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Abstract  
Construction projects are important for the growth, development and prosperity of Sweden to 
function well. The whole society is affected by the construction industry since it employs 
many people. The project leader has an important role since the success of the project depends 
on the project group. The person with the ultimate responsibility in a project is the project 
leader. 
 
The purpose of this study is to describe how project leaders within the construction industry 
practically work with communication and motivation in project groups. It is also to 
understand how their approach can affect the possibility of reaching the overall goal of the 
project. Another purpose of the study is to develop a framework to show how project leaders 
can work with communication and motivation through the different group stages. In the 
theoretical frame we are displaying the theories that support the study. We have divided the 
theory in to three themes; leadership and groups, communication and also motivation. We 
have been using an abductive and a qualitative method in our study. To gather our empirical 
data we have been using open personal interviews. We have interviewed six project leaders 
within the construction industry. 
 
After analysing the interviews, it has shown that project leaders within the construction 
industry communicate both orally and in writing. We have concluded that a combination of 
written and oral communication and also the intrinsic and extrinsic motivation factors by the 
project leader is a method that works well within the construction industry. We have also 
developed a framework to show how project leaders work with communication and 
motivation through the different group stages. This framework can help project leaders to 
understand how they can work to reach the economic and time goals the project has. It is 
important that the project achieves the set goals, as successful projects are beneficial to 
Sweden. 
 
Keywords: project manager, project group, communication and motivation.   
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Sammanfattning 
Byggprojekt är viktiga för att Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd ska fungera väl. Hela 
samhället påverkas av byggindustrin då den sysselsätter många människor. Projektledaren 
som leder projektgruppen är en viktig person då projektets framgång beror på projektgruppen. 
Den personen som har det yttersta ansvaret i ett projekt är projektledaren. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur projektledare inom byggindustrin arbetar praktiskt 
med kommunikation och motivation i projektgrupper samt förstå hur tillvägagångssättet 
påverkar möjligheten att nå ett projekts mål. Syftet med studien är också att utveckla ett 
ramverk för hur projektledare kan arbeta med kommunikation och motivation genom 
projektgruppens olika stadier. I den teoretiska referensramen redogör vi de teorier som stödjer 
studien, vi har valt att dela in teorin i tre teman; ledarskap och grupper, kommunikation samt 
motivation. Vi har använt oss av en abduktiv ansats i vår studie, den undersökningsmetod vi 
har arbetat efter är kvalitativ. För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av 
öppna personliga intervjuer. Vi har intervjuat sex stycken projektledare inom byggindustrin. 
 
Det har visat sig under intervjuerna att projektledare inom byggindustrin kommunicerar både 
muntligt och skriftligt. Vi har kommit fram till att en kombination av skriftlig och muntlig 
kommunikation, samt inre och yttre motivationsfaktorer av projektledaren är ett sätt som 
fungerar väl inom byggindustrin. Vi har även utvecklat ett ramverk för hur projektledare 
arbetar med kommunikation och motivation genom de olika gruppstadierna. Detta ramverk 
kan hjälpa projektledare att förstå hur de kan arbeta för att nå projektets mål gällande 
ekonomin och tiden. Det är viktigt att projektet uppnår målen för att lyckade projekt gynnar 
Sverige. 
 
Nyckelord: projektledare, projektgrupp, kommunikation och motivation. ! !
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1. Inledning 
I detta första kapitel presenteras bakgrunden till vårt problem samt en diskussion om var 
forskningen står idag, vilket leder fram till uppsatsens problemformulering. Syftet med 
studien presenteras och även de avgränsningar som gjorts, avslutningsvis definieras de 
centrala begreppen.  

1.1 Problembakgrund 
Byggprojekt är viktiga för att Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd ska fungera väl. Enligt 
Sveriges byggindustri (2013) tillhandahåller bygg- och fastighetsmarknaden de fysiska 
förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice. 
Byggverksamheten bidrar i stor utsträckning till Sveriges ekonomiska utveckling.  De senaste 
åren har byggindustrin i Sverige omsatt över 500 miljarder kronor per år, värdet på 
fastighetsbeståndet kan uppskattas till drygt 6 000 miljarder kronor. Byggindustrin i Sverige 
år 2012 sysselsatte 312 000 personer och bygginvesteringarna uppgick till 309 miljarder 
kronor (ibid.).  
 
Byggindustrin påverkar hela samhället då det är en stor industri och den sysselsätter många 
människor. Hela samhället påverkas negativt då ett företag inom byggindustrin går dåligt 
eftersom byggindustrin är stor och aktiverar många personer. Byggprojekt är vanligtvis stora 
och har en lång tidsram, det är något som kan göra det svårare för företag att överleva, 
speciellt nya företag, då de under projekttiden kan påverkas mycket utav ändringar i 
lagstiftning och från inflation- och konjunkturpåverkningar (Holt, 2013). Byggföretag är 
sårbara för konkurs på grund av hög konkurrens, osäkerhet och risk inom byggindustrin. Det 
är inte endast ett problem för byggindustrin om ett byggföretag skulle gå i konkurs, utan det 
påverkar även hela landets ekonomi (Wong & Ng, 2010). När ett byggföretag misslyckas med 
exempelvis ett projekt påverkar det inte bara det enskilda företaget utan även 
underleverantörer och deras anställda. Om störningar uppstår i projektet kan det bland annat 
leda till försening och även ökade kostnader. Ökade kostnader kan i sin tur leda till att 
företaget går i konkurs (Holt, 2013).  
 
