförsvarets 
forskningsinstitut, FOI, och deltagarnas upplevda motivation analyseras utifrån 
Self Determination Theory. Utifrån resultatet kommer författarna även att föra ett 
spekulativt resonemang kring hur inslag av agil möteskultur kan öka 
motivationen. Detta eftersom agil projektledning brukar lyftas fram som en 
metodik som skapar motiverade individer och välfungerande kommunikation. 

1.3 Syfte och målgrupp 

Syftet med studien är att undersöka hur möteskulturen i traditionella 
projektmiljöer påverkar deltagarnas motivation. Möten i traditionella projekt 
följer få riktlinjer och genomförandet är ofta utelämnat till projektledarens 
förmåga, vilket kan ge varierande utfall gällande motivation. Studien kommer 
därför att undersöka faktorer som påverkar motivation, bland annat möteslängd, 
hållandet av start- och sluttider, mötesagenda och upplevd medverkan. Rapporten 
ger därmed ett kunskapsbidrag om vilka mötesfaktorer som inverkar på individers 
motivation.  
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Rapporten vänder sig till chefer och projektledare som upplever att deras 
medarbetare inte är lika entusiastiska gällande möten som de själva är och som 
vill få en motiverande möteskultur. Rapporten ger läsaren en djupare förståelse 
om vilka praktiska handlingar som direkt eller indirekt påverkar motivationen.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera projektmiljöer där projekt bedrivs enligt 
en traditionell projektmodell.  

Vi har avgränsat oss från att studera gruppdynamik för att smalna av rapportens 
omfattning. Även hur man leder möten har utelämnats i denna rapport.  

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras teorin som används för att analysera effekterna på 
motivation i möten inom traditionella projekt. Kapitel 3 redogör studiens metod 
och tillvägagångssätt och beskriver kedjan från val av metod till analys av data, 
för att avslutas med ett resonemang om studiens validitet. Studiens resultat utifrån 
genomförda intervjuer presenteras i kapitel 4 och materialet analyseras gentemot 
valda teorier. I kapitel 5 förs en diskussion kring de framkomna resultaten och ett 
spekulativt resonemang förs om hur agila mötesinslag kan införas inom 
traditionella projekt för att förbättra motivationen. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 
med att sammanfatta rapporten samt ge uppslag till fortsatt forskning. 
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2 Teori 
Oavsett arbetssätt är motiverade medarbetare mer kreativa och produktiva vilket 
påverkar arbetets resultat positivt (Amabile 1993). Det blir därför en av 
projektledarens uppgifter att skapa god motivation, till exempel genom att 
påverka arbetsmiljön, projektarbetet eller metodiken. Den kreativa och 
gynnsamma motivationen hos individer skapas enligt Self Determination Theory 
(Ryan & Deci 2000a) genom att tillfredsställa tre medfödda psykologiska behov; 
upplevelse av självbestämmande, kompetens och samhörighet. Nämnda behov är 
intressanta för denna studies analys kring vilka effekter möteskulturen i 
traditionella projektmiljöer har på motivation.  

Detta kapitel inleds med beskrivning av vad som kännetecknar möten. Vidare 
presenteras ett avsnitt om traditionella och agila projektmiljöer för att avslutas 
med motivation med fokus på Self Determination Theory (Deci & Ryan 1985). 
Dessa tre teoretiska områden är viktiga utgångpunkter för studiens analyserande 
diskussioner. 

2.1 Möten 

Möten erbjuder en arena för informationsutbyte, beslutsfattande, samordning, 
planering samt uppföljning av hur projektet fortgår. Forsberg (2012) menar att 
möten kan summeras i tre frågeord: varför, vad och hur. Varför ska mötet 
genomföras; vilket syfte har det och för vem, vad ska mötet åstadkomma och hur 
ska vi genomföra det. Enligt Svenska Möten (2015) har ett möte tre viktiga faser: 
förberedelser, genomförande och uppföljning. Om dessa genomförs enligt tydliga 
former blir resultatet ett framgångsrikt och effektivt möte.  

Det finns emellertid både spontana möten som uppstår när kollegor träffas, till 
exempel vid kaffemaskinen, och organiserade möten. De senare brukar föregås av 
att mötesledaren skickar ut en kallelse, ofta tillsammans med en agenda till de 
deltagarna som denne anser vara relevanta för mötet. Enligt Rollof (1999) 
kännetecknas ett bra möte av att deltagarna får en energikick och känner otålighet 
inför att börja arbeta utifrån vad om bestämts på mötet och en önskan att träffas 
igen. För att uppnå detta krävs att mötets syfte har kommunicerats väl till 
deltagarna samt att mötet når förväntat resultat inom mötets på förhand givna 
tidsramar. Ett dåligt möte däremot kan upplevas som slöseri med tid och kan få 
deltagarna att känna frustation och uppgivenhet. Detta kan bero på att mötet 
bestod av fel deltagare, förväntat resultat inte nåddes eller av att mötesledaren inte 
lyckades i sin uppgift (Rollof 1999). Samtidigt som möten är viktiga inslag i alla 
projekt, menar Stray et al. (2012) att anställda spenderar allt mer tid i möten vilka 
i många fall anses som ineffektiva av deltagarna. Detta faktum kan påverka 
motivation och leda till oinspirerade och oproduktiva utfall för projekt.  

2.2 Motivation 

Projektledarens förmåga att motivera sina medarbetare kan ses som den mest 
avgörande faktorn om ett projekt lyckas eller misslyckas. McHugh et al (2011) 
har visat att agila metoder ökar motivationen hos anställda. Enligt 
motivationsteoretikerna Deci och Ryan (1985) kan individerna uppleva 
arbetsglädje som skapas genom upplevelse av självbestämmande, kompetens och 
samhörighet. Enligt Bruzelius och Skärvads (2004) motivationscirkel, se figur 1, 
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uppstår motivation i och med att en individ önskar sig något vilket i sin tur skapar 
ett driv att agera på ett visst sätt. Själva handlingen anses vara stimulerande och 
målet eller behovet kan ha flera olika grundmotiv. Självständighet är enligt 
Bruzelius och Skärvad en viktig faktor när det gäller motivation. Motivation 
uppstår när medarbetare trivs på sin arbetsplats och identifierar sig med 
organisationens mål och värderingar. När den anställde ser sig själv som en del av 
målet blir behovet att nå målet större och viktigare.  

 
Fig.  1  Bruzelius och Skärvads motivationscirkel beskriver hur motivation uppstår 

utifrån behov och önskemål och förverkligas genom handling. (Bruzelius & Skärvad 
2004). 

2.2.1 Deci & Ryans Self Determination Theory  
Deci och Ryan (1985) har utvecklat en motivationspsykologisk teori som handlar 
om individens självbestämmande, Self Determination Theory, SDT. Denna teori 
har varit dominerande inom motivationsforskning de senaste decennierna och 
utgör den teoretiska ramen för denna studie då det är en vedertagen teori som 
utgår från individens motivation. SDT intresserar sig för de medfödda behov som 
påverkar motivation och utgår ifrån att människor i grund och botten är nyfikna 
och självmotiverande, och kan vara så väl aktiva och engagerande som passiva 
och motvilliga till sitt arbete. Hur engagerad och motiverad en individ är inför en 
viss uppgift grundar sig enligt Deci och Ryan i huruvida individen genomför 
uppgiften av egen vilja eller för att den känner sig tvungen.  

Teorin beskriver tre olika typer av motivation: amotivation, inre motivation och 
yttre motivation, se figur 2. Amotivation innebär att individen agerar utan 
motivation och att det råder saknad av självbestämmande. Amotivation kan 
exempelvis uppstå i arbetssituationer där individen inte känner att denne har 
kontroll. Inre motivation uppstår när en individ utför en uppgift för vilken denne 
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känner inre tillfredsställelse. Den inre motivationen grundar sig i att individen har 
en egen fri vilja och kan göra aktiva val, en nivå av självbestämmande. Den yttre 
motivationen grundar sig på yttre faktorer som kan påverka individen, till exempel 
lön, löfte om bonus, men även andras åsikter och idéer. En individ kan exempelvis 
vara inre motiverad inför en uppgift och amotiverad inför en annan. Enligt Ryan 
och Deci (2000b) kan en individs motivation övergå från amotivation till yttre 
motivation, där man motiveras av de yttre faktorerna som lön eller hot om 
utebliven bonus, vidare över till att motiveras av egna belöningar som exempelvis 
“om jag är klar med den här rapporten idag går jag på restaurang ikväll”. 
Motivationen kan sedan övergå till att individen känner att uppgiften är 
meningsfull i det stora hela; “om jag gör det här kommer andra att ha nytta av den 
färdiga produkten”. I det sista steget i yttre motivation har man gjort om uppgiften 
till att bli en av ens värderingar; “jag och flera andra kommer ha nytta av den här 
produkten så därför jobbar jag extra flitigt”. Den här övergången från att man 
motiveras av yttre belöningar till att man har gjort om den yttre faktorn till något 
man själv värderar brukar benämnas internalisering. Ryan och Deci (2000b) har 
kommit fram till att självbestämmandet ökar i takt med internaliseringen, för att 
sedan nå samma nivåer som inre motivation. För att den inre motivationen ska 
kunna uppstå behöver individen tillfredsställa tre fundamentala behov: 
kompetens, självbestämmande (autonomi) och samhörighet. 

 
Fig.  2  Deci och Ryan delar in motivation i tre typer; amotivation, yttre respektive 

inre motivation och visar hur dessa förhåller sig till individens självbestämmande. 
Baserad på Ryan och Deci (2000a), Jünger (2014) samt Jansson (2015). 

Kompetens, självbestämmande och samhörighet anses av Deci och Ryan vara 
nödvändiga element för att påverka graden av tillfredsställelse inför en uppgift, 
exempelvis möteskulturen som behandlas i denna studie. När individen upplever 
alla tre faktorer presterar hen som mest optimalt och utvecklande. 

Kompetens 
Kompetens definieras enligt Deci och Ryan (2000) som individens inre önskan att 
känna effektivitet vid interaktion med sin omgivning, den sociala miljön. Teorins 
del kring självbestämmande påvisar att sociala händelser som feedback och 
kommunikation påverkar individens känsla av kompetens. Det innebär att de 



	

Sida	 7	

prestationer eller handlingar som en individ utför kan ge en ökad känsla av inre 
motivation om de uppmärksammas genom diverse signaler av den sociala 
omgivningen. Deci och Ryan påpekar dock att den utförda prestationen som 
påverkar motivationen bör vara utmanande till sin natur och inte kan vara för 
enkel eller rutinmässig. De menar vidare att om nivån på arbetsuppgifterna 
stagnerar så finns det en risk att motivationen hos individen minskar eller 
försvinner. Den kan även minska eller utebli när individen får yttre belöningar i 
form av pengar vilket kan leda till sämre prestationer. Vetskapen om att social 
feedback kan stärka en individs kompetens, medan yttre belöningar kan ha motsatt 
effekt kan vara en viktig aspekt för en arbetsgivare när denne vill öka motivation 
på arbetsplatsen eller i organisationens möteskultur. Deci och Ryans teori visar 
emellertid att känslan av kompetens inte automatiskt höjer motivation ifall den 
inte åtföljs av en känsla av självbestämmande. (Ryan & Deci 2000a) 

Självbestämmande 
Självbestämmande, även kallat autonomi, innebär att individen agerar utifrån den 
fria viljan. Självbestämmande handlar således om upplevelsen av frihet och är 
därför en viktig aspekt för människans motivation. Självbestämmande handlar 
emellertid inte om kontroll utan snarare om en individs möjlighet till val, att 
utföra en handling utifrån den egna viljan. Det innebär, enligt SDT, att en individ 
inte agerar utifrån egoistiska handlingar utan teorin refererar snarare till en känsla 
av frivillighet och kan utgå ifrån kollektivistiska såväl som individualistiska 
handlingar. (Ryan & Deci 2000a) 

Samhörighet 
Behovet av samhörighet uppstår ur en önskan att känna sig omhändertagen och 
uppleva omtanke i relation med andra. Samhörighet uppnås när individen har 
tillgång till trygg miljö med nära relationer. Ur en arbetsgivares synvinkel borde 
ett bra arbetsklimat ge bättre möjligheter till att anställda kan utveckla nära 
relationer med sina kollegor och på så sätt uppleva en inre motivation. Det är 
således väsentligt utifrån SDT att skapa en arbetsmiljö med varmt psykologisk 
klimat som i sin tur ger den anställde en känsla av samhörighet. (Ryan & Deci 
2000a)  

2.3 Projekt 

2.3.1 Traditionella projekt 
Det finns många definitioner för projekt eller vad projekt egentligen bör stå för 
eftersom ordet idag är allmänt använt. Ett projekt kan karaktäriseras som en 
engångsuppgift som har temporär karaktär och som är omfattande och komplext 
(Jansson & Ljung 2004). Syftet med projekt är att skapa en unik produkt eller 
service. Projekt brukar konkretiseras genom en projekttriad (även kallad 
projekttriangel), se figur 3, där uppdraget ska vara klart i en viss tid, den ska ha 
specificerat innehåll och avgränsad budget (Berggren 2001).  
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Fig.  3  Projekttriad. Ett projekt kan definieras utifrån tid och kostnad för 

genomförande samt innehåll och vad detta ska resultera i. Jansson och Ljung (2004). 

Synen på projekt inom den klassiska projektledningsläran går ut på att projekt ses 
som verktyg för att nå ett visst mål. Projekt upprättas i organisationer för att lösa 
en bestämd uppgift och när uppgiften är löst upplöses den tillfälliga 
projektorganisationen och i vissa fall införlivas lösningen i huvudorganisationen. 
Projekt ses av Christensen och Kreiner (1997) som komplement till 
huvudorganisationen eftersom de hanterar undantagen. Författarna definierar 
projekt som unika och extraordinära uppgifter som ligger utanför normal rutin, 
praxis och kompetens och därför kräver lösningar av samma unika och 
extraordinära organisatoriska karaktär. De påpekar att den allra mest centrala 
egenskapen hos projekt är att de är målinriktade på ett situationsspecifikt sätt, en 
egenskap som skiljer dem från huvudorganisationen.  