Den projektgrupp som arbetar med ett projekt kommer ha inverkan på projektets framgång 
och byggindustrin som helhet. Teamet är den primära kärnan för projekt inom byggindustrin. 
En projektgrupp inom byggindustrin kan beskrivas som en grupp av personal från en eller 
flera organisationer som arbetar tillsammans för att utföra byggprojektet (Senaratne & 
Gunawardane, 2015). Fördelarna med att arbeta i team är att medarbetarna är mer engagerade, 
det blir bättre kvalitet på produkterna och det leder till en ökad produktivitet (Yukl, 2013). 
 
I en effektiv grupp vet varje individ sin roll vilket bidrar till att projektet blir lyckat. En 
nyckelfaktor för att teamets prestation ska bli lyckat är sammansättningen av gruppen, det är 
viktigt att ta hänsyn till de olika roller som medlemmarna har och hur de integrerar med 
varandra (Senaratne & Gunawardane, 2015). Alla individer i projektgruppen har en specifik 
roll och det är samarbetet mellan rollerna och förståelsen om de olika rollerna som gör 
gruppen effektiv och framgångsrik. I en effektiv grupp är produktiviteten hög och individerna 
i gruppen lyckas få ihop sina prestationer vilket leder till att gruppens mål nås (Zaccaro, 
Rittman & Marks, 2001). Två förutsättningar för att ett projekt ska bli framgångsrikt är att 
gruppen kommer överens då de arbetar tillsammans samt att ledaren av teamet är medveten 
om hur lagets prestation påverkar hela projektets framgång vid hantering av teamet (Senaratne 
& Gunawardane, 2015). Byggindustrin kräver laginsatser vilket innebär att ledaskapet har en 
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stor påverkan om gruppen är effektiv eller inte och även på utförandet av byggnadsarbetet 
(Senaratne & Samaraweera, 2015; Yukl, 2013; Zaccaro et al., 2001). 
 
Byggindustrin är en av de största industrierna i världen och byggprojekt är av mångskiftande 
karaktär och en viktig del som måste existera för att kunna genomföra projekten är 
ledarskapet. Ledarskap är definierat som att använda sina egenskaper, ha erfarenhet och 
hjälpa andra att förbättra sina prestationer (Carter, 2009).  Ledarskap handlar om att inspirera 
individer att göra sitt bästa för att nå ett önskat resultat, vinna individernas engagemang och 
motivera dem att nå målen (Senaratne & Samaraweera, 2015). Ledaren är den person som är 
ansvarig för att alla underenheter i en organisation ska integrera med varandra och fungera 
tillsammans. Ledaren måste ge riktlinjer, säkerställa nöjdhet bland arbetare och skapa 
gynnsamma förutsättningar för att arbetet ska kunna genomföras (Yukl, 2013). Reynolds 
(2000) förklarar att även om alla organisationer fungerar på olika sätt finns det ett antal teman 
som vanligtvis dyker upp för hur en ledare borde vara. Två aspekter som anses vara viktiga är 
att ledaren ska ha någon vision om projektets framtid samt ha egenskapen att kunna inspirera 
andra människor (ibid.). 
 
Projektledaren är den person som har det yttersta ansvaret i ett projekt och är därför en viktig 
faktor. Oshinubi (2007) förklarar att i byggindustrin är projektledaren ansvarig för att 
projektet slutförs i tid och inom den budget som angivits. Projektets mål nås genom att 
slutföra projekt inom tidsramen, samtidigt som produkten håller en hög kvalitet och budgeten 
inte överskrids. Awan (2015) beskriver att ett projekt anses vara lyckat om det inte finns 
några tids- eller kostnadsöverskridanden.  

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning om byggprojekt visar att projektledaren är en person som har stor påverkan 
på hur framgångsrikt ett projekts resultat blir. Flera viktiga faktorer hos projektledaren har 
studerats, bland annat samordning, problemhantering och motivation. De tre faktorerna 
kommer att behandlas i detta avsnitt då de förekommer i tidigare forskning och benämns som 
viktiga för en projektledare. 
 
Den första faktorn är samordning då projektledare inom byggindustrin måste hantera flera 
olika moment och människor samtidigt. När det handlar om gemensamma uppgifter är 
samordning en central del och samordning är därför mycket viktigt i projektarbeten 
(Jacobsson, 2011).  Det är viktigt i stora företag att projektledaren har en 
samordningsförmåga. Om den förmågan saknas hos projektledaren finns det en risk för att 
projektet misslyckas (Maylor, 2003). Projektledare måste hantera olika faktorer vid 
samordning som exempelvis omgivning, olikheter mellan människor och tidspress (Chang & 
Shen, 2009). Projektledaren arbetar tillsammans med projektgruppen och andra intressenter 
för att uppnå projektets tidsplan, kostnader och tekniska mål (Oshinubi, 2007). Jacobsson 
(2011) förklarar att det är viktigt med kommunikation för att lyckas med samordningen i ett 
projekt. Awan (2015) beskriver att ledaren genom kommunikation kan få en samordning i 
gruppen.  
 