Projektledning som tydlig doktrin och praxis har sitt ursprung i de stora 
försvarssatsningarna under det kalla kriget kring 1950-talet. Temporära 
organisationsformer med tillfälliga team byggdes upp för att kunna generera 
snabba resultat och inbegripa många kunskapsområden samtidigt. Stor vikt lades 
på förstudier, planering, systemanalys, schemaläggning och uppföljning. Flera 
kända tekniker (WBS, PERT, CPM) som idag betraktas som basverktyg i 
projektledning utvecklades under denna period. (Jansson & Ljung 2004)  

Projekt som idag bedrivs enligt traditionella modeller, så som vattenfallsdrivna 
projekt, bygger på logiskt och sekventiellt genomförande (Boehm 1988). Detta 
innebär att varje steg i processen ska avslutas innan nästa kan påbörjas. Leverans 
av produkten sker i slutet av projektet efter tester av både leverantör och kund. 
Traditionella projekt kännetecknas av kontroll, planering, processer, 
dokumentation samt uppföljning, Detta innebär att vattenfallsdrivna projekt får 
bra kostnadskontroll och att resultatet är kvalitetssäkrat. Dock är metoden sämre 
på att hantera förändringar som uppstår i genomförandefasen eftersom stort fokus 
läggs på att följa kravspecifikationen samt planeringen från förberedelsefasen. Det 
gedigna förarbete som genomsyrar traditionella projekt ska enligt metodiken leda 
till felfria implementeringar (van Vliet 2000).  
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2.3.2 Agila projekt 
Christensen och Kreiner (1997) menar att projekt har mist sin stabilitet och 
förutsägbarhet vilket underminerar projektets traditionella funktion och ändamål. 
De menar att i en snabb och föränderlig värld krävs det mer flexibilitet och mindre 
rigiditet vilket traditionell projektledning inte kan tillgodose. Den agila metodiken 
uppkom som en motreaktion till de alltför stela och byråkratiska processerna i den 
traditionella projektledningen (Gustavsson 2013). Ordet agile betyder “lättrörlig” 
eller “vig” och processen innebär att projekt bedrivs genom lättrörliga metoder. 
De agila principerna (Beck et al. 2001) är generella och kan vara användbara i 
olika typer av projekt.  

Agil projektledningsmetodik innebär enligt Gustavsson (2013) att konstant sträva 
efter förbättrat projektarbete genom flexibla metoder, bland annat genom 
uppdelning av projektet i kortare tidsperioder och med regelbundna avstämningar. 
Han menar att det agila synsättet kan genomsyra många traditionella projekt utan 
att projektet använder sig av agila metoder fullt ut. Den aktuella inarbetade 
modellen inom ett traditionellt projekt kan fungera även om projektet tillför delar 
av det agila synsättet, dvs väljer ett par kompletterande agila komponenter. Flera 
forskare inom agil projektledningsmetodik menar att komponenter ur den “agila 
verktygslådan” bidrar till högre resultat än de traditionella metoderna (Jansson 
2015; McHugh et al. 2011).  

Möten i Scrum 
Det finns flera agila metodiker och en av de mer använda är Scrum. I Scrum 
(Schwaber & Sutherland 2013) delas projektet in i tidsintervall, så kallade 
sprintar, och under varje sprint hålls fyra möten som är tydligt definierade när de 
ska hållas. Dessa möten är också de enda som behövs för kommunikation med 
hela teamet. Samtliga möten har gemensamt att deras syfte och agenda är mycket 
tydligt definierade i förhand och finns beskriva i The Scrum Guide (Schwaber & 
Sutherland 2013) där det också är definierat hur långa mötena bör vara. Dessa 
mötesformer är till för att öka kommunikation och minska förseningar eftersom 
projektledarna kontinuerligt måste koordinera sina insatser. I dessa projekt blir de 
dagliga mötena snarare tidsbesparande trots att antalet möten blir större än 
tidigare. Regelbundna möten där uppnådda delmål uppmärksammas ger 
projektdeltagarna en känsla att projektet går framåt (Vik & Lindkvist 2001). 

Sprintplanering 
Varje sprint startar med ett sprintplaneringsmöte. På detta möte närvarar product 
owner (närmast motsvarande en traditionell projektledare), Scrum master 
(närmast motsvarande en team ledare), hela teamet och eventuellt även en 
representant från kunden (Schwaber & Sutherland 2013). Mötets uppgift är att 
prioritera saker från produktens “att göra”-lista, så kallade backlog och flytta dem 
till den nya sprintens backlog. Frågeställningen man bör börja med är “var vill vi 
vara när sprinten är klar?” och “hur tar vi oss dit?”. Som resultat av mötet har alla 
teammedlemmar en plan för den kommande sprinten på vad de ska arbeta med.  

Daily scrum 
Varje dag i en sprint börjas med ett dagligt möte, daily scrum men även kallat 
morgonmöte eller stå-upp-möte. Dessa möten ska hållas korta och bör inte ta mer 
än 15 minuter. Det finns en tendens att hålla möten kortare om deltagarna står upp 
(Bluedorn et al. 1999). Syftet med mötet är att ge varje projektdeltagare utrymme 
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att presentera och rapportera sin status på sitt arbete. Primärt ska följande tre 
frågor besvaras:  

1. Vad gjorde jag igår? 
2. Vad ska jag göra idag? 
3. Kan jag se några problem eller hinder för att lyckas med sprintens mål? 

Mötet ökar kommunikation mellan deltagarna vilket i sin tur minskar behovet av 
extramöten. Man kan också med fördel ta en del snabba beslut för att minimera 
risker att misslyckas med sprintens mål (Pries-Heje & Pries-Heje 2011). 

Sprint review 
En sprint review är ett informellt möte där samtliga parter i projektet är inbjudna. 
Här visar projektet upp vad som har utförts i sprinten som gått. En demonstration 
av produkten är ofta uppskattad vid ett sådant möte. Det är också ett tillfälle för 
product owner att visa vad som är kvar i produkt backloggen och kan tillsammans 
med projektbeställaren föra ett resonemang om vad som bör prioriteras den 
närmaste tiden. Det senare kan ge värdefulla tips och idéer inför nästa 
sprintplaneringsmöte. (Schwaber & Sutherland 2013) 

Sprint retrospective 
För att varje projektmedlem ska få en chans att utvecklas och bli bättre på sina 
uppgifter hålls ett sprint retrospective i slutet på varje sprint som bara är till för 
teamet. Där diskuteras vad som gick bra eller dåligt när det gäller sprintens mål, 
relationer (både interna och externa), hur processerna ser ut och hur användandet 
av verktyg har sett ut. När de svaga punkterna är identifierade gör teamet upp en 
plan för att se till att arbetet kan utföras bättre i nästa sprint. (Schwaber & 
Sutherland 2013)  
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3 Metod 
För att genomföra en undersökande studie kan en kvantitativ eller en kvalitativ 
studiemetod väljas. Denna studies val av kvalitativ metod möjliggjorde att fånga 
upp respondenternas egna verklighetsuppfattningar och tankesätt med målet att 
besvara forskningsfrågan.  

Kapitlet inleds med val av metod för att genomföra den empiriska studien, för att 
sedan presentera hur intervjukandidaterna valts ut och i vilken miljö dessa arbetar 
i. Vidare redogörs för hur intervjuerna genomfördes och hur data från dessa 
sammanställdes och analyserades. Kapitlet avrundas därefter med att diskutera 
studiens validitet och reliabilitet samt etiska reflektioner som uppstår när data 
analyseras och ska presenteras. 

3.1 Val av metod 

För att få en ökad förståelse för hur olika mötestyper påverkar 
projektmedlemmarnas motivation har vi valt att genomföra en kvalitativ 
fallstudie. Då det är effekterna på motivationen av möten i traditionella miljöer 
som avses att studeras är det därmed projektmedarbetarnas subjektiva upplevelse 
som är mest intressant. Denna upplevelse av möten kan vara svår att ringa in med 
hjälp av en kvantitativ studie som till exempel en färdigformulerad enkät. Därför 
har vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie bestående av fem 
semistrukturerade intervjuer där vi har kunnat gå på djupet av de upplevda 
effekterna av möten genom att ställa följdfrågor.  

Kunskap i en kvalitativ forskningsintervju produceras enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Metoden 
bygger därför på intervjuarens färdigheter och personliga omdömen när det gäller 
att ställa relevanta frågor. Intervjuguiden (Bilaga 8.1) till denna studie har därför 
strukturerats upp utifrån frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Valet 
av semistrukturerade intervjuer tillåter respondenterna att beskriva sin verklighet 
utan att ledas av intervjuaren genom konkreta frågor. En kvalitativ studie ger även 
ett bättre helhetsperspektiv jämfört med en kvantitativ studie och därmed 
möjlighet att studera problemet utifrån olika SDTs tre utmärkande drag, det vill 
säga utifrån kompetens, självbestämmande och samhörighet.  

3.2 Urval 

Fallstudien genomfördes inom en teknikintensiv organisation som tillämpar 
traditionell projektledningsmetodik. Anledningen till detta var dels att mycket av 
den tidigare forskningen (till exempel McHugh et al. 2011; Jansson 2015) 
använder sig av liknande organisationer och dels eftersom teknikintensiva 
organisationer ofta har jobbat inom projekt länge vilket innebär dess möteskultur 
är väletablerad. 

Denna studie har studerat möteskulturen på den svenska myndigheten 
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, som ligger under Försvarsdepartementet 
och som en av studiens författare har kopplingar till. FOI har huvudsakligen 
svenska försvaret som uppdragsgivare, men har även samarbete med andra 
myndigheter, företag och universitet. Myndigheten har för tillfället 930 anställda 
på fyra orter (FOI 2015), varav ca 250 arbetar i Linköping där intervjuerna för den 
här studien är utförda. Myndigheten bildades 2001 då de två myndigheterna 



	

Sida	 12	

Flygtekniska försöksanstalten och Försvarets forskningsanstalt slogs ihop. FOI 
arbetar inom många skilda arbetsområden, allt från säkerhetspolitiska analyser av 
geografiska områden, detektion av explosiva ämnen, läsa undervattenssignaturer 
till IT-säkerhet. Verksamheterna på de fyra orterna är ofta koncentrerade till ett 
(eller ett par) arbetsområden, vilket resulterat i att personalen i Linköping till stor 
del är civilingenjörer i grunden och många har även avlagt doktorsexamen. 
Medarbetarna på avdelningen i Linköping är indelade i enheter som utgår från det 
tekniska området de jobbar inom, exempelvis bildbehandling eller radar. Allt 
arbete på myndigheten är organiserat i projektform och under ett år pågår ungefär 
300 projekt med ungefär hälften så många projektledare. Detta innebär att de 
flesta anställda jobbar med flera projekt parallellt. Ett projekt kan består av en till 
femton medarbetare från en eller flera enheter och pågå under ett par veckor till 
flera år.  

Oavsett vilken ort eller arbetsområde de anställda jobbar inom använder de sig av 
samma projektmodell vilket innebär att det är lättare att jämföra 
intervjudeltagarnas upplevelser av projekt som arbetsform och deras möten. 
Förutom att alla använder sig av samma projektmodell är det även en fördel att de 
arbetar inom flera tekniska områden, allt från utveckling av mjukvara och 
hårdvara till detektion av kemiska substanser, vilket ger en bred variation av de 
olika teknikbranscher som de representerar. Om man väljer att studera projekt från 
flera olika företag måste man i de flesta fall standardisera data som samlas in med 
hänsyn till företagsspecifika projektmodeller. 

Vid val av kvalitativ metod ligger tyngdpunkten på att hitta ett sammanhängande 
sätt att beskriva respondenternas uppfattning kring det undersökta fenomenet. 
Syftet med en kvalitativ undersökning är således att få en så bred och noggrann 
beskrivning som möjligt utifrån det antalet intervjupersoner som väljs. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2009) finns varken rätt eller fel vad gäller antal valda 
intervjupersoner; om de är få till antalet kan det bli svårt att generalisera datan och 
om antalet är för stort kan det blir svårt att göra ingående tolkningar av 
intervjuerna. Författarna har för denna studie valt att intervjua fem personer på 
FOI som arbetar i projekt som är olika till storlek och har olika tidsperspektiv och 
som alla jobbar med forskning eller produktutveckling.  

Då studien ämnar att studera effekterna av möten på motivationen har det varit 
önskvärt att intervjua individer som själva är mötesdeltagare då en möteskallare 
ofta redan kan antas vara entusiastisk och motiverad inför mötet. För att kunna få 
en bredare uppfattning om hur möten upplevs har fyra intervjuer genomförts med 
projektdeltagare och en intervju med en respondent som arbetar både som 
projektledare samt som projektdeltagare. Respondenterna har även valts utifrån tid 
efter examen, anställningstid på myndigheten, arbetsuppgifter och vilken typ av 
projekt de jobbar i för att få en större spridning på det insamlade materialet.  

Då respondenterna valts ut för att de insamlade data ska få en större bredd väljer 
vi att inte sammanställa bakgrundsinformation om varje respondent. Detta för att 
ingen koppling ska kunna göras mellan individ och respondent, vilket även var en 
förutsättning för att kunna få ärliga och mer trovärdiga svar från respondenterna 
under intervjun.  

De fem intervjuade har valts från fyra olika enheter från FOIs avdelning i 
Linköping för att få en större spridning av projekt, projektledare och möteshållare 
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men även för att studera projekt i olika teknikområden och därmed ge studien en 
högre intern validitet. Respondenterna är i åldersspannet 25-50 år med en 
anställningstid på myndigheten mellan 2-15 år och jobbar i mellan 2 och 10 
projekt per år. Samtliga intervjuade har därför minst två projekt de arbetar i 
parallellt, även om de lägger ned mer tid på ett projekt närmare dess deadline. 
Eftersom projektets längd ofta beror av beställningens omfattning och kundens 
krav på leverans kan projektet pågå under allt från ett par veckor för ett mindre 
projekt till ett par år för ett större. De intervjuade berättar att ett typiskt projekt på 
FOI som kommer från en av de större kunderna brukar pågå under 3 år med 
ungefär 10 projektdeltagare som jobbar mellan 10-50% av sin tid i projektet. 

Fyra av de intervjuade arbetar mestadels i forskningsprojekt och en respondent 
arbetar dessutom i ett utvecklingsprojekt. Detta projekt leds på likartade sätt som 
motsvarande projekt i företag och med samma fokus för att ta fram en produkt, till 
skillnad från forskningsprojekten som kan byta mål, inriktning och 
projektmedlemmar vartefter man kommer fram till nya forskningsrön under 
projektets gång. De projekt som letts traditionellt har varit av forskningskaraktär. 
Ett typiskt sådant projekt består av 5-12 medarbetare, ofta sammansatta med 
medarbetare med likartade teknik kompetens för att lösa ett specifikt 
forskningsproblem.  

Ett par av de omnämnda projekteten i intervjuerna har varit enhetsöverskridande 
där medarbetare med olika tekniska kompetenser samarbetat.De flesta projekt 
däremot hålls inom samma enhet, eller tillsammans med en annan enhet vars 
kärnkompetens ligger nära. Detta innebär att projekt ofta består av samma grupp 
individer som jobbar tillsammans i projekt som löper parallellt, även om det kan 
finnas individer som behövs för sin expertkompetens och då kliver in i flera olika 
projektgrupper med olika konstellationer individer. En grupp kan till exempel 
bildas av att de har likartad kompetens och som kompletterar varandra och som 
efter ett treårigt projekt byggt upp en gruppdynamik som fungerar så pass bra att i 
stort sett samma projektgrupp används i ett eventuellt uppföljningsprojekt.  

Då ett projekt ofta bygger vidare på ett tidigare och med samma grupp 
projektmedarbetare är det svårt för författarna att avgöra hur långt deltagarna 
kommit i genomförandefasen i de projekt de varit delaktiga i. Däremot berättade 
flera av de intervjuade att oavsett projektlängd brukar det vara någon form av 
deadline i november eller december där många av de mindre projekten avslutas 
och de större summerar årets arbete i en årsrapport för att sedan återuppta 
verksamheten i januari och då sätta nya arbetsuppgifter och mål. Detta innebär att 
respondenterna befann sig i slutfasen av projektet då intervjuerna genomfördes i 
oktober, och även de vars projekt fortsatte över året verkade se årsskiftet som en 
slutfas för årets mål. 

Eftersom projektmedarbetarna ofta tillhör samma enhet innebär det även att de har 
arbetsplatser nära varandra samt delar fika- och lunchrum. Detta underlättar även 
för projekten då deltagarna har lättare att skapa nära relationer och bygga upp 
informella kontakter utanför de projektgrupper de tillhör. 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Några av respondenterna bokades in genom personliga kontakter, de andra via 
mailkontakt. Intervjuerna skedde under två dagar med en veckas mellanrum där 
två intervjuades vid första tillfället och tre vid det andra. Intervjuerna skedde på 
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respondenternas arbetsplats, i en bokad möteslokal för att skapa en neutral 
mötesplats. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och två av författarna 
medverkade under intervjun där den ene ledde intervjun och den andre 
antecknade. 

Intervjuerna har inte varit hårt styrda med frågor för att kunna ge respondenterna 
utrymme att komma med ytterligare information. Detta har emellertid inneburit att 
eftersom intervjuerna varit upplagda mer som samtal så kunde utfallet av resultat 
mellan svaren blivit svårare att jämföra. Detta åtgärdades med att de styrande 
frågorna i intervjusamtalet hade liknande tema för att komma åt kärnpunkterna 
som avhandlas i SDT teorin. Intervjufrågorna har varit upplagda som hållpunkter 
med SDT som grund (kompetens, självbestämmande och samhörighet) och 
möteskulturen som utgångspunkt (se bilaga 8.2) . 

Vi har haft en del fasta frågor men lämnat tillräckligt utrymme för att komma åt 
den intressanta extrainformationen. Författarna har fokuserat på att utföra 
intervjuerna i en neutral ton och att inte lägga in värderingar i de ställda frågorna 
eller följdfrågorna. För att ytterligare kunna säkerställa detta har vi valt att spela in 
intervjuerna på ljudfil för att i senare skede kunna upptäcka om samtalet har varit 
ledande och i sådana fall antingen ta bort intervjun från datasetet eller göra om 
den. Nackdelen med att spela in samtalet kunde ha varit att respondenterna kände 
sig obekväma och inte velat riskera att “säga fel”, vilket således kunnat resultera i 
att vi fått stela svar med bara halva sanningen. Detta har emellertid inte skett 
enligt vår uppfattning. 

3.4 Sammanställning och analys av data 

När alla intervjuer hade genomförts, transkriberades de för att lättare urskilja 
mönster och ge möjlighet att analysera materialet på ett systematiskt sätt. För att 
kunna genomföra analysen och studera effekterna möten har på motivation har vi 
utgått från Deci och Ryans Self Determination Theory. Eftersom SDT utgår från 
tre områden, kompetens, självbestämmande och samhörighet, har vi valt att 
analysera varje intervju tre gånger, var gång med en ny SDT-del som fokus för 
analysen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den vanligaste formen av 
dataanalys är kategorisering, det vill säga att leta efter likheter och skillnader i 
intervjumaterialet. Bearbetningsfasen har därför inletts med att författarna 
avlyssnade det inspelade materialet noggrant och därefter transkriberades 
ljudfilerna ordagrant. Under transkriberingen antecknades vissa framkomna 
övergripande reflektioner. Sedan analyserades det transkriberade materialet för att 
urskilja ett mönster som kunde knytas till vårt undersökta område utifrån SDT. 
Till exempel återkom ett flertal av respondenterna till agenda och storlek på mötet 
och därför markerades dessa delar av utskrifterna för vidare kategorisering. 
Intervjuerna tolkades en i taget för att sedan skapa en sammanställning utifrån de 
gemensamma tema som framkom i varje intervju. Sammanställningen ledde till 
fem kategorier som hade påverkan på motivation inom möteskulturen på FOI. De 
kategorier som framträdde var: agenda och syftet med mötet, närvaro, mötestider, 
mötesform och feedback. Kategoriseringen av intervjumaterialet gav författarna 
en bild av respondenternas upplevelse av möteskulturen och därefter kunde 
parallellerna börja dras vad gäller deras upplevda motivation. Detta lade grund till 
analysen där varje kategori analyserades för sig med avseende på 
självbestämmande, kompetens och samhörighet för att på så sätt få en helhetsbild 
över hur motivationen påverkas av varje kategori.   
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet i en kvalitativ studie avser i stor utsträckning författarens trovärdighet 
och ska inte ses som en enskild företeelse utan ska genomsyra hela processen 
(Kvale & Brinkmann 2009). Valet av en kvalitativ studie i form av intervjuer 
innebär att man kan få en djupare förståelse av frågeställningen och en helhetssyn 
samt att det är lättare att följa upp resultaten. Dock måste man säkerställa att 
kvaliteten på intervjuer, analysen av dessa samt författarens tolkningar är hållbara 
rent validitetsmässigt. För att säkerställa detta har intervjufrågorna varit 
semistrukturerade och öppet formulerade så att respondenterna kunnat associera 
fritt i sina svar och författarna har i största möjliga mån utgått från ett kritiskt 
tänkande i arbetet med denna studie.  

En kvalitativ studie innebär tyvärr ofta att det blir en mindre vetenskaplig 
signifikans eftersom den externa validiteten minskar, i vårt fall som följd av att vi 
enbart utfört ett fåtal intervjuer i en organisation i en specifik bransch. Därmed 
saknar slutsatserna den externa validitet som en mer omfattande kvantitativ studie 
kunnat ge. För att uppnå en hög extern validitet hade det därmed varit bättre om vi 
valt att genomföra en kvantitativ studie. Däremot kan den interna validiteten anses 
vara stor, dels för att respondenterna är spridda mellan åldrar, arbetsuppgifter 
samt roller, dels för att vi genom att genomföra en kvalitativ studie har kunnat 
omformulera och upprepa frågor för att få bekräftelse på de svar vi erhållit.  

Behovet av att standardisera intervjusvaren från denna studie har varit försumbart 
då hela den valda organisationen använder sig av samma projektmodell och 
därmed samma roller, krav på dokumentation och så vidare.  

Reliabiliteten avser tillförlitlighet hos en mätning, det vill säga att resultat ska 
vara detsamma vid upprepade mätningar samt oberoende av vem som utför testet 
(Graziano & Raulin 1989). I denna studie utgör intervjuerna dessa mätinstrument. 
Författarna har haft som avsikt att strukturera upp intervjuguiden (Bilaga 8.1) på 
ett icke ledande sätt vilket borde öka reliabiliteten vid upprepade mätningar enligt 
Kvale och Brinkmann (2009). Ledande momentet under intervjuerna har 
begränsats till följdfrågor genom att intervjuaren har gett respondenterna extra tid 
att svara i de fall de haft svårt att uttrycka exakt vad de menar. Det finns alltid en 
risk att respondenterna förändrar sina svar vid en upprepad intervju bland annat på 
grund av intervjuaren eller andra yttre omständigheter. Författarna har emellertid 
strukturerat upp och genomfört intervjuerna för att få högsta möjliga reliabilitet.  

3.6 Etiska reflektioner 

En annan viktig del i efterarbetet har varit att säkerställa att respondenterna inte 
går att identifiera i denna slutliga rapport genom att avslöja namn, kön, ålder, och 
så vidare eller att specifika arbetsuppgifter eller affärshemligheter omnämns. 
Därför har respondenterna både vid bokningsförfrågan till intervjun samt vid 
intervjun informerats om att samtliga svar kommer att anonymiseras. 
Respondenterna har även fått en inblick i uppsatsens syfte och vad resultatet 
kommer att användas till. Vidare har även de fått möjlighet att läsa rapporten 
innan publicering för att säkerställa att anonymiseringen lyckats. 

För att säkerställa anonymiteten men ändå kunna spåra citat har vi valt att 
benämna respondenterna R1, R2, R3, R4 och R5 där ordningen är slumpad och 
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inga samband finns till exempel mellan kön, ålder, anställningstid, arbetsuppgifter 
eller den följd som intervjuerna skedde i. 
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4 Resultat och analys 
Den empiriska insamlingen har givit oss insikt i hur möteskulturen på FOI 
påverkar deltagarna och bidragit till att få en djupare förståelse kring vilka 
situationer under olika typer av möten som gör mötesdeltagarna motiverade samt 
demotiverade. Under analysen av intervjuerna utkristalliserades ett antal 
beröringspunkter, så som agenda och närvaro, som samtliga respondenter återkom 
till. Utifrån dessa och SDTs teoriram analyseras intervjuerna med avseende på hur 
respondenternas motivation påverkas av möten. Respondenterna refererar både till 
regelbundna projektmöten som projektledaren kallar till i möteslokal på 
arbetsplatsen samt till mindre, spontana möten som i många fall äger rum i 
korridorsmiljön eller på någons kontor. Dessa möten har således varierande 
storlek, i de större projektmötena närvarar ofta samtliga projektmedlemmar och 
mötet föregås oftast av en agenda medan de mer spontana mötena kan bestå av två 
till tre personer och ha ett tydligt syfte, till exempel lösa ett specifikt problem, 
men ingen preciserad agenda.  

Kapitlet går först igenom hur agenda och syfte med mötet påverkar motivationen. 
Vidare beskrivs hur närvaro och mötestider påverkar deltagarnas motivation. 
Precis som syfte och agenda har dessa områden visat sig vara viktiga för 
undersökningen gällande deltagarnas upplevda grad av självbestämmande, 
kompetens samt samhörighet. Slutligen analyseras hur mötesform, bland annat 
storleken på mötet och feedback påverkar deltagarnas motivation.  

4.1 Agenda och syfte med mötet 

Enligt (Rollof 1999) så är en genomtänkt agenda eller ett syfte viktigt för ett 
lyckat möte. En agenda bidrar till att mötesdeltagarna innan mötet får information 
om vad som ska behandlas på mötet och kanske även vilka beslut som ska tas. I 
och med detta ges deltagarna en möjlighet att kunna vara aktiva under själva 
mötet. En agenda bidrar därför till att deltagarna får möjlighet att uppleva sin 
kompetens inför och under mötet då de kan känna att deras expertis är efterfrågad 
på mötet. Även om ens kompetens inte motsvarar agendan finns det möjlighet att 
förbereda sig inför mötet, så att man aktivt kan delta, vilket kan bidra till en ökad 
grad av upplevd kompetens, men även samhörighet under mötet. 

Samtliga av våra intervjurespondenter är överens om att en agenda är nödvändig 
för större projektmöten, men att mindre möten oftast inte behöver någon uttalad 
agenda – där har man på förhand bestämt vad som avhandlas muntligt, till 
exempel vid korridorsmöte eller ett mindre arbetspaketsmöte. En av 
respondenterna, R3, menar att agenda inte brukar förekomma på mindre möten 
eftersom de sällan planeras långt i förväg:  

“... dem planerar man ju aldrig... eller ja, väldigt sällan, men oftast 
inte. Ja, men de brukar väl bara se ut så att någon vill prata om nåt 
och då diskuterar man det ämnet.” 

De av respondenterna som får en agenda utskickad i förväg uppger att punkterna 
på agendan hinns med på mötet, men ibland med resultatet att tiden dras över eller 
att några av de sista punkterna inte får den tid de behöver. Sett ur SDT så kan de 
punkter som får stressas igenom bidra till att de mötesdeltagare som förväntas 
vara mer aktiva då inte får uppleva sin kompetens genom att visa att de behärskar 
ämnet, men de kan även känna minskad upplevelse av samhörighet eftersom 
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möteshållaren (ofta projektledaren) inte hade sett till att alla punkterna fick den tid 
som behövdes. R4 uttryckte detta tydligt under intervjun:  

“Att få igång diskussion när alla är med..., oftast är det att de som 
verkligen pratar, och sen, det är kanske inte så att man frågar nån 
annan om hur man tänker utan oftast låter man det rulla på lite. 
Kanske ska projektledaren jobba lite för att få med hela 
projektgruppen.” 

R4 upplever att hen ibland känner sig utanför diskussionerna på mötena, speciellt 
när de "rullar på". Detta kan både leda till att mötet drar över tiden, men även att 
en del deltagare blir passiva. R4 menar att det är projektledarens ansvar att se till 
att alla blir involverade, sett ur SDT innebär det en önskan om att känna en högre 
grad av samhörighet. Att delta aktivt i diskussionerna innebär även att 
mötesdeltagaren får chans att uppleva en högre grad av kompetens genom 
interaktion och bekräftelse av kollegorna vilket ökar mötesdeltagarens motivation. 

Den respondent som själv håller möten understryker hur viktigt det är med en 
agenda och att denna ska skickas ut i förväg till deltagarna:  

"Det är viktigt med en agenda. Den ska helst ha mailats ut till 
deltagarna innan så de vet vad mötet ska handla om så de också 
kommer förberedda. Ibland ställer jag kravet att jag vill ha den här 
informationen in till mötet." 

Respondentens vilja om ett strukturerat och effektivt möte tyder på att hen 
upplever motivation i och med planeringen av själva mötet. Enligt SDT kan detta 
härledas till upplevelsen av självbestämmelse i och med att hen förmodligen 
upplever en känsla av kontroll eller snarare det fria valet att strukturera upp mötet 
och i samband med det känner att det finns kontroll över hur mötet ska 
genomföras. Genom att sammanställa och maila ut agendan får hen uppleva sin 
kompetens; hen kan de tekniska delarna men är också en ledare som kan hålla 
möten. Hen kan också uppleva förstärkt samhörighet i och med interaktionen när 
hen samlar in information till mötet. Eftersom det är respondenten själv som 
kallar till mötet, väljer agenda, tid och plats, upplever hen antagligen hög grad av 
självbestämmande. Hens upplevda motivation inför mötet ökar således i och med 
agendan. Rätt formulerad i utskicket av agendan och kallelsen kan även 
deltagarnas motivation öka; ökad upplevelse av kompetens genom att de inser att 
de kan bidra till mötet, ökad upplevelse av samhörighet för att de får en chans att 
interagera med de andra, och ökad upplevelse av självbestämmande för att de har 
möjlighet att skicka in information och påverka agendan i förväg. 

Hur vanligt det är att en agenda skickas ut verkar vara beroende av projektledare 
och kultur på enheten. Generellt verkar projekt som är enhetsöverskridande ha en 
agenda då dessa kräver något mera koordination, medan för mindre projekt där 
alla medarbetarna jobbar på samma enhet och sitter tillsammans är det mycket 
upp till projektledaren hur mötet förbereds. R4 upplever avsaknaden av agenda 
som en besvikelse:  

“Nej, vi jobbar inte så mycket med agenda. Det är mycket upp till 
projektledaren hur man väljer.”, 

 och återkommer flera gånger till att hen nästan aldrig får en agenda men att: 
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"Man visste ju hur mötet skulle bli på ett ungefär."  