Den andra faktorn är problemhantering, det är viktigt att projektledare inom byggindustrin 
kan hantera de olika problem som kan tänkas dyka upp under projektets gång.  Kirk (2000) 
menar att förändringar i byggprojekt sker dagligen, exempelvis förändringar i tillgång på 
arbetskraft och material, väderförhållanden eller ekonomiska begränsningar. Varje 
byggprojekt har en unik kombination av situationer (Cheng, Dainty & Moore, 2005; Kirk, 
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2000). Cheng et al. (2005) förklarar vidare att det skapar en oförutsägbarhet vilket ställer höga 
krav om flexibilitet på projektledaren. Projektledning existerar i företag för att skapa vinst, 
samt att klara av kriser (Holt, 2013). Projektledaren måste hantera den fysiska strukturen samt 
de olika människor som är inblandade. Projektledaren behöver även kunna förutse potentiella 
problem, analysera problematiska situationer när de uppstår samt hantera problemen (Kirk, 
2000).  Problemhantering av projektledaren spelar en viktig roll för att uppnå goda resultat i 
ett projekt angående kostnader och kvalitet. Problem kan både minskas och undvikas genom 
en öppen kommunikation (Meng, 2012). Om en ledare använder sig av mycket 
kommunikation kan han eller hon få reda på vad som händer i organisationen och då få veta i 
ett tidigt skede när problem uppstår. Genom den informationen kan ledaren få en djupare 
förståelse för de problem som uppstår och det gör att ledare har lättare att ta hand om 
problemen (Johansson, Miller & Hamrin, 2014).  
 
Den tredje faktorn som studerats är motivation och hur viktigt det är att projektledaren 
motiverar projektgruppen eftersom ett projekts resultat beror på projektgruppen. Tidigare 
forskning menar att projektgruppens medlemmar kommer att prestera bättre då de är 
motiverade (Khan & Ajmal, 2015). Projektledaren kan påverka gruppens motivation och 
därför bör projektledaren inspirera projektgruppens medlemmar att samarbeta och arbeta efter 
deras bästa förmåga då ett framgångsrikt projekt beror på gruppmedlemmarna (Schmid & 
Adams, 2008; Senaratne & Samaraweera, 2015). Byggindustrin kräver motiverade 
arbetstagare då det leder till att projektgruppen blir mer produktiv (Smithers & Walker, 2000). 
Vidare menar Khan och Ajmal (2015) att gruppen har en högre motivationsnivå då de känner 
att projektledaren bryr sig om dem och involverar dem i planeringsprocessen. Det är 
projektledarens ansvar att motivera gruppen för att produktiviteten i gruppen ska öka. Om 
produktiviteten ökar blir gruppen mer effektiv. Jin, Feng, Hardie och Saha (2015) beskriver 
att med en ökad motivationsgrad från ledaren ökar nivån av effektivitet i gruppen. Det leder i 
sin tur till att projektet lättare uppnår sina mål (ibid.). 
 
Enligt tidigare forskning kan projektledning inom byggindustrin förbättras. Powl och 
Skitmore (2005) förklarar att forskning har visat att projektledning inom byggindustrin kan bli 
mer effektiv och att det finns utrymme för förbättring. Tidigare forskning har visat att 
projektgrupper är viktiga för ett projekts resultat, samt att projektledaren har stor inverkan på 
hur gruppen arbetar. Den tidigare forskningen om projektledare beskriver vikten av 
samordning, problemhantering och motivation men utelämnar hur projektledare kan arbeta 
praktiskt med de olika faktorerna. Då tidigare forskning om samordning och 
problemhantering nämner kommunikation som ett verktyg för att lyckas med samordning och 
problemhantering har valt att studera hur projektledare kommunicerar med sin projektgrupp. 
Den andra delen vi valt att studera är motivation och hur projektledare motiverar sin 
projektgrupp. I den tidigare forskningen som vi har studerat finns det ingen information om 
hur projektledare arbetar med kommunikation och motivation. Det finns inte heller någon 
information om betydelsen av projektledarens tillvägagångssätt att kommunicera och 
motivera projektgruppen för att nå ett projekts mål. Vi vill bidra till forskningen genom att 
studera vilken betydelse projektledares tillvägagångssätt att kommunicera och motivera 
projektgrupper inom byggindustrin har för att nå ett projekts mål. 

1.3 Problemformulering 
Vilken betydelse har projektledares tillvägagångssätt att kommunicera och motivera 
projektgrupper inom byggindustrin för att nå ett projekts mål? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur projektledare inom byggindustrin arbetar praktiskt 
med kommunikation och motivation i projektgrupper samt förstå hur tillvägagångssättet 
påverkar möjligheten att nå ett projekts mål. Syftet med studien är också att utveckla ett 
ramverk för hur projektledare kan arbeta med kommunikation och motivation genom 
projektgruppens olika stadier.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa studien till att endast studera projektledare inom byggindustrin. Vi 
kommer inte att studera projektgruppen utan studien kommer endast att ses från 
projektledarnas perspektiv. Studien kommer avgränsa sig mot byggföretag inom Sverige. 