R4 visar tydligt på att hen blir demotiverad av avsaknad av en agenda – hen får 
före mötet varken möjlighet att uppleva känslan av kompetens eftersom hen inte 
vet vad mötet ska handla om, ej heller varför hen och de andra ska vara med vilket 
kan påverka vilken grad av samhörighet de upplever. Även graden av 
självbestämmande påverkas negativt; om man i förväg inte vet vad mötet ska 
handla om kan man heller inte påverka mötets innehåll och kanske inte heller 
förstå varför man bokas in i exempelvis två timmar. Mötesdeltagaren blir således 
väldigt beroende av och utelämnade till vad möteskallaren bestämmer sig för att 
använda deltagarnas tid till utan att berätta detta för dem. Som R4 uttrycker det:  

"Det mötet hade man inte så mycket förväntningar på".  

Detta visar på att det är viktigt för möteskallaren, ofta projektledaren, att skicka ut 
en agenda, förslagsvis tillsammans med möteskallelsen, före mötet och med en 
inbjudan låta mötesdeltagarna själva vara med och påverka innehållet, eller om de 
känner att mötet inte berör deras kompetens får möjligheten att tacka nej. På detta 
sätt kan möteskallaren få mötesdeltagarna att uppleva högre grad av 
självbestämmande, kompetens och samhörighet före och under mötet, vilket 
skapar förutsättningar för att mötesdeltagarna ska uppleva inre motivation och 
därmed kunna vara kreativa på mötet. Om deltagarna inte ser mötet som 
tillfredsställande i sig självt, men att syftet med mötet är det kan de istället 
uppleva internaliserad yttre motivation då de uppvisar snarlika kvalitéer och är 
noggranna och uthålliga för att uppnå målet (Ryan & Deci 2000b). 

Flera av intervjurespondenterna hade åsikter om mötesinnehållet och menade att 
det borde knytas närmare projektmedlemmarnas dagliga arbete, men samtidigt 
hålla de fördjupade tekniska diskussionerna på en rimlig nivå. Agendan som 
skickas ut i förväg borde således behandla mer av den dagliga verksamheten och 
ha ett tydligt syfte; till exempel kan mötet vara till för att gå igenom projektet 
status eller för att lösa ett tekniskt problem. Respondenterna upplevde även att 
många projektmöten fokuserar mycket på projektets ekonomi, vilket de främst ser 
som projektledarens jobb och som de inte är nämnvärt intresserade av. Detta tyder 
på att vissa punkter i det nuvarande mötesinnehållet bidrar till lägre grad av 
upplevd självbestämmande för mötesdeltagarna. Samtidigt visar medarbetarna sin 
vilja att framhäva både sitt självbestämmande genom förändrad utformning av 
möten och viljan att visa upp samt utöka graden av sin kompetens genom att delge 
sina genomförda projektresultat. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en agenda skickas oftast ut för större 
projektmöten men uteblir vid mindre informella möten. En agenda gör det möjligt 
både för möteskallaren och för mötesdeltagaren att förbereda sig och på så sätt 
öka graden av sin upplevda kompetens. Samtidigt får mötesdeltagaren möjlighet 
att genomföra ett aktivt val, det vill säga att närvara eller att avstå från ett möte 
om innehållet inte anses relevant. Valet som mötesdeltagaren fattar kan bidra till 
en högre grad av upplevt självbestämmande.  

Utfallet av intervjumaterialet visade tydligt på upplevd frustration bland 
respondenterna ifall vissa mötesdeltagare fastnar i tekniska detaljer som gör att de 
andra punkterna på agendan inte hinns med eller att mötet drar över utsatt tid. 
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Däremot upplevde respondenterna inga problem med att mötena drar över tiden 
när de själva är aktiva i de tekniska diskussionerna, då de själva upplever en högre 
grad av både kompetens och samhörighet. Vikten av att alla får sin röst hörd 
belyser tydligt aspekten av samhörighet.  

Agenda eller snarare ett tydlig formulerat syfte med mötet är således ett 
avgörande moment i planeringen av ett effektivt möte som i sin tur bidrar till att 
mötesdeltagarna kan uppleva motivation i och med mötet. Utformningen av 
agendan eller syftet är beroende av mötesformen; är mötet till för att lösa ett 
problem är det viktigt med att väl formulerat syfte där problemställningen 
framgår, är mötet istället ett avstämningsmöte är det viktigare med en agenda så 
man effektivt kan beta av status för de olika projektmomenten. Detta påvisar att 
ett uttalat syfte med mötet därför borde vara en nödvändighet för en viss typ av 
möten, till exempel problemlösningsmöten.  

4.2 Närvaro 

Osäkerheten att inte veta om man behövs på ett möte medför att ett par av 
respondenterna "sitter av" möten. Några uppger att de kan välja att tacka nej till 
möten om man inte känner sig effektiv eller enbart har en liten roll i projektet. R3 
berättar även att hen kan också gå under mötet:  

"Annars kan man sätta sig och se om det kan vara något relevant i 
ett möte och sen kan man ju faktiskt säga att ‘Nej, jag har inte 
tid’.”  

Detta visar att hen upplever stor grad av självbestämmande i sin jobbsituation, hen 
kan välja att tacka nej eller till och med lämna ett pågående möte när hen anser att 
mötet inte är relevant och upplever därmed att hen inte får bekräftelse på sin 
kompetens. Utifrån SDT kan detta ses som att hen upplever en lägre grad av 
kompetens vilket resulterar i att motivationen minskar och att mötet inte längre 
känns relevant. Dock krävs det en högre grad av samhörighet med de andra i 
gruppen för att känna att man kan göra detta och ändå behålla sin status inom 
gruppen.  

Att man väljer att i förväg tacka nej till möten kan vara för att inte bli störd i 
arbetsdagens rytm, även om R2 berättar att hen försöker att lägga upp dagen i 
förväg och planera in lagom stora arbetsuppgifter mellan mötena, vilket ökar hens 
upplevda grad av självbestämmande kring möteskulturen. Vidare berättar hen att 
det är viktigt att respektera starttiderna för möten även om det inte är lika viktigt 
att sluttiden respekteras då det är viktigare att man hinner med agendan. Genom 
att i förväg planera sin arbetsdag och som här aktivt välja vilka möten man deltar i 
ökar projektmedlemmens upplevda grad av självbestämmande eftersom man då 
känner att man har kontroll över sin arbetsdag. Man upplever även en ökad grad 
av kompetens eftersom man kan strukturera det dagliga arbetet och ändå vara 
tillgänglig för de möten man väljer att gå på. 

Det är intressant att notera att samtliga intervjuade projektmedarbetarna har 
deltagit på möten som de inte förstått varför de varit kallade till. R2 berättar om 
ett videomöte som varade en dag där alla har fått vänta in sin tur i mötet, och där 
hen endast var berörd av en "ytterst liten del". R4 berättade om sitt senaste, och 
typiska, projektmöte:  
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"Möten är inte så där hårt uppstyrda, de kan dra ut lite på tiden. 
Det man kanske själv ska berätta kanske tar tio minuter men så 
sitter man där i två timmar."  

Vidare berättar hen att mötena inte är obligatoriska, men om man inte har mycket 
att göra under veckan förväntas man närvara. Samma förväntade närvaro upplever 
R5 som berättar att på hens projektmöte förväntas man dyka upp:  

"Det gör ingenting om man inte dyker upp. De som inte dyker upp 
brukar ha en bra anledning, ifall man känner att man har ett annat 
viktigare möte. Det är stämningen också, det skulle inte vara okej 
att säga ‘nej, jag känner inte för det idag’, det är ändå ganska 
mycket viktigt som sägs där." 

I dessa fall upplever R4 och R5 stark samhörighet med projektgruppen och en 
vilja att interagera med de andra. Dock skiljer sig de två; i det första fallet 
begränsas deltagarens upplevda bekräftelse på både kompetens och samhörighet 
då hen bara är aktiv "tio minuter". Även graden av självbestämmande är lägre då 
hen närvarar trots att hen "visste ju hur mötet skulle bli på ett ungefär". I det andra 
fallet poängterar respondenten att "det är ändå ganska mycket viktigt som sägs 
där" vilket tyder på att både den upplevda graden av kompetens och samhörighet 
är stor. Därför upplever R5 även större grad av självbestämmande, eftersom hen 
väljer aktivt att gå på mötet – även om det finns en förväntan från gruppen att göra 
detta. 

De intervjuade menar att trots att möteskulturen i stort sätt är semifrivillig så 
verkar de anställda se sig själva som en grupp av likasinnade som har en vilja att 
stå upp för varandra och försvara varandra vilket tyder på att de upplever stor grad 
av samhörighet, vilket kan bero på deras likartade utbildningsbakgrund och 
nuvarande arbetssituation. Att mötena är semifrivilliga kan resultera i att viktiga 
personer uteblir; R3 berättar att:  

"Det största problemet är när man behöver människor när man 
sitter i rummet och de är inte där av olika anledningar." 

Hen berättar vidare att de olika anledningarna kan vara att man missat att kalla 
"rätt" personer, att de är upptagna med andra möten, är bortresta eller bara inte 
kommer. Men påpekar även att:  

"I och för sig så är det ganska ovanligt att någon bara inte 
kommer. Det kan ju vara att någon har glömt mötet, då får man 
ringa upp personen. Det kan ju hända att man glömmer." 

R3 upplever minskad motivation i mötet när andra uteblir. Detta kan bero på att 
ens egen upplevelse av kompetens behöver bekräftas av den uteblivne kanske 
eftersom de andra mötesdeltagarna inte besitter samma kompetens och kan ge 
samma bekräftelse och därmed öka hens grad av upplevd kompetens. Det kan 
också bero på att den som uteblir behövdes för att bestämma något tillsammans 
med R3, vilket då kan påverka hens upplevda grad av självbestämmande då hen 
inte kan fortsätta arbeta självständigt utan återkoppling från den andra. 
Respondenterna upplever därför att när möten består av fel sorts personer och att 
den rätta kompetensen är frånvarande så undermineras meningen med mötet. Det 
anses även vara slöseri med tid som kunnat utnyttjats bättre under den 
arbetsdagen.  
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Under intervjupunkterna kring närvaro på möten framkom även en viktig punkt 
som berör frånvaro av kund under projektmöten. R3 menar att det är en viktig 
aspekt som ofta förbises av projektledaren och cheferna:  

“I en del projekt förväntas det att man ska göra kunden nöjd, men 
sedan får man inte träffa kunden under en längre tid eller till och 
med under ett helt projekt. Så därför har man ingen aning vad 
kunden vill, men man förväntas göra kunden nöjd.”.  

R3 visar tydligt på att hen anser att de rätta personerna inte alltid finns närvarande 
på projektmöten. Detta påverkar hens grad av samhörighet och behovet av en 
trygg miljö där information delas mellan de inblandade i projektet. R3 menar även 
att hen förväntas “göra kunden nöjd”, men att detta är svårt då ingen direktkontakt 
sker med kunden. R3 upplever sig rådvill inför arbetet och upplever en lägre grad 
av kompetens under mötet. Faktum att mötesdeltagare inte kan påverka vilka som 
bjuds in att närvara på möten tyder på låg grad av självbestämmande. R3 upplever 
att hen inte har möjlighet att styra utfallet till det mest önskade även om hen har 
de rätta kunskaperna att göra det. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att möten på FOI är semifrivilliga, det vill säga 
att man förväntas närvara om man blir kallad till ett möte men att det finns 
möjlighet att tacka nej. Detta tyder på att det finns utrymme för upplevelse av 
självbestämmande i möteskulturen på FOI. Samtidigt sker detta på bekostnad av 
upplevelsen av samhörigheten och kompetensen. Mötesdeltagarna som tackar nej 
till möten skapar ett tomrum som annars kunnat fyllas med ökad grad av 
kompetens och samhörighet för sig själv och för de andra mötesdeltagarna.  

Svårigheter uppstår i att genomföra ett effektivt möte när nyckelpersoner inte 
finns närvarande. Denna frånvaro kan tolkas av möteskallaren och de andra 
mötesdeltagarna som ett tecken på att den frånvarande inte prioriterar mötet vilket 
i sin tur kan bidra till minskad motivation för de andra som faktiskt är närvarande.  

Vidare upplever respondenterna att det finns möten som de är kallade till men att 
de inte förstår varför deras närvaro var nödvändig: att de endast “sitter av mötet”. 
Sådana mötesupplevelser kan kännas meningslösa och bidra till att de känt sig 
tvingade till att närvara, vilket gör att deras upplevda grad av självbestämmande 
minskar. Möten som “suttits av“ bidrar därmed till minskad motivation vilket 
visar på att det är betydelsefullt att möteskallaren bjuder in rätt personer till möten 
samt att deltagarna faktiskt närvarar.  

4.3 Mötestider 

Vanligare än att glömma bort mötet helt är att komma sent till mötet. R5 berättar 
att på hens enhet är det många möten som börjar på utsatt tid, men att det händer 
att enstaka dyker upp inom fem minuter från starttiden. På de andra enheter 
uppger respondenterna att det händer att folk kommer ännu senare, även om 5-10 
minuter sent är vanligast. Som R2 berättar:  

"Det är några deltagare som kommer en kvart, tjugo minuter sent. 
Jämt. Jag tycker inte att det är acceptabelt. Jag tycker att det är 
ganska respektlöst." 
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Att R2 tycker det är "respektlöst" att komma sent, visar på att hens motivation 
minskar av alltför sena ankomster. Den som har sammankallat till mötet kan 
uppleva att den nytillkomne inte är intresserad av mötet, och möteshållarens 
motivation minskar dels eftersom möteshållaren får sin upplevelse av kompetens 
bekräftad genom att hålla mötet och kunna svara på frågor och en sen ankomst 
minskar denna grad av kompetens då den sene inte är lika engagerad i 
mötesinnehållet och dels påverkas den uppleda graden av självbestämmande 
eftersom möteshållaren kanske inte har kunnat börjat avhandla punkter på 
agendan som berör den som kom sent. Den som presenterar samtidigt som den 
nytillkomne kommer in kan känna att den upplevda graden av kompetensen 
minskar eftersom uppmärksamheten riktas mot den nytillkomne för en stund. 
Även de som har presenterat före kan uppleva sig för förbisedda eftersom de kan 
känna att den nytillkomne inte är intresserad av vad de presenterar på mötet och 
därför kommer sent. Detta i sig kan bidra till att de börjar ifrågasätta sin 
kompetens inför framtida möten. Men även upplevelsen av samhörigheten hos 
mötesdeltagarna minskar, vilket respondentens "respektlöst" antyder. Genom att 
komma sent respekterar man inte sina kollegor och samhörigheten mellan den 
sene och gruppen minskar. 

Samtidigt visar R4 att hen upplever ett problem med att schemalägga möten. Hen 
berättar att:  

"Oftast är det att projektmöten läggs runt lunch. Möten läggs ofta 
sådär 12:30 och det tycker jag är inom lunchintervall. Mellan 11 
och 13 borde man inte ha möten." 