1.6 Centrala begrepp 
Projektledare - Vi kommer i vår studie att definiera projektledare likt Oshinubi (2007) som 
menar att en projektledare är den person som leder projektgruppen och ansvarar för att 
projektet slutförs i tid och inom budget. 
 
Kommunikation - I vår studie menar vi likt Jansson (2009) att kommunikation är utbyte av 
information mellan två eller flera personer. 
 
Motivation - Vi har valt att definiera motivation likt Herzberg, Mausner och Snyderman 
(1993), den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa mål.  
 
Projektgrupp - Vi kommer att definiera projektgrupp likt Senaratne och Gunawardane (2015) 
som menar att en byggprojektgrupp består av människor som arbetar tillsammans för att 
utföra ett byggprojekt. 
 
Byggindustrin - Hassan och Salmin (2014) menar att byggindustrin är indelad i flera 
sektioner, tunga sektorn (motorvägar, avlopp etc.), husbyggssektorn (nybyggnad, underhåll, 
rivning etc.) och industriella, kommersiella och institutionella sektorn (montering av 
utrustning på en byggarbetsplats etc.). Vi har i vår studie valt att fokusera på husbyggssektorn.  
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer olika teorier presenteras för att problemformuleringen 
ska gå att besvara. Fokus i den teoretiska referensramen ligger på tre olika delar. Den första 
delen är ledarskap och grupper då det är viktigt att belysa eftersom studien handlar om 
projektledare och projektgrupper. Den andra delen är kommunikation, då den tidigare 
forskningen visar att kommunikation är viktigt för en projektledares samordnings- samt 
problemhanteringsförmåga. Den sista och tredje delen som behandlas i teorin fokuserar på 
motivation, då tidigare forskning menar att motivation är en viktig faktor för att lyckas med 
ett projekt.  

2.1 Ledarskap och grupper 
Studien fokuserar på projektledare och projektgrupper därför kommer första delen i den 
teoretiska referensramen att belysa ledarskap, grupper samt ledare i grupper.  

2.1.1 Ledarskap 
Ledarskap är ett komplext område och det kan definieras på flera olika sätt. En definition är, 
ett beteende som syftar till att integrera både organisatoriska krav och personliga intressen i 
jakten på utvalda mål (Zulch, 2014). En annan definition som skulle accepteras av de flesta 
teoretiker i området är att ledarskap är en process, där det spelar stor roll om hur en person 
kan påverka andra socialt och sedan hur de arbetar mot samma mål. Detta antyder att 
ledarskap är en gruppaktivitet som är baserad på social påverkan och kretsar runt en 
gemensam uppgift. Det låter enkelt men det är ett mycket komplext område. En tredje 
definition är att använda sina egenskaper, ha erfarenheter och hjälpa andra att förbättra sina 
prestationer (Carter, 2009). Ytterliggare en definition, ledarskap är en uppsättning av 
färdigheter och kompetenser som kan utvecklas. Färdigheterna och kompetenserna kan sedan 
utvecklas och bli bättre genom erfarenhet, utbildning och mentorskap (Wijnen & Wildschut, 
2015).  
 
Projektledaren är en avgörande faktor för om ett projekt lyckas eller inte. En projektledare kan 
genom ledarskap påverka ett projekts resultat. Projektledares kommunikationsförmåga och 
problemhanteringsförmåga har stor betydelse på ett projekts resultat (Awan, 2015). 
Byggprojektledare behöver ledaregenskaper för att kunna hantera projekt på ett effektivt sätt 
(Zulch, 2014). En projektledare kan öka potentialen av framgångsrika projekt och grupper 
genom att effektivt motivera, bygga sammanhållna grupper samt lösa konflikter (Redick, 
Reyna, Schaffer & Toomey, 2014).  

2.1.2 Grupper 
Det är inom byggprojekt vanligt att arbeta i projektgrupper och det är projektledarens uppgift 
att skapa en grupp som fungerar tillsammans. Den viktigaste resursen i ett projekt är 
människorna. Projektledaren behöver skapa en grupp som fungerar tillsammans samtidigt som 
människorna i gruppen har en blandning av kompetens (Redick et al., 2014). Projektledaren 
ska enligt Awan (2015) skapa en miljö som gör det möjligt för gruppmedlemmarna att 
samarbeta. Fördelarna med att arbeta i grupp är att medarbetarna är mer engagerade, det blir 
bättre kvalitet på produkterna och det leder till en ökad produktivitet. Fördelarna sker inte 
automatiskt, utan de beror till stor del av kvaliteten på ledarskapet (Yukl, 2013). Redick et al. 
(2014) förklarar att en grupp inte fungerar direkt utan att det tar tid för gruppen att skapa en 
personlighet samtidigt som det gemensamma målet är i fokus.  
 