Detta visar på att R4s upplever en lägre grad av självbestämmande när hen inte 
kan påverka den schemalagda tiden för ett möte och det krockar med tiden för 
hens lunch. Hen berättar emellertid vidare att hen anpassar sig:  

"Själv kanske man har fått äta sin lunch lite snabbare än vanligt", 

vilket även det visar på minskad grad av självbestämmande, men även på att 
samhörigheten med gruppen är viktig eftersom man skyndar med lunchen, och 
som R2 i förra exemplet sa att det finns respekt för de andra. Men precis som R2, 
berättar också R4 om deltagare som kommer mycket senare än vad som anses 
acceptabelt: 

"Vissa har andra lunchtider, till exempel de äter lunch vid 12:30 
och ska alltid äta sin lunch 12:30. Då kan det vara så att hen 
kommer sent, kanske en halvtimme senare för att hen måste ha sin 
lunch."  

Även här påverkar den sene de andras motivation, både vad gäller upplevelse av 
kompetens och samhörighet. Om den senes beteende fortgår kan graden av 
samhörigheten minska så pass mycket att de andra börjar ifrågasätta deras egen 
grad av självbestämmande om när man ska komma till mötet; "varför får hen 
komma sent men inte jag?". Detta i sig kan skapa en negativ möteskultur och leda 
till sämre stämning på möten. Projektledaren bör därmed se detta som två 
personers olika behov som står mot varandra och om inte bådas behov tillgodoses 
kan det utvecklas till en konflikt inom projektgruppen. Projektledaren bör således 
hitta en lösning så att möten inte inskränker på någons lunchtid, detta kan hen 
antingen göra på egen hand eller tillsammans med gruppen. Om gruppen är 
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inblandad i att lösa problemet med de olika behoven kan gruppens samhörighet 
stärkas genom att de gemensamt får lösa problemet men även deras grad av 
självbestämmande ökar då de personer som har olika behov får vara med och 
bestämma en mötestid som passar de båda. 

På en annan enhet upplever R3 att det är ett vanligt förekommande fenomen med 
sena ankomster, men ser heller inget problem med att andra är 5-10 minuter sena, 
detta eftersom:  

"Man brukar dricka en kopp kaffe tillsammans och vänta tills folk 
kommer och sen vänta någon minut till." 

Hen understryker dock att om man är sen så har man en bra anledning, men att det 
samtidigt är kulturen på mötet som påverkar. Hen berättar att på projektmöten 
med flera enheter inblandade råder striktare tider och där börjar mötena "exakt på 
minuten". På R3s projektmöten inom enheten upplever hen en högre grad av 
självbestämmande eftersom hen själv väljer när hen ska komma till mötet. 
Däremot så verkar de ha anpassat möteskulturen med att införa en kaffestund så 
alla kan uppleva en högre grad av självbestämmande genom att välja när de 
kommer till mötet – om det är inom rimliga gränser; R3 berättar att mer än tio 
minuter sent inte är acceptabelt men att det förekommer, till exempel om man 
glömt bort mötet och blir inringd. 

Möteshållaren kan också uppleva ett lägre grad av självbestämmande när 
starttiden inte passas, eftersom det påverkar hens agenda; är många sena kanske 
inte hela agendan hålls inom mötestiden och mötet kan då dra ut på tiden eller 
vissa punkter får strykas eller snabbehandlas. Som R2 uttrycker det:  

"Ett dåligt möte blir det om en projektledare gör allt för att hålla 
mötestiden." 

 Hen fortsätter att berätta att:  

"Därför att vi inte hinner ventilera vad vi ska, och det kan bli att 
projektledaren nästan snäser av medarbetaren. ‘Nej nu får ni sluta 
prata om det här, nästa punkt bara’. Då känner man sig ganska 
ofärdig när man lämnar mötet, vilket gör att man får kalla till ett 
nytt möte för att man inte blev klar." 

För R2 är det viktigt att hinna med agendan, även om det drar över tiden. Hen 
berättar också att det är vanligt att ett projektmöte som är inbokat 1½ timme ofta 
drar över med en halvtimme, detta för att hinna med alla punkter. Samtidigt menar 
hen att det är viktigt att låta tekniska diskussioner få sitt utrymme, men att det är 
möteshållarens ansvar att styra upp det så att man inte fastnar i en lång diskussion. 
Här visar R2 att självbestämmande förmodligen upplevs i en högre grad hos 
möteshållaren eftersom denne har makten att dra över tiden, medan den upplevs i 
en lägre grad hos deltagarna som inte fick utrymme att fortsätta sin diskussion. R2 
tycker dock inte att det är några problem, kanske eftersom det är vanligt att 
mötena drar över utsatt tid. Hen berättar att det är bra att mötena blir klara annars 
känner man sig “ofärdig när man går ifrån mötet”. Detta visar på att hen 
upplever stor motivation på mötena, vilket hen visar genom att tycka att det är 
viktigt att låta tekniska diskussioner få ta sin tid där hen upplever en hög grad av 
kompetens genom att delta aktivt, men även graden av samhörighet ökar genom 
diskussionerna. Även den upplevda graden av självbestämmande är hög, eftersom 
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hen är väl medveten att mötena brukar dra över en halvtimme och tar hänsyn till 
detta faktum när hen planerar sin dag. 

 

Två av de andra respondenterna upplever heller inga problem att mötena drar över 
tiden med en halvtimme. Detta beror delvis på att deras schema inte är fullt med 
möten, men främst eftersom de är delaktiga i diskussionerna som gör att sluttiden 
inte kan hållas. Genom att medverka i diskussionerna får de uppleva en högre 
grad av sin kompetens och även graden av samhörighet med de andra ökar. 

Däremot R4 upplever inte alls de långa diskussionerna på samma sätt. Hen 
berättar att:  

"Ibland kan det vara så att projektledaren inte säger till att det här 
problemet borde vi ta på ett annat möte, utan låter diskussionen 
bara gå på. Det är alltså inte så mycket ledning från 
projektledaren för oftast är det två, tre som sitter där pratar 
problem och kan bli lite internt ibland." 

Hen upplever sig varken delaktig i diskussionen eller att hen kan bestämma över 
sin tid, och upplever därmed en lägre grad av både kompetens och 
självbestämmande eftersom hen inte kan lämna mötet eller påverka diskussionens 
längd. Under intervjun uppgav R4 att det är mikromöten som hen får ut mest av, 
eftersom där är hen aktiv i diskussionen, känner en högre grad av samhörighet 
med de andra som är med samt upplever en högre grad av självbestämmande 
eftersom de själva väljer tid och plats. 

Man kan se R4 i kontrast med R1, R2 och R3; hens problem med att mötena drar 
över tiden är för att hen känner att hen "sitter av" mötet till skillnad från de andra 
som är och får vara delaktiga i diskussionerna på mötet. R4 menar att 
möteshållaren skulle kunna se till att alla inkluderas i diskussionen vilket skulle 
bidra till att samtliga deltagare får möjlighet att uppleva en högre grad av både 
kompetens, samhörighet och självbestämmande. 

Det verkar finnas svårigheter med att kunna hålla tidsramarna, men två av 
respondenterna berättar om tekniker de lagt märke till. R2 som egentligen inte har 
något emot att mötena drar över tiden anser att videomöten är effektiva eftersom  

"Videomöten blir effektiva för vi vet att vi har en tid att hålla oss 
till.". 

R2 berättar att videosystemet automatiskt stänger ner när mötesbokningen är slut 
och att de därför måste hålla sig till tiden. De mötena blir alltså effektiva för att 
det finns en tidsbegränsning. Det kan också bero på att videomötena ofta hålls i 
projekt mellan olika enheter på olika orter. Det är då svårare att fördjupa sig i 
diskussioner om tekniska problem eftersom deltagarna besitter olika kompetenser 
och därmed är det lättare att "bocka av" agendan. En av de andra respondenterna, 
R5, berättar om en annan teknik för att passa tiden. Många av hens möten brukar 
bokas in före lunch vilket gör att mötena ofta håller sig inom tider eftersom 
deltagarna vill iväg. Det här kan bero på att deltagarna upplever en hög grad av 
samhörighet med gruppen som man inte vill riskera att minska genom att 
involvera sig i en lång teknisk diskussion som drar över tiden (till sina kollegors 
kurrande magars förtret). 
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Sammanfattningsvis kan utläsas av intervjumaterialet att möteskulturen på FOI i 
stor utsträckning påverkas av att mötesdeltagare kommer efter mötet har börjat. 
Det är vanligt att det rör sig om 5-10 minuter men såväl som 20 minuters sena 
ankomster är förekommande. Några respondenter anser att det är respektlöst 
eftersom beteendet tenderar att bidra till att mötesdeltagarna upplever en lägre 
grad av kompetens när andra inte prioriterat att komma i tid. Andra däremot 
menar att det är så möteskulturen har utvecklats och blivit till en någorlunda 
accepterad del: “Man brukar liksom dricka nån kaffe och vänta tills folk sätter 
sig”. Gränsen på 5-10 minuter verkar dock vara den acceptansnivå som blivit en 
intern norm på företaget.  

Att mötet drar över på tiden kan göra att mötesdeltagarna känner en lägre grad av 
självbestämmande samtidigt som avbrutna diskussioner gör att man känner sig 
ofärdig och upplever en lägre grad av kompetens. Detta tenderar, utifrån 
intervjuerna, vara väldigt individuellt upplevt, men det märks tydligt att 
personerna som är inbegripna i diskussionerna inte upplever samma problem när 
möten drar ut på tiden som de mer passiva mötesdeltagarna som gärna vill avsluta 
mötet på utsatt tid.  

4.4 Mötesform 

Den typ av möten som anses vara mest formell är vanligtvis den med många 
deltagare. För det mesta finns det en agenda och det är alltid en projektledare eller 
en linjechef som har kallat mötet som ofta är av typen avstämningsmöte eller 
informationsmöte. Även om stora möten kan uppfattas som nyttiga så upplevs de 
emellanåt som improduktiva av några respondenter. R3 menar att många av de 
stora mötena har innehåll som inte är anpassat till mötesdeltagarna:  

“När man har till exempel enhets- eller avdelningsmöte borde man 
gå igenom vad som händer i projekten. Inte bara enhetens eller 
avdelningens budget. För att jag tycker att det är jättebra att veta 
vad olika personer i huset gör så man kan prata med varandra.” 

Konsekvenserna blir att mötesdeltagarna upplever att dessa möten är för långt från 
den dagliga verksamheten och man får heller ingen inblick i vad kollegorna i 
andra projekt eller på andra enheter gör. Detta leder till en lägre grad av 
samhörighet och mindre gemenskap mellan de olika projekten. Flera av 
respondenterna berättade att de gärna går på möten med fler inblandade projekt 
eller arbetspaket för att kunna få information om andras arbete för att på så sätt 
uppleva en högre grad av samhörighet med de andra. Det framgick att 
informationen som sprids på detta sätt i dagsläget, till exempel på några av de 
större projektmötena, hjälper dem i deras arbete genom att knyta kontakter inom 
projektet men även att de själva kan bidra med sin kompetens och därmed få 
uppleva en ökad grad av denna enligt SDT. R1 saknar den här informationen och 
uttrycker sig på följande sätt kring detta:  

“Man har ingen aning om vad som händer i lite större projekt. Jag 
vet kanske vad jag ska göra på ett ungefär, men jag vet inte vad 
alla andra gör. Även om de här stora mötena inte hjälper mig i mitt 
arbete, tror jag att det för helheten är väldigt bra att man får reda 
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på vad ens kollegor jobbar med också. Rent generellt så skulle jag 
kanske hellre vilja ha ett par fler sådana möten än färre.”  

Även om det skulle innebära fler möten, ser R1 att det skulle vara bra för 
“helheten”, hen menar att hen skulle känna en högre grad av samhörighet med de 
andra i projektgruppen om man visste vad de andra jobbar med. Men 
kommentaren som berör kollegor tyder på att R1 i stor utsträckning redan 
upplever en högre grad av samhörighet i möten, i likhet med SDT som menar att 
samhörighet uppnås när individen har tillgång till trygg miljö med nära relationer. 
Tryggheten upplevs dock som större i mindre möten än i de stora mötena. Flera av 
respondenterna verkar känna sig mer motiverade med avseende på samhörighet, 
självbestämmande samt sin kompetens vid mindre projektmöten jämfört med 
större möten. Detta kan grundas i att mötesdeltagare upplever att de ibland inte får 
tillräckligt med respons och tid i strålkastarljuset under större möten. R3 
poängterar detta genom att tycka att projektledarna ofta har en annan agenda och 
fokuserar inte alltid på vad medarbetarna faktiskt har presterat. Hen upplever att 
möten ofta avhandlar ämnen som ekonomi och som deltagarna har lite intresse av, 
vilket får hen att uppleva en lägre grad av kompetens då dessa områden ligger 
utanför hens eget expertområde. Respondenten upplever detta både på 
projektmöten och linjemöten och berättar att det vore mer av intresse att få reda på 
vad andra gjort och själv visa upp det man åstadkommit, till exempel genom att :  

“Man kan visa om man gjort någon större mätning och fått några 
schyssta bilder. Då kan man visa dem. Det tar två sekunder. Eller 
om ett annat projekt har lyckats med något resultat från deras 
arbete och se hur det kan se ut. Så kan man ha en kort dragning på 
fem minuter.”  

R3 menar att genom större fokus på medarbetarnas prestationer under möten kan 
projekten och organisationen dra nytta av spridningen rent kunskapsmässigt.  

“För att jag tycker att det är jättebra att veta vad olika personer i 
bygget gör så man kan prata med varandra. Det kan visa sig att 
man jobbar med samma teknik utan att de olika grupperna visste 
om det.” 

När det gäller mindre möten så är de mer uppskattade av samtliga respondenter. 
Små möten är oftast korridorsmöten när någon går till någon annans kontor för att 
diskutera ett visst ämne eller ställa en fråga. Dessa möten kan vara allt mellan en 
till 30 minuter och det är vanligtvis inte mer än tre personer inblandade. Man 
känner en stor frihet att kunna välja var och när man ska genomföra ett 
korridorsmöte och enligt SDT upplever de därmed en högre grad av 
självbestämmande. Deltagarna vet också att det ligger i mötets natur att vara hårt 
avgränsat i både ämne och tid för att ingen av parterna vill prata om irrelevanta 
saker. Flera av respondenterna berättar även att korridorsmöten eller möten i 
fikarummet är lättare för att lösa problem, som R1 berättar:  

“Det blir ofta lite mer diskussioner då än när man sitter allihop 
och bara ska säga vad man har gjort för någonting under året. “ 

Det är intressant att anmärka att det upplevs som positivt när någon kommer och 
söker upp en för ett kortare möte. Många känner att de får sin kompetens 
bekräftad och att de får en möjlighet att tillföra något till sina kollegors arbete och 
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upplever därför en högre grad av kompetens, men även en ökad grad av 
samhörighet eftersom de upplevt sig utvalda då någon har sökt upp dem. 
Faktumet att man blir avbruten i sitt arbete tycks spela mindre roll. Man ser det 
som en investering och att summan av projektets arbete blir större då man hjälper 
en kollega. Mueller och Kamdar (2011) har kommit fram till liknande slutsats om 
att kollegor upplever hög grav av tillfredställelse när de kan bistå sin kollega med 
hjälp. Enligt Mueller och Kamdar bidrar processen till ökad motivation samt 
förbättrade kreativa prestationer men de påpekar samtidigt att det kan uppstå en 
återbetalningskänsla hos medarbetaren som får hjälpen. De menar vidare att 
organisationer som skapar arenor för “utövande av hjälpmekanismer” med något 
mer formella roller kan tjäna i form av motiverade anställda samt kreativa 
lösningar. De kreativa prestationerna uppstår enligt SDT (Ryan & Deci 2000b) 
när medarbetarna känner en hög grad av självbestämmande, kompetens samt 
samhörighet vilket korridormötena verkar gynna. 

R4 upplever en högre grad av samhörighet vid dessa så kallade informella 
mikromöten och hen uttrycker detta på följande sätt:  

“Sen uppskattar jag att det är rätt bra diskussioner vid fikat, man 
pratar inte vinterdäck var det någon som sa. Ena stunden kan man 
prata världsekonomi, andra är det andra väldigt stimulerande 
diskussionsämnen.”  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att olika mötesformer är nödvändiga inom 
en organisation för olika ändamål. Det är svårare att anpassa mötesinnehåll till 
deltagarna på ett större möte vilket bidrar till att deltagarna upplever att mindre 
mötesformer, till exempel kontors- eller korridorsmöten är mer givande.  

Genom respondenternas svar framgick att graden av kompetens var högre i de 
mindre mötena där innehållet är begränsat till personernas aktuella verksamhet. 
Mindre möten tillåter dessutom deltagarna att uppleva en ökad grad av 
självbestämmande eftersom det är upp till dem att avgöra när, var och hur ett 
sådant möte ska hållas. De upplever dessutom hög grad av samhörighet samt 
kompetens när de får vara behjälpliga sina kollegor.  

De större möten däremot berör flera stora områden/projekt inom organisationen 
och deltagarna kan i vissa fall känna sig för lite berörda för att konkret involvera 
sig i diskussionerna. Samtidigt uppgav R1 och R3 att de kände sig intresserade 
och nyfikna gällande arbetet som sker på större plan inom organisationen, vilket 
tyder på en vilja att känna samhörighet med andra anställda.  

Mötesformer av flera olika slag är nödvändiga för olika ändamål och tenderar att 
ge olika utfall motivationsmässigt, samtidigt framgår det att mindre möten 
upplevs som mest motiverande i hänseende till upplevelsen av självbestämmande, 
kompetens och samhörighet.  

4.5 Feedback 

Att få feedback från sina kollegor och medarbetare är ett bra sätt att utveckla sin 
kompetens och sin roll i gruppen. Detta brukar ske genom diverse 
kommunikationskanaler, så som utvecklingssamtal och resulterar i bekräftelse för 
medarbetaren. Att ge feedback till en annan medarbetare innebär att erkänna den 
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personens prestation vilket tillåter honom eller henne att växa i sin roll och detta i 
sig kan leda till ökad motivation inför en viss uppgift. Även kritik kan i många fall 
fungera som motivationshöjande om den är specifik och konstruktiv (Øiestad 
2005). Medarbetaren kan vara omedveten om vissa brister som i vissa fall kan stå 
i vägen för goda resultat. Därför är det väsentligt att använda kritik för att 
utvecklingen och läroprocessen på arbetsplatsen ska gå framåt. Det är viktigt att 
reda ut vad som möjligtvis inte fungerar och varför, samt vad medarbetaren kan 
göra istället. För att kunna framföra feedback till sina kollegor är det viktigt att 
känna en hög grad av samhörighet på arbetsplatsen eller inom gruppen man 
arbetar i. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att socialt stöd på arbetsplatsen, 
exempelvis uppskattning och feedback bidrar till positiva emotioner. R1 berättar 
att hen brukar be om feedback på utfört arbete:  

“Ja, jag brukar ofta gå be om det, tycker jag, när man har gjort 
någonting. ‘Nu har jag skrivit den här delen av den rapporten, kan 
du kika på det? Nu har jag kommit fram till det här, kan du komma 
och se?’”  

Respondenten uppvisar härmed att det saknas specifikt forum för att både ge och 
ta emot feedback. Speciellt negativ feedback kan vara jobbigt att ge till någon. 
Om man inte uppmuntras till att ta upp diskussioner om saker som går dåligt så är 
det lätt hänt att det glöms bort eller göms undan, vilket kan innebära att 
medarbetarna inte får erkännande och på så sätt får minskad motivation inför sina 
arbetsuppgifter. 

I intervjuerna visade det sig att feedback är något som respondenterna önskar få 
kontinuerligt på både små och stora uppgifter. Det bästa sättet att få feedback i 
dagsläget är att på korridorsmöten fråga om åsikter på lösningar. R5 berättar att 
om man vill ha feedback på sitt arbetssätt eller hur relationerna är med kollegorna 
så måste man fråga efter det direkt annars får man vänta på chefens 
utvecklingssamtal som hålls varje kvartal eller en gång per år beroende på vilken 
enhet man arbetar på. Men R5 berättar även att hens ena projektledare håller 
utvecklingssamtal: 

“Projektledaren brukar ha ett kvartssamtal eller liknande möte då 
hen går runt till alla medarbetare. Jag tror att det är på 
kvartalsbasis och då brukar man få feedback.” 

Att ta emot positiv feedback gör att man upplever en ökad grad av kompetens då 
man känner att man har skött sitt jobb bra. Att ta emot negativ feedback kan vara 
svårt men om den ges på rätt sätt så kommer man känna en större grad av 
öppenhet och samhörighet till varandra. Processen med att ge och ta emot 
feedback bjuder in givaren och mottagaren till att känna samhörighet. Enligt 
Wheelan (2010) påverkas och utvecklas en grupp positivt 
sammanhållningsmässigt om ledaren kontinuerligt ger gruppen positiv feedback i 
form av belöningar istället för bestraffningar. Hon menar vidare att dessa 
belöningar kan vara så enkla som ett tack för uppmärksamheten på ett möte. En 
annan viktig och intressant aspekt som kommit fram i Wheelans studie är att team 
som är högpresterande har en öppen kommunikationsstruktur. Detta innebär att 
alla mötesmedlemmar, oavsett statusegenskaper, tillåts att delta i diskussionerna. 
Avslutningsvis menar Wheelan att feedback som inte syftar till att vara 
utvecklande för medarbetarna inte bör ges eftersom den inte har någon större 
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effekt. R3 uttryckte under intervjun att hen upplevde att den givna feedback som 
hen fick vid bland annat kvartalsmöten var för allmän och inte resultatbaserad:  

“Den enda feedback man får är hur mycket arbetstid man har 
uppbokat till i olika projekt. Alternativt en gång per år när man har 
utvecklingssamtal eller lönesättande samtal. Utvecklingssamtalet 
var det ingen feedback alls på.” 

R3s kommentar gällande feedback påvisar att hen vill ha feedback som rör hens 
utförda prestationer och att feedback som hen faktiskt får är irrelevant för hens 
del. R3 upplever inte att hen får bekräftelse för den kompetens som hen besitter. 
Detta kan innebära att hens motivation minskar inför utvecklingssamtal och 
senare inför framtida arbetsuppgifter och möten. Samtidigt poängterar R3, precis 
som R1 gjorde tidigare, att medarbetare oftare får feedback som är knuten till den 
utförda prestationen direkt av sina kollegor när någon till exempel kommer till ens 
kontor och frågar om råd:  

“Det är kul när de kanske kommer och säger ‘hej, jag har fastnat i 
nåt’ eller så har de något resultat och undrar det är rimligt. Det 
kan de fråga mig för att det är kanske inte just det de brukar arbeta 
med.”  

Detta visar åter igen att mindre möten är väsentliga ur flera aspekter, i detta fall i 
form av en arena för att kunna ge och ta emot feedback. Feedback i nära 
anslutning till prestationen gör också att feedbacken tas emot bättre, då man lär 
sig mer av direkt feedback (Skule 2004). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att feedback är en viktig aspekt när det gäller 
möten mellan människor. Att kunna ge och ta emot feedback på ett konstruktivt 
sätt kan bidra till ökad motivation och skapa arbetsglädje i form av samhörighet 
och hög grad av upplevd kompetens.  

Respondenterna upplevde att de mycket oftare fick feedback på sitt arbete på 
mindre möten, då ofta i närtid till den utförda prestationen, än på större 
projektmöten. De upplevde att feedback på arbetssätt oftare kom på 
utvecklingssamtal vilka hölls vid en till fyra tillfällen per år och var därmed längre 
ifrån händelserna. Flera av respondenterna upplevde också att de fick både ge och 
ta emot feedback när de eller kollegor bad om hjälp vid mindre möten, detta gav 
dem en direkt återkoppling på att de upplevde en högre grad av kompetens, men 
de kände även en ökad grad av samhörighet med kollegan eftersom att be om 
hjälp eller ge hjälp visade på ett förtroende.  

Respondenternas vilja till direkt feedback pekar på att det finns ett behov för en 
arena där feedback är ett naturligt inslag och där konstruktiv kritik kan ha en 
viktig påverkan för medarbetares framtida prestationer. 
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5 Diskussion 
Analysen av intervjuerna visade på att det fanns demotiverande aspekter från 
möten. I detta kapitel kommer vi först att diskutera resultatet från intervjuerna och 
vilka effekter möten i en traditionell projektmiljö har på motivationen. Kapitlet 
avslutas med att vi på ett spekulativt sätt prövar om mötesformen från agila 
metodiken skulle kunna vara behjälplig för att organisera möten i traditionella 
miljöer då vi fann detta vara en intressant synvinkel  som vi inte hade utrymme att 
undersöka i den empiriska studien.   

5.1 Diskussion av resultat 

Enligt flera författare (Forsberg 2012; Rollof 1999) är mötesaspekter såsom syfte 
med mötet, tider, närvaro samt feedback viktiga för förberedelser, genomförande 
och uppföljningen av mötet. Hur dessa struktureras upp i syfte att skapa ett 
effektivt möte påverkar mötesdeltagarna och deras upplevelse av motivation. 
Denna studie undersökte möteskulturen i en traditionell projektmiljö på FOI. För 
att projekt ska fungera och vara framgångsrika är det viktigt att 
projektmedlemmarna har en väl fungerande kommunikation (Jansson & Ljung 
2004), som exempelvis möten av olika slag kan tillgodose. Mötesdeltagarna får 
tillgång till information, de får tillfälle att adressera projektprogress, de har 
tillgång till blandad kunskapsbas och kan göra sin röst hörd. Genom denna 
process kan projektmiljöer skapa arbetsglädje och driv och på så sätt motivera de 
anställda. På samma sätt kan möteskulturen, vid bristande uppstrukturering, bidra 
till demotiverade mötesdeltagare och påverka utfallet av projekt på ett negativt 
sätt. Denna studie har genom undersökning av en traditionell projektmöteskultur 
kommit fram till att mötesupplevelsen påverkas i hög grad av fem olika aspekter 
som utkristalliserades under intervjuerna, nämligen; tydligt syfte, närvaro, 
mötestider, mötesform samt feedback.  

Utifrån utförda intervjuer framgår det att ett tydligt syfte och en strukturerad 
agenda bidrar till mer effektiv planering och genomförande av möten, vilket 
inverkade på respondenternas inställning till framförallt större eller mer formella 
projektmöten. Genom att meddela agenda och syfte i förväg ökade motivationen 
hos deltagarna främst gällande att de upplevde en högre grad av 
självbestämmande och samhörighet. En tydlig agenda innebär att det finns ett 
klargjort syfte; det vill säga varför mötet ska genomföras och vad mötet ska 
åstadkomma. Man kan tänka sig att en utskickad agenda kan demotivera om den 
uppfattas som styrande om deltagarna inte får möjlighet att påverka innehållet. 
Detta tillåter deltagarna att planera, både sin arbetsdag och sitt deltagande under 
mötet vilket resulterar i flera egna val och på så sätt i en upplevelse av 
självbestämmande. Vidare är ett tydligt syfte starkt knutet till deltagarens närvaro 
där ett tydligt syfte med mötet möjliggör rätt närvaro på mötet. Den upplevda 
graden av samhörighet kan enligt undersökningen vara demotiverande om mötet 
befolkas av deltagare som inte behövt närvara. På samma sätt kan den upplevda 
graden av kompetens och samhörighet bidra till minskad motivation om 
väsentliga nyckelpersoner väljer att avstå från möten.  

Vidare framgick i denna studie att mötestider har stark påverkan på motivation 
utifrån upplevelsen av kompetens, samhörighet och självbestämmande. Om en 
deltagare väljer att komma sent till mötet kan det tyda på en vilja att uppleva ett 
ökat självbestämmande, dock uppfattade respondenterna alltför sena ankomster 



	

Sida	 32	

som respektlöst. Problematiken med att passa tider upplevdes inte lika påtaglig 
om mötet drog över tiden när deltagarna aktivt bidrog till diskussionerna eftersom 
de upplevde en högre grad av kompetens och samhörighet. Enligt SDT kan det 
knytas till att en trygg miljö med nära relationer vilket kan skapa en känsla av 
samhörighet. Det verkar återigen att rätt närvarande deltagare på mötet är av 
betydelse för motivationen. De respondenter som upplevde att de “satt av möten” 
och inte var lika delaktiga kände sig demotiverade eftersom de förmodligen 
upplevde en lägre grad av både kompetens och samhörighet med de aktiva 
deltagarna.  

Mötesformen, till exempel större projektmöten eller mindre kontorsmöten, 
påverkar också enligt undersökningen deltagarnas motivation. Denna studie kom 
fram till att mindre möten bidrar till ökad motivation utifrån alla aspekter av SDT 
men att olika mötesformer är nödvändiga för olika ändamål arbetsmässigt. Vid de 
mindre mötena berättade respondenterna att de satte egna ramar för mötena vilket 
har stark påverkan på självbestämmandet. De upplevde sig dessutom mer 
delaktiga och fick mer och direkt feedback på sitt arbete vid mindre möten än vid 
de större mötena som var mer inriktade på projektets progress eller för att lösa 
tekniska problem, vilket gjorde att respondenterna upplevde mindre möten som 
mer givande och motivationshöjande.  

Projektmiljön på FOI är, som tidigare nämnt, uppbyggd på ett sätt som innebär att 
projektdeltagare ingår i flera projekt samtidigt. Följderna av detta blir att varje 
medarbetare har flera möten per vecka, vilka i många fall kolliderar med varandra. 
De respondenter som upplevde en högre grad av samhörighet med gruppen kände 
att de hade val att kunna avstå från möten, särskilt om möten råkade sammanfalla 
med andra möten, fika, lunch eller om agendan inte passade. Enligt SDT ökar den 
inre motivationen i de fall individen har möjlighet till val och kan agera utifrån 
den fria viljan. Valet att avstå från möten kan samtidigt verka demotiverande för 
den som bjuder in till mötet då möteshållaren kan uppleva att den inbjudna inte 
respekterar inbjudan när denne väljer att inte delta. Frånvaron kan skapa ett 
tomrum som kunde varit avgörande för mötet.  