Det är vanligt att arbeta i grupp och genom samarbete kan komplexa uppgifter hanteras. 
Wheelan (2013) menar att människor alltid har arbetat i grupp för att generera nya idéer, få 
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arbetet gjort och för att individer ska växa. Genom samarbete kan komplexa uppgifter lösas 
och därför är det allt vanligare att fler uppgifter utförs av grupper. När gruppen blir 
sammansvetsad händer något speciellt för individerna, arbetet känns inte längre som en börda 
utan det blir roligt. Enligt Wheelan (2013) finns det fyra stadier som gruppen genomgår för att 
bli en effektiv grupp. De fyra stadierna beskrivs som; tillhörighet och trygghet, opposition och 
konflikt, tillit och struktur samt arbete och produktivitet.  
 
Det första steget är tillhörighet och trygghet. Wheelan (2013) beskriver att i det första 
stadiet är gruppen beroende utav den valda eller utsedda ledaren. I detta stadie väntar ofta 
medlemmarna på att ledaren ska ta beslut. Det verkar som att medlemmarna bryr sig mer om 
att bli accepterade än att arbeta med den faktiska uppgiften. Första stadiet har som mål att 
skapa en känsla av tillhörighet i gruppen, utveckla lojaliteten och att skapa en miljö där alla är 
trygga och då vågar säga sina egna idéer och förslag till gruppen (ibid.).  
 
Det andra stadiet som nämns är opposition och konflikt. Wheelan (2013) nämner att det andra 
stadiet handlar om att medlemmarna börjar strida mellan varandra om gruppens mål och hur 
de ska arbeta. Det är omöjligt att undvika konflikter och enda sättet att komma vidare är att 
hantera de konflikter som uppstår och utveckla en enhetlig syn för hur gruppen ska arbeta. 
Målet för det andra stadiet är att gruppen ska utveckla gemensamma mål och värderingar 
(ibid.).  
 
Det tredje stadiet är tillit och struktur. Wheelan (2013) menar att när de klarat sig igenom 
konflikterna som uppstår i det andra stadiet ökar gruppens tillit, engagemang och viljan att 
samarbeta. I detta stadie blir ledarens roll mindre styrande och ledaren blir mer som en 
konsult som kommer med råd och tips till hur arbetet ska fortlöpa. Målen för detta stadie är att 
skapa positiva relationer mellan medlemmarna och nå mognare förhandlingar gällande 
rollerna (ibid.).  
 
Det fjärde stadiet som beskrivs är arbete och produktivitet. Wheelan (2013) förklarar att det är 
i denna fas som gruppen är mest produktiv och effektiv. Eftersom gruppen har löst de 
problem som uppstått i tidigare stadier kan gruppen istället fokusera och lägga mer energi på 
att nå gruppens mål. Det är inte många som uppnår stadie fyra eller har arbetat i en grupp som 
uppnått det fjärde stadiet. Det finns ett antal olika mål för det fjärde stadiet, arbetet ska bli väl 
utfört, ta välgrundade beslut, bevara sammanhållningen i gruppen samtidigt som 
uppgiftsrelaterade konflikter uppmuntras och det sista målet är att gruppen ska fortsätta vara 
högpresterande på lång sikt (ibid.).  

2.1.3 Ledare i grupper 
En ledare kan inte agera på samma sätt genom alla stadier eftersom gruppen utvecklas i de 
olika faserna. Enligt Wheelan (2013) behöver en ledare agera på olika sätt i de olika stadierna 
eftersom medlemmarnas syn på ledarens roll förändras under de olika stadierna som de 
genomgår. I det första stadiet ska ledaren vara en styrande och självklar ledare. 
Gruppmedlemmarna har ännu inte hunnit organisera sig själva och de vill då ha en ledare som 
ger dem den strukturen. Gruppen förväntar sig att ledaren ska vara styrande, självsäker, 
strukturerad och uppgiftsorienterad (ibid.).  
 
I det andra stadiet när medlemmarna börjar kräva större inflytande över gruppens styrning ska 
ledaren enligt Wheelan (2013) successivt se till att ge medlemmarna sådant mandat. 
Medlemmarna börjar i detta stadie att känna sig mer bekväma i gruppen och börjar då 
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ifrågasätta det stora inflytandet som ledaren har. Hur omfördelningen av makten görs är 
avgörande för gruppens utveckling och produktivitet. Det uppstår ofta konflikter i denna nivå, 
några stödjer ledaren och några motsätter sig honom eller henne. En del av de konflikter som 
uppstår kan bero på hur ledaren beter sig i gruppen men mycket av konflikterna ligger även 
utanför ledarens roll. Det är viktigt i denna nivå att varken ledaren eller medlemmarna tar 
konflikten och det som händer för personligt (ibid.).  
 
I det tredje stadiet ska ledare enligt Wheelan (2013) involvera medlemmarna i gruppens 
ledarskapsfunktioner. Ett kännetecken för ledarskapets tredje stadium är att få medlemmarna 
att delta i ledarskapsprocessen. En ledare kan inte utföra alla uppgifter själv och det är därför 
nödvändigt med maktdelning och delegering. Att arbeta på det sättet är ett tecken på en 
effektiv ledarstil på detta stadie. I detta stadie har det uppstått medlemsroller som tar över 
vissa delar av ledarens roll. Ledaren övergår istället till att inta en roll som ger stöd till 
gruppens medlemmar (ibid.).  
 
I det fjärde och sista stadiet ska ledaren enligt Wheelan (2013) delta som en expertmedlem i 
gruppen. I detta stadie kan ledaren slappna av lite mer. Nu har medlemmarna tagit sitt ansvar 
och de arbetar för att gruppen ska nå målen. Ledaren fortsätter att agera som en konsult 
genom att stötta gruppen när det behövs men generellt deltar ledaren i arbetet tillsammans 
med medlemmarna för att nå målen de har (ibid.).  

2.2 Kommunikation 
Då tidigare forskning om både samordning och problemhantering belyser kommunikation 
som en viktig faktor har vi valt att studera kommunikation. Vi kommer först beskriva vad 
kommunikation är och vikten av kommunikation i projektledning för att sedan belysa 
kommunikation i samordning och problemhantering. 
 
Kommunikation är något som sker ständigt och det är en grund för människors relationer 
mellan varandra. Ordet kommunikation härstammar från latin, det latinska ordet är 
communicare som ungefär betyder, att göra något gemensamt för flera. Det dominerande 
sättet att tänka sig kommunikation är att det gäller ett utbyte av information mellan två eller 
flera personer (Jansson, 2009). Kommunikation har från början av 1900-talet handlat om 
utbyte av information, vilket innebär överföring av idéer, tankar och meningar (Golumbia, 
2013).  
 
Kommunikation är något som är så naturligt för oss människor att vi inte reflekterar över det 
utan kommunikation tas för givet. Kommunikation är nödvändigt för mänskligt liv 
(Falkheimer & Heide, 2013). Det går inte att inte kommunicera, utan det är oundvikligt och 
kommunikation sker ständigt.  Kommunikation utgör grunden för relationer med andra 
människor därför är kommunikation också en bas för identitet och möten med andra 
människor. En grundläggande förutsättning för att grupper ska fungera är kommunikation 
vilket också är viktigt för en grupps funktion och effektivitet (Nilsson & Waldemarson, 1994).  
 
Kommunikation är av stor betydelse inom projektledning, en projektledare kan genom en god 
kommunikationsförmåga uppnå ett bättre projektresultat. En projektledare behöver vara en 
god kommunikatör för att tydligt kunna förmedla information till gruppmedlemmarna. En god 
kommunikationsförmåga hos projektledaren kommer leda till att arbetet blir bättre utfört av 
gruppmedlemmarna då de vet exakt vad som förväntas av dem, vilket kommer påverka 
projektets resultat positivt. Om projektledaren kommunicerar otydligt på ett sätt som 
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gruppmedlemmarna inte förstår är det troligt att resultatet inte kommer utfalla som 
projektledaren önskar (Awan, 2015). En välfungerande kommunikation är nyckeln till en god 
projektledning (Michalski, 2000).  
 
En projektledares dagliga arbete består till stor del av att kommunicera med medarbetare och 
andra intressenter. Kommunikation med människor är en naturlig del av ledarskapet och en 
projektledare kommunicerar konstant med projektgruppen och andra intressenter till projektet 
(Zulch, 2014). Johansson et al. (2014) visar att chefer i företag över hela världen tar upp 
kommunikationsförmåga som en av de viktigaste tillgångarna för ett företags framgång. 
Studier som har gjorts för att visa vad ledare gör på sitt arbete visar att 79 till 90 procent av 
deras tid varje dag går till att kommunicera. Under 2000-talet har Sverige anammat begreppet 
kommunikativt ledarskap. En kommunikativ ledare är en person som engagerar medarbetare i 
dialoger, söker återkoppling, uppmuntrar delaktighet i beslutsfattande och han eller hon 
uppfattas som en öppen samt engagerad person. Kommunikativa ledare samarbetar med de 
anställda och ledaren ger och söker återkoppling med medarbetarna genom feedback. 
Kommunikativa ledare skapar även utrymmen för medarbetare att uttrycka sig och bli 
lyssnade på. Den kommunikativa ledaren är mottaglig för feedback och lyssnar gärna på de 
anställda för att lära sig om hur han eller hon kan förbättra sitt ledarskap (ibid.). 
 