En konklusion i denna studie är att det i många projekt saknas tydlig 
kommunikation, till exempel om vad som avhandlas på mötena eller vilka som 
bör närvara, vilket leder till en ostrukturerad möteskultur. Detta leder vidare till att 
mötesdeltagare hellre bokar in mindre möten med varandra eftersom dessa tillåter 
dem att lösa problem snabbare och dessutom erbjuder direkt feedback. 
Diskussioner under mindre möten berör ens kunskaper och expertis mer konkret 
vilket tillåter deltagarna att uppleva en högre grad av kompetens men även ökad 
grad av samhörighet med de andra. Effekterna av ovan blir att projektdeltagare 
skapar en egen submöteskultur, där man i mindre möten löser de tekniska 
frågorna och där deltagarna förvisso känner sig mer motiverade, men som i 
slutändan resulterar i många fler möten per vecka. Det stora antalet möten kan 
bidra till mer stress för projektdeltagarna och även komma att störa arbetsflödet då 
arbetsdagen bryts för möten som deltagarna förvisso vet när de börjar men inte 
när de slutar. Resultatet blir en ond cirkel där projektmedlemmarna nedprioriterar 
de möten som de anser ger minst och där de upplever att de “sitter av tiden”, 
vilket enligt respondenterna är de större och mer formella projektmötena som 
projektledaren håller. Detta leder också till minskad respekt för projektledaren 
eller den som håller mötet, vilket enligt respondenterna yttrade sig genom sena 
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ankomster eller att viktiga personer är frånvarande. Det visade sig också genom 
att flera respondenter ansåg att möteshållaren tog mötestid för att gå igenom saker 
som de inte var intresserade av som exempelvis projektekonomi eller att 
möteshållaren bröt tekniska diskussioner mitt i så deltagarna kände sig “oklara” 
eller lät dessa pågå för länge så att mötestiden drogs över. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det är viktigt för traditionella 
projektmiljöer att skapa en möteskultur som är motiverande för deltagarna. Denna 
studie framhåller att syfte och agenda, närvaro på möten, mötestider, mötesform 
samt feedback har stark påverkan på motivation. Effekterna av möten på 
motivationen hos respondenterna i denna undersökning var tydligast vad gäller 
ovannämnda aspekter. När de vanliga projektmötena inte fungerar i något av 
dessa avseenden kan det mellan projektmedlemmar skapas en submöteskultur 
med mindre möten som hålls parallellt med de större för att fylla de behov som 
finns. Resultatet av detta blir att projektmedlemmarna upplever att de får för 
många möten, vilket gör att deras arbetsflöde störs och de upplever sig stressade 
då dagen bryts av för många möten. Detta leder till att det uppstår  en ond cirkel 
som förstärker sig själv. I längden gör detta att projektmedlemmarna måste 
prioritera mellan möten, och väljer då bort de möten som stör arbetsflödet eller 
som deltagarna upplever att de “sitter av” och vars möteshållare de har minst 
respekt för. 

5.2 Lära från agila metoder? 

För att förhindra att den onda cirkeln, där projektmedlemmar får fler och fler 
möten och där de måste prioritera mellan dem, uppstår skulle projektledaren 
kunna införa ett agilt förhållningssätt kring möten. Vi föreställer oss att även om 
den agila möteskulturen innehåller fler formella möten har dessa tydliga riktlinjer 
kring innehåll och syfte vilket skulle kunna inverka positivt på motivationen. 
Jansson (2015) har undersökt hur Scrums komponenter bidrar till motivation och 
fann att daily scrum bidrar mest. Han fann att de komponenter som påverkade 
motivationen mest var de som kunde kopplas till den inre motivationen; det vill 
säga till komponenter som kunde kopplas till självbestämmande, 
kompetenserkännande och samhörighet.  

Den agila projektledningen erbjuder en möteskultur som är strukturerad och 
innehåller regelbundna projektmöten vilket i många fall kan bli avgörande för att 
skapa motiverade medarbetare och därmed säkra projekts framgång. Det finns 
flera mötesformer i de agila arbetsmetoder som kan appliceras i traditionella 
projekt för att förbättra möteskulturen och på så sätt motivera mötesdeltagarna. 
Även om det skulle innebära fler formella möten tror vi att ett effektivt 
utnyttjande av dessa snabbt skulle kunna ersätta den informella submöteskultur 
som uppstått då deras syfte införlivas i de formella mötena och det finns en 
tydlighet mellan möteskallaren och mötesdeltagarna.  

Vi väljer därför att spekulativt diskutera fyra av dessa mötesformer nedan utifrån 
de utförda intervjuer och för studien valda motivationsteori.  

5.2.1 Daily scrum 
En viktig del inom projektledning är att känna igen tidiga varningstecken som kan 
antyda att projektet är inne på fel spår och behöver korrigeras. För att kunna 
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minimera riskerna och vidta korrigerande åtgärder i rätt tid krävs, enligt Lindvall 
et al (2002), en arena som möjliggör detta. De menar att den agila komponenten 
daily scrum kan passa som en åtgärd för denna problematik. 
Intervjurespondenterna (bland annat R1 och R3) uppgav att en del möten som de 
deltar i är för långt ifrån den dagliga verksamheten och att de, som 
mötesdeltagare, saknar att få inblick i vad kollegorna presterat. Detta gäller såväl 
framsteg som uppnås inom projekt eller inom diverse enheter samt problem som 
projekt/enheter stöter på.  

Daily scrum som ett återkommande inslag uppmuntrar till öppenhet och allmänna 
diskussioner. Strukturen på dessa korta möten är alltid densamma vilket inte 
tillåter några större utsvävningar, till exempel tekniska detaljdiskussioner som 
flera av respondenterna hade åsikter om. Bland annat anmärkte R4 att alla punkter 
på möten inte hinns med eftersom vissa mötesdeltagare ofta fastnar i 
detaljdiskussioner. Under daily scrum avhandlas alla områden effektivt vilket 
tillåter alla deltagare att vara aktiva. Motivationen borde därför höjas genom ett 
inslag som daily scrum eftersom strukturen på mötet tillåter deltagarna att uppleva 
sin kompetens och känna hög grad av samhörighet.  

Respondenternas motivation märktes tydligt i viljan att hjälpa andra. Enligt SDT 
kan det grunda sig i att de då upplever hög grad av samhörighet. McHugh et al 
(2011) samt Pries-Heje och Pries-Heje (2011) menar att öppen och frekvent 
kommunikation inom den agila projektledningen och särskilt inom de dagliga 
mötena, är en bidragande orsak till att projektdeltagarna kan på ett snabbare sätt 
skapa förtroende mellan varandra. Detta leder till att deltagarna inte är rädda för 
att be om och erbjuda hjälp till varandra. Daily scrum blir på så sätt ett öppet 
forum som möjliggör utbyte av kunskap och information och på samma gång 
skapar en känsla av gemenskap.  

Eftersom daily scrum kännetecknas av att vara ett återkommande och bekant 
inslag för deltagarna är syftet med mötet tydligt och ingen specifik agenda 
behövs. Detta kan eliminera en del frustrationsmoment, så som “varför skulle jag 
egentligen delta i detta möte”, som studiens respondenter hänvisat till under 
intervjuerna.  

Förutom det tydliga syftet med mötet är den totala mötestiden för ett dagligt möte 
ett viktigt inslag. Daily scrum hålls oftast i 15 minuter och kan därför hjälpa till att 
förändra attityden till mötestider. Både R5 och R2 uppgav att mötesdeltagarna 
ofta är 5-10 minuter sena till möten, vilket påverkar motivationen negativt ur 
samtliga av SDT aspekter. Om mötesdeltagare är medvetna om att mötet endast 
håller en tidsram på 15 minuter kan de känna sig obligerade att komma i tid och 
inte riskera att missa en stor del av mötet genom att vara sena.  

R2 och R4 uppgav att planeringen av deras arbetsdag är viktig då det tillåter dem 
att uppleva kontroll. Samtidigt menar de att möten kan, i vissa fall, störa 
arbetsdagens rytm vilket är negativt för den anställdes prestationer. Detta berör 
både självbestämmande och samhörighet och har uppenbarligen negativ påverkan 
på deltagarnas motivation.  

Enligt Stray (2014) kännetecknas dagliga möten av tre mest framträdande positiva 
aspekter: de ger en överblick över vad andra gruppmedlemmar gör, de ger 
gruppmedlemmarna ett tillfälle att diskutera och lösa problem samt att mötet i sig 
är ett kort sådant. Förutom dessa aspekter menar Whitworth (2008) att dagliga 
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möten bidrar till att deltagarna känner sig mer fria att ta upp förbättringsidéer och 
på ett lättare sätt framför positiv feedback. Hon menar således att denna form av 
regelbundenhet bidrar positivt på deltagarna ur den sociala aspekten samtidigt 
som den skapar ett forum för frågor som annars skulle gått förlorat i “sprickorna”.  

5.2.2 Sprint review 
Under intervjuerna berättade flera av respondenterna att de ofta inte hann med den 
uppsatta agendan under mötestiden, vilket antingen resulterade i att de sista 
punkterna fick mindre utrymme eller att mötet drog över tiden. Att försöka korta 
ner diskussionerna kunde göra att man kände sig “ofärdig” med mötet eller att 
man upplevde att viktiga punkter fick mindre plats. R2 uttryckte att det var 
önskvärt att ha ett strukturerat och effektivt möte där agendan hanns med och att 
det i förväg var viktigt att ha fått en agenda. En agenda eller ett uttalat syfte med 
mötet hjälper mötesdeltagarna att förstå varför de ska närvara på mötet och vilken 
typ av möte det är. Ett projektmöte där projektets status gås igenom kanske kräver 
mer förberedelser än ett möte vars syfte är att lösa ett tekniskt problem som å 
andra sidan kräver ett större engagemang under mötet. R4 berättade även om att 
alla inte är delaktiga på projektmöten, utan att det ofta är få som är aktiva i 
diskussionerna. Detta fick hen att uppleva att hen “satt av tiden” speciellt om 
mötet drog över tiden, och hens motivation för mötet minskade. Däremot 
upplevde R1 och R2 som oftare var delaktiga i diskussionerna att det inte var 
några problem att mötet kunde dra ut en halvtimme över tiden. Detta visar på att 
en ökad delaktighet tydligt påverkar upplevelsen av mötet positivt. Flera av 
respondenterna upplevde på samma sätt att mötesinnehållet på större möten, både 
inom projekt- och linjeverksamheten, borde knytas närmare till projektens dagliga 
arbete. De tyckte att dessa möten hade fel fokus, och istället för att fokusera på 
resultat från projekten hamnade fokus på verksamhetens ekonomi. 

Både R2 och R4 berättade dock om projektmöten där de gick igenom de olika 
arbetspaketens status, till exempel genom några PowerPoint bilder, och R1 
återkom flera gånger under intervjun att hen kunde tänka sig möten oftare om de 
innehöll rätt saker. En annan respondent, R5, som har täta projektstatusmöten 
berättade att det är viktigt att skapa kontaktytor för att knyta kontakter, medan R3 
berättade att hen saknade detta. Hen tyckte även att denna information borde 
spridas även utanför projekten, till exempel på möten i linjen som enhets- eller 
avdelningsmöten för att skapa kontaktytor mellan medarbete i olika projekt eller 
kompetensområden. Genom att snabbt berätta vad man jobbar med ökar 
samhörigheten mellan medarbetarna och som R1 uttrycker sig får man 
“helheten”.  

Respondenterna visar härmed att det finns ett behov att möten håller sig till sitt 
uttalade syfte eller agenda, att information om varandras arbete visas upp och 
delges och att alla har en bild av vad kunden förväntar sig för slutresultat. 

Genom att införa sprint review som ett stående projektmöte skapas en arena där 
medarbetarna får demonstrera varandra vad de har gjort sedan det förra mötet och 
dela med sig av sina specialkompetenser, och på så sätt uppleva båda en större 
grad av kompetens men även av samhörighet med de andra eftersom de får se 
“helheten”. Förutom att de olika individerna eller arbetspaketen får visa upp vad 
de gjort för product owner eller projektledaren, kan man även bjuda in kunden för 
att se hur projektet fortlöper. I samband med detta kan en dialog föras huruvida 
resultatet sedan förra mötet stämmer överens med kundens eller 
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projektbeställarens förväntningar och diskutera vad man ska fokusera på tills nästa 
sprint review. Förutom att bjuda in kund och projektbeställaren kan projektet välja 
att bjuda in snarliknande projekt eller andra intresserade medarbetare som kan 
kommentera på vad som görs i projektet och kanske kan tillföra nya idéer på hur 
projektet kan arbeta framöver. Under sprint review kan även product owner visa 
upp för projektgruppen vad som finns kvar att göra i backloggen och kan föra ett 
resonemang om vad som ska prioriteras. 

En av respondenterna uttryckte att det saknas ett projektfokus på enhets- och 
avdelningsmötena, och man skulle kunna tänka sig att även där ha nytta av att 
låna in element från sprint review genom att avsätta en tydlig del av mötena till att 
låta olika projekt få visa upp sina resultat och låta andra kommentera dessa 
kortfattat. Genom att snabbt gå igenom projektens status visar man hur viktiga 
projekten är för verksamheten samtidigt som kunskapsutbytet och samhörigheten 
mellan medarbetarna ökar. Om det finns många projekt i en organisation kan man 
tänka sig att man har ett rullande schema, där projekten på förhand vet när de ska 
presentera. 

5.2.3 Sprint retrospective 
Vid genomförandet av intervjuerna framgick det att feedback inte är en naturlig 
del av det dagliga arbetet. R1 berättar att feedback inte ges om man inte aktivt 
frågar efter den. R3 och R5 menar att feedback endast förekommer på 
kvartalssamtal eller på dem årliga utvecklingssamtalen. En annan av 
intervjurespondenterna var väldigt ivrig med att berätta om alla de synpunkter och 
förbättringsförslag som hen hade. Personen hade massor av feedback att ge men 
ingenstans att vända sig för att få gehör för sina tankar.  

Genom att planera in ett sprint retrospective möte minst en gång i månaden blir 
det ett forum där deltagarna uppmuntras att ge varandra feedback. Det 
gemensamma målet för feedback ska vara att genomföra nästkommande veckor 
mer effektivt och i en bättre arbetsmiljö. Mötet kan läggas upp enligt “börja-sluta-
fortsätt”-metoden vilket innebär att samtliga deltagare svarar på frågor om vad 
teamet eller någon medlem ska börja, sluta och fortsätta med.  

Ett annat tydligt exempel på att det finns behov av denna typ av möten framgår då 
R4 tar upp att hen tycker att möten inte borde vara inplanerade under lunchtid. 
Hen berättar att: 

"Oftast är det att projektmöten läggs runt lunch. Möten läggs ofta 
sådär 12:30 och det tycker jag är inom lunchintervall. Mellan 11 
och 13 borde man inte ha möten." 

Detta gjorde att graden av upplevd självbestämmande minskade vilket har 
diskuterats under rubriken 4.3 Mötestider. R4 fyller senare i och berättar att vissa 
skyndar sig med sin lunch för att hinna till mötet för att visa hög grad av disciplin 
och respekt för mötestiderna medan andra väljer att utnyttja sin rätt till att äta 
lunch i normal takt och att komma sent till mötet. Det är uppenbart att det kan 
skapas en irritation ibland dem personer som skyndat sig för att komma i tid. 
Samtidigt är det förståeligt att det finns en irritation från andra gruppen som 
tycker att den som planerat mötet har gjort ett dåligt jobb. Det kan verka som en 
mindre sak att ta upp under ett projektmöte och att kalla till ett extra möte för att 
ge feedback och tankar kring detta är något som många projektmedlemmar gärna 
drar sig för, även om det skapar friktion i teamets samarbete och motivation. Det 
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är därför viktigt att det finns en sprint retrospective där man får vara med och 
analysera sprintens arbetssätt och diskutera förändringsförslag till kommande 
sprint. Det innebär att graden av självbestämmande ökar samtidigt som det sker 
ett lärande (Jansson 2015) vilket bidrar till en ökad grad av upplevd kompetens. 

Ett sprint retrospective fungerar också som ett möte där man klappar varandra på 
axeln. Man berättar för andra vad man tycker har gått bra, vilket ökar ens grad av 
kompetens och samtidigt kan sprint retrospective fungera som ett forum för att 
berömma andra kollegor. Det är ett sätt att skapa en större gemenskap i gruppen 
där man tillåts att vara stolt över sina och andras prestationer. Känslan av 
samhörighet och förtroende kan även bidra till att deltagarna på ett lättare sätt kan 
ge varandra konstruktiv kritik och därmed undvika framtida konflikter.  

5.2.4 Sprintplanering 
Flertalet av respondenterna berättade om en väldigt självständig arbetsmiljö där 
deras uppgift ofta var en självständig del i projektet och där målet var viktigare än 
tillvägagångssättet. Respondenten R1 berättade att hen inte har koll på vad andra 
gör i ett av hens projekt med drygt tio projektmedlemmar. Samma bild fick vi av 
R4 som tillade att hen inom ett stort projekt jobbade nära ett fåtal av de andra 
projektmedlemmarna. Ett sådant här projekt där målbilden är klar och som tillåter 
medarbetarna stort eget ansvar för hur uppgiften ska lösas har svårt att låta 
projektledaren planera vilka uppgifter som ska utföras och när. Dock skulle ett 
sprintplaneringsmöte underlätta för projektledaren och projektmedlemmarna att 
effektivisera sina projektmöten genom att enbart fokusera på vad som ska göras 
framöver. Även om de kanske inte kan bryta ner arbetet i enskilda arbetsuppgifter 
som Scrum förespråkar, kan de bryta ner det i något mer hanterbara 
arbetsuppgifter. Genom att ha dessa möten regelbundet får medarbetarna en chans 
att analysera sprintents arbetssätt och diskutera förändringar för de kommande 
veckorna och de får samtidigt den överblick av vad de andra gör i projektet vilket 
bidrar till en högre grad av självbestämmande. 

Genom att separera mötens olika funktion och syfte kan effektivare möten skapas. 
Projektledaren, eller möteshållaren, bör skilja på om det är problemlösningsmöte 
eller statusuppdatering. Sprintplanering är främst till för att planera och 
statusuppdatera projektet och ge medlemmarna en känsla av att projektet går 
framåt och i rätt riktning, men precis som daily scrum kan det vara till för att 
skapa kontaktytor för att lösa problem. R5 berättade om enhetsöverskidande 
möten som effektivt gick igenom status för alla projektmedlemmar. Hen menade 
på att eftersom de hade olika tekniska bakgrund fanns det ingen möjlighet att 
fastna i hur man löser ett specifikt problem utan man utgår ifrån att var och en av 
projektmedlemmarna är kompetenta att lösa sina uppgifter på egen hand. Genom 
att skilja på mötesformerna och införa sprintplanering, eller ett liknande 
statusuppdaterande och planerande möte, kan man också förhindra att individer 
som R4 “sitter av” möten eller att individer som R3 lämnar under mötet för att 
hen kände att hen inte hade något att tillföra. Genom att varje möte har ett syfte, 
eller en agenda, upplever projektmedlemmarna en högre grad av 
självbestämmande och genom att de blir mer aktiva och delaktiga upplever de en 
högre grad av samhörighet men även kompetens som de får bekräftad genom att 
interagera med andra. 
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6 Sammanfattning och slutsats 
Den här rapporten har visat hur ett antal faktorer påverkar mötesdeltagarnas 
motivation i traditionella projektmiljöer, och även diskuterat följderna av dessa 
effekter. Detta kapitel inleds med en sammanfattning av rapporten där svaret på 
forskningsfrågan presenteras och slutsatser summeras. Kapitlet avslutas sedan 
med förslag till fortsatt forskning.  

En viktig del i många projekt är möten som behövs för att koordinera insatser, 
följa upp projektbudget eller planera framtida arbete. Förutom att projekt kan dra 
fördel av att deltagarna jobbar tillsammans kan det bli många möten för 
projektmedlemmarna, speciellt om de jobbar med flera projekt parallellt. Med 
detta som utgångspunkt har vi i den här uppsatsen valt att studera vilka effekter 
möteskulturen i traditionella projektmiljöer har på motivation. Möteskulturen i 
traditionellt drivna projekt kan till viss del vara ostrukturerad med få tydliga regler 
eller rutiner kring möten. Det blir därför upp till varje projektledare att skapa en 
effektiv och motiverade möteskultur.  

För att kunna studera effekten möteskulturen har på motivationen har vi valt att 
genomföra en empirisk studie med fem respondenter som jobbar i samma 
organisation, men på olika enheter och i olika projekt. Utifrån den empiriska 
studien fann vi fem aspekter kring möten som påverkade respondenternas 
motivation. Bland annat kunde mötesdeltagare känna sig mindre motiverade när 
det inte finns ett tydligt syfte med mötet, eller om rätt deltagare inte var 
närvarande eller om dessa inte respekterade mötestiderna. Motivationen 
påverkades även negativt om mötet drog över den uppsatta sluttiden samt vilken 
mötesform det rörde sig om, där mindre möten upplevdes som mer motiverande 
då respondenterna kände sig aktiva och fick dela med sig av sin kompetens samt 
fick feedback på sina idéer. Möten där respondenterna hade fått en agenda, rätt 
personer närvarade och kände gemenskap med varandra, höll start- och sluttiderna 
och där de fick möjlighet att vara aktiva och få bekräftelse var mer motiverande 
då de upplevde en högre grad av samhörighet, självbestämmande och kompetens. 

Studien har visat att flera av respondenterna upplevde att de har många möten 
vars syfte är oklart och att det stört dagens arbetsflöde. Genom att själv välja vilka 
möten man bör gå på, kan man hålla nere antalet möten, samtidigt som 
motivationen inför de valda mötena ökar. Utan ett tydligt syfte kan mötesdeltagare 
vara ovetande om varför de är kallade till ett möte och prioriterar bort möten där 
deras närvaro varit extra önskvärd. I längden kan det här leda till en minskad 
respekt mellan möteshållare och deltagare; till exempel genom att deltagare 
kommer sent och möteshållare som inte kan anpassa mötestiden till deltagarnas 
önskemål om andra möten eller pauser som lunch. I dessa situationer kan 
avtagande respekt leda till att upplevelsen av samhörighet mellan möteskallaren 
och mötesdeltagarna som väljer bort mötet minskar vilket, i sin tur, leder till 
minskad motivation. I projekt där de större projektmötena inte lyckats 
kommunicera agenda till rätt mötesdeltagare har det också funnits en 
submöteskultur med mindre möten som bestäms direkt mellan projektmedlemmar. 
De mindre mötena har fyllt ett behov som de större saknat; deltagarna har inför 
dessa känt sig mer motiverade då de kunnat påverka innehåll, längd, deltagare 
men även fått utbyta tankar och ge feedback till varandra. 
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För att skapa möten som är motiverande för projektdeltagarna är det således 
viktigt för möteshållaren att ta hänsyn till agenda och syfte, att kalla rätt personer, 
anpassa mötestiderna och mötesformen samt ge feedback till deltagarna så att de 
är medvetna om sina framsteg i projektet och varför de behöver närvara på möten. 

6.1 Fortsatt forskning 

Denna studie visar på att det saknas forskning om hur olika delar inom 
projektläran påverkar deltagarnas upplevelse av motivation. Detta gäller i 
synnerhet för den agila projektmetodiken som forskningsområde där det kan vara 
intressant att undersöka, teoretiskt eller praktiskt om agila mötesformer kan 
påverka motivationen hos mötesdeltagarna inom traditionella projektmiljöer.  För 
att skapa mer motiverande möten kan man titta på vilka principer som finns för 
möten i agila projektmiljöer. I den agila projektmetodiken finns bland annat dessa 
fyra möten; sprintplanering, daily scrum, sprint review och sprint retrospective. 
Samtliga har ett tydligt definierat syfte och när de ska hållas i förhållande till 
varandra. Det finns även agenda och riktlinjer på hur långa mötena ska vara.   

Fortsatt forskning utifrån denna studie kan även undersöka hur agila inslag kan 
påverka andra aspekter inom traditionell projektledning än motivation i 
möteskulturen. Fokus kan skiftas till kommunikation som anses vara en viktig 
grundpelare inom projektledning. Pikkarainen et al (2008) menar att agila 
metoder, så som sprintplanering, öppen kontorsyta och daily scrum har 
övervägande positiva effekter på kommunikation. Dessa agila inslag bidrar enligt 
deras studie till högre produktivitet än det som framkommer i traditionella projekt. 
Jacobsen och Thorsvik (2008) menar i linje med Pikkarainen et al (2008), att 
kommunikation är nyckeln till samarbete för att förverkliga en organisations mål.  

Vidare anses projekts relativa engångskaraktär som ett problem vad gäller lärande 
och kunskapsspridning. Därför skulle det vara intressant att undersöka vilka agila 
inslag kan förbättra kunskapsspridning inom traditionella projekt. De traditionella 
projektledningsmetoderna tar inte hänsyn till att kunskap utvecklas och förädlas 
under projektets gång utan det antas finnas redan i början av projektet. Agil 
projektledningsmetodik däremot tar avstamp i att omvärlden är komplex och att 
beslut därför bör tas utmed projektets gång eftersom kunskap förvärvas 
kontinuerligt. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Berätta vilka vi är och varför vi utför intervjuerna 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur möteskulturen i traditionella 
projektmiljöer påverkar deltagarnas motivation.  

 

Informera respondenten om de etiska principerna 

 

Informera respondenten om längden på intervjun (ca 45-60 min) samt be om 
tillåtelse att spela in  

 

Bakgrund - Berätta lite om dig själv? Vad har du för bakgrund? Hur länge har du 
varit på företaget? Befattning? Vilka projekt brukar du arbeta i?  

 

Tema: Allmänt kring möten - Berätta allmänt om möten du har. Hur ser en 
vanlig vecka ut mötesmässigt? Vad finns det för rutiner kring dessa möten? 
Agenda? Vem kallar till möten? Antal personer under ett möte? Brukar deltagarna 
komma i tid? Brukar möten dra ut på tiden? 

 

Tema: Diskussioner - Brukar alla få komma till tals på möten? Vilka pratar 
mest? Hur upplevs det? Hur aktiv är du under möten? Hur brukar feedback 
framföras?  

 

Tema: Bra och Dåliga möten - Berätta gärna hur bra möten brukar gå till? Hur 
kommer det sig att du upplever det så? Berätta gärna hur ett dåligt upplevt möte 
känns och varför tror du att det blev så?  

 

 

Slutligen, skulle du vilja tillägga något gällande möteskulturen på FOI? Har du 
några tips, förlag, idéer på förbättrad möteskultur? 

 

Tack för din medverkan!  
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8.2 Intervjufrågor 

Kompetens  
Vilka möten brukar du vara med på? 
Känner du att det finns möte som du skulle behöva vara med på men som du inte 
brukar bjudas in till? 
Finns det tydligt syfte och mål med mötet (som framkommer redan vid inbjudan)? 
(verkar möten vara planerade?)  
Vet du varför du bjuds in till möten?  
Tycker du att din kompetens utnyttjas på rätt sätt på mötet? Finns det mer som du 
skulle vilja bidra med som du inte gör idag? Får du vara med och bidra till 
lösningar på mötet? Blir du tillfrågad som expert?  
Finns det forum där du kan förmedla din kunskap/kompetens/erfarenhet till andra? 
 

Självbestämmande  
Hur många möten per dag/vecka? 
Hur många ointressanta möten har du?  
Är alla möten obligatoriska? 
Hur fördelas ordet? Kommer alla som behöver till tals?  
Finns det en tydlig dagordning?  
Har du stort ansvar för ditt arbete? På vilket sätt? (konstiga formuleringar här) 
Är det många som uteblir från era möten? 
Känner du att ditt arbetsflöde avbryts med deltagandet i möten? 
Vem är det som tar beslut på möten? Finns det tydliga roller? 
 

Samhörighet  
Hur många personer brukar vara med på möten? 
Vem är alltid sen? 
Är det rätt personer med på möten? 
Brukar oenigheter uppstå under era möten? Hur hanteras dessa? Folk från samma 
avdelning, projekt? 
Är andra projekt representerade på era möten? 
Känner du till de andras projektstatus? (om det är blandade avdelningar med på 
möten) 
Trivs du med dina arbetskollegor? 
Samma grupp människor på mötena? 
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Ex. motivationsfrågor 
Vad jobbar du med? Läs av vad man brinner för?  
Håller du möten själv regelbundet? 
Nämn ett bra möte senaste tiden? Kännetecken? 
Nämn ett dåligt/värdelöst möte? Varför var det så? 
 
Var äger mötet rum? Konferens, skrivbord, kontor, lunchrestaurang, fikarummet?  
Finns sittplatser till alla? 
Ser du framemot möten? 
Hur trivsamma/stimulerande möteslokaler har ni? (Om inte så trvisamma, vad 
skulle kunna göra dem trivsammare enligt din uppfattning?) 
Brukar mötesdeltagare få feedback under möten? efter möten?  
Hur ofta gör du annat på mötet, kollar mail/sms/surfar?  
Händer det att du sitter av möten? 
Brukar ni hinna med hela den uppsatta agendan?  
Avslutas/avbryts möten i utsatt tid?  
Summeras mötet innan avslut?  
Bestäms tid för nästa möte? 
Är du glad/nöjd efter dina möten? 
 
Är du nöjd med dina arbetsuppgifter? (kolla om personen arbetar i ett eller flera 
projekt, kan det påverka på ngt sätt? hinner inte med alla måsten) 
Hinner du utföra dina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden? (kanske 
kolla hur många timmar i snitt personen arbetar per vecka?) 
Har du möjlighet att påverka/prioritera dina dagliga arbetsuppgifter? 
Kan du beskriva en perfekt arbetsdag? (kolla ifall möten ingår i en sådan?) 
 