2.2.1 Kommunikation och samordning 
Samordning är en viktig faktor hos projektledare då en projektledare genom samordning kan 
undvika att projekt misslyckas. Att det finns en dynamik i gruppen och en samordning mellan 
de två är mycket viktigt och det är ledarens roll att se till att det nås. Kommunikation är en av 
ledarens viktigaste redskap för att nå ut till gruppen (Redick et al., 2014). Med hjälp av 
kommunikation menar Awan (2015) att ledaren kan få ihop medlemmarna och gruppen på ett 
bra sätt och därmed få en samordning i gruppen. Samordning handlar om att projektledare kan 
skapa en trygg grupp för att de tillsammans ska nå projektetens mål samt att kunna hantera de 
konflikter som kan uppkomma (Awan, 2015; Redick et al., 2014). Konflikter är alltid något 
som uppstår i ett projekt eller i projektgruppen, detta eftersom det är flera individer 
inblandade i processen (Redick et al., 2014). Vidare menar Awan (2015) att konflikter i 
gruppen är ett exempel på varför projekt misslyckas. Det är som projektledare viktigt att 
kommunicera med medlemmarna i gruppen samt förstå deras värderingar, det hjälper han 
eller henne att hantera konflikter och i och med det få en bättre samordning i gruppen. 
Kunskap om kommunikation samt en förståelse för gruppmedlemmarnas preferenser kommer 
att underlätta för projektledaren. Projektledaren kan då kommunicera på ett sätt som motiverar 
gruppmedlemmarna.  
 
Det finns flera olika samordningsmetoder som kan användas i ett projekt. Chang och Shen 
(2009) har tagit fram nio stycken samordningsmetoder och delat in dem i muntlig 
kommunikation och skriftlig kommunikation.  Den muntliga kommunikationen består av 
möten, studiebesök, telefon och face-to-face. Face-to-face är ett värdefullt sätt att 
kommunicera på, då det tillåter direkt återkoppling samt att det går att läsa av kroppsspråket 
och inte endast orden som sägs. Den skriftliga kommunikationen omfattar mejl, planer, 
scheman, rapporter och kontraktshandlingar. Enligt Hellman (2014) har mejl tre fördelar som 
är; det är tidsbesparande, lätt att använda och det är en enkel tillgång till information. Det är 
som projektledare viktigt att ansvara över att meddelanden som skickats också tas emot, både 
muntliga och skriftliga meddelanden (Michalski, 2000). Zulch (2014) förklarar att muntlig 
kommunikation är det som vanligtvis används av projektledare inom byggindustrin. I olika 
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skeden av ett byggprojekt kommer människor behöva förklara, ställa frågor och diskutera 
frågor samt idéer med varandra. Mindre tid i byggprojekt läggs på att läsa och skriva (ibid.). 

2.2.2 Kommunikation och problemhantering 
Det är lättare att hantera problem som uppstår om projektledaren kommunicerar med gruppen. 
Genom god kommunikation är det lättare för ledare att hantera de problem som uppstår. 
Vanligtvis tar det lång tid att hantera problem gällande de anställda och problem gällande 
arbetsplatsen. Om en ledare använder sig av mycket kommunikation kan han eller hon få reda 
på vad som händer i organisationen och då få veta i ett tidigt skede när problem uppstår. 
Genom den informationen kan ledaren få en djupare förståelse för de problem som uppstår 
och därmed kan ledaren lättare hantera problemen (Johansson et al., 2014). I ett projekt är 
problem oundvikliga och för att säkerställa en effektiv problemlösning måste problemen 
hanteras på lägsta möjliga nivå. Ett problem kan börja som ett litet problem, men om det inte 
hanteras kan problemet växa till en stor tvist och det kan då bli svårt att lösa. Problem kan 
minskas och undvikas genom ömsesidigt förtroende mellan parter, ömsesidiga mål och en 
öppen kommunikation (Meng, 2012). 
 

* 
 

Sammanfattningsvis sker kommunikation hela tiden och det är viktigt att projektledare är 
medvetna om att deras kommunikativa förmåga kan påverka ett projekts resultat. Zulch 
(2014) förklarar att kommunikation är en naturlig del av ledarskapet och att projektledare 
ständigt kommunicerar med projektgruppen. Enligt Awan (2015) är det viktigt att en 
projektledare är en god kommunikatör för då kommer gruppmedlemmarna att utföra ett bättre 
arbete. Konflikter kan leda till att projekt misslyckas, men genom en god kommunikation kan 
konflikterna undvikas. Johansson et al. (2014) förklarar också att problem lättare kan hanteras 
med en god kommunikation. 

2.3 Motivation 
Då tidigare forskning belyser motivation som en viktig faktor hos projektledare har vi valt att 
studera motivation i vår studie. Först kommer vi beskriva motivationens betydelse inom 
byggindustrin för att sedan förklara vad inre och yttre motivationsfaktorer är. 
 
Om projektgruppen är motiverad kommer kostnaderna för projektet att vara lägre då grupper 
blir mer effektiva om de är motiverade. En människa som inte känner någon stimulans eller 
inspiration karakteriseras som omotiverad och en människa som är energifylld mot ett mål 
anses vara motiverad (Ryan & Deci, 2000).  En ökad motivation, ökar graden av effektivitet 
som i sin tur leder till att projektets mål lättare nås (Jin et al., 2015). Det har en stor påverkan 
på kostnaderna i ett byggprojekt hur motiverade personalen är. Om personalen är motiverad är 
det lättare att hålla ner kostnaderna, och detta är viktigt i byggindustrin (Schrader, 1972). 
 
I byggprojekt är det viktigt med motiverade medarbetare då ett lyckat projekt beror på 
gruppmedlemmarna och det är projektledarens ansvar att se till att gruppen är motiverad. 
Byggindustrin kräver motiverade arbetstagare då en motiverad projektgrupp presterar bättre 
(Khan & Ajmal, 2015; Smithers & Walker, 2000). Motivation är en viktig bidragsfaktor för 
att gruppen ska nå maximal produktivitet och gruppens produktivitet är en huvudfaktor för 
hur framgångsrikt projektet blir ekonomiskt (Khan & Ajman, 2015). Ett framgångsrikt projekt 
beror på gruppmedlemmarna och att det är projektledaren som bör inspirera projektgruppens 
medlemmar att samarbeta och arbeta efter deras bästa förmåga (Senaratne & Samaraweera, 
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2015). Det går att motivera alla men det måste göras på olika sätt för att det ska bli 
framgångsrikt (Jin et al., 2015). En del människor som arbetar behöver inte någon extra 
motivation då de är nöjda med att de har ett arbete och den lön som arbetet medför. Andra 
anställda kan behöva en klapp på axeln för att bli motiverade, och andra kan behöva någon 
form av belöningssystem som extra motivation. Som ledare är det viktigt att reflektera kring 
hur han eller hon når fram med motivation till sina anställda (Ulvenblad, Wall, Cederholm & 
Hedin, 2013). Nyckeln till att motivera en grupp är att hitta sätt som kan uppfylla gruppens 
behov samt varje individs behov (Tabassi & Bakar, 2009).  

2.3.1 Inre motivationsfaktorer 
Det finns två typer av motivationsfaktorer som vanligtvis behandlas inom teorin, det är inre 
och yttre motivationsfaktorer. Inre motivation handlar om de drivkrafter som får människor 
att utföra en aktivitet av frivilja, det skapar tillfredsställelse att göra något för att det är 
intressant eller roligt (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000; Sansone & Harackiwicz, 
2000). Inre motivation handlar om att människor tillfredsställs av glädjen att utföra uppgiften 
och genom att söka nya lösningar på problem. En högre grad av inre motivation leder till att 
kreativa lösningar uppnås (Cooper & Jayatilaka, 2006). Tillfredsställelse grundar sig 
vanligtvis i känslan av att känna sig effektiv. Den positiva känslan brukar vanligtvis komma 
ifrån att engagera sig och arbeta med nya och utmanade uppgifter. Inom litteraturen är det 
allmänt sagt att positiv feedback kommer att höja den inre motivationen. Det kan förklaras av 
att verbala uppskattningar inte är något som förväntas. De verbala uppskattningarna bidrar 
även till att en persons självförtroende stärks (Sansone & Harackiwicz, 2000).  
 
Ett erkännande eller en positiv förstärkning från en ledare kan öka motivationen och skapa 
entusiasm hos de anställda. Positiv förstärkning från ledare är något som har stor betydelse för 
gruppens motivation. Flera människor har uppnått större framgång när de fått ett erkännande 
från en ledare än bara en belöning (Tabassi & Baker, 2009). En studie har visat på att 
förväntad feedback minskar den inre motivationen. Det stödjer synen om att spontan feedback 
har en positiv påverkan eftersom den inte är förväntad att få under tiden som uppgiften utförs. 
Vidare förklaras det att om en person vet om att han eller hon ska få feedback för sitt arbete 
känns det mer som en utvärdering och det har en negativ påverkan på den inre motivationen. I 
studien framkom det att personer som inte visste om att de skulle få feedback efter det 
slutförda arbetet, de fick en ökad inre motivation efter feedbacken som tilldelats (Sansone & 
Harackiwicz, 2000). Genom positiv feedback kan den inre motivationen öka men negativ 
feedback kan minska den inre motivationen (Cooper & Jayatilaka, 2006).  
 
Det är viktigt att individer känner en gruppsammanhållning då det kan öka den inre 
motivationen. Tabassi och Baker (2009) menar att grupptillhörighet är ett viktigt incitament 
för de som arbetar inom byggindustrin. Medarbetare är mer motiverade då de känner att de 
tillhör en grupp där de får uttrycka sig fritt. Om en grupp har möjlighet till att ta egna beslut 
känner de sig mer motiverade (ibid). Det skapar även en bättre sammanhållning för 
gruppmedlemmarna då gruppen får ett större ansvar vid beslutsfattande (Johansson et al., 
2014; Tabassi & Baker, 2009). 

2.3.2 Yttre motivationsfaktorer 
Tillskillnad från inre motivationsfaktorer handlar de yttre faktorerna om att personer 
motiveras av den belöning som fås efter att uppgiften är genomförd. Ryan och Deci (2000) 
förklarar att yttre motivation handlar om att göra något eftersom det leder till ett speciellt 
utfall. Det kan handla om att uppnå ett mål, tillfredsställa ett behov, undvika ett straff eller 
strävan efter en belöning. Enligt den klassiska litteraturen är de yttre motivationsfaktorerna en 
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kontrast mot de inre motivationsfaktorerna (ibid.). Enligt Gagné och Deci (2005) kräver yttre 
motivation en handling mellan aktiviteten och att personen som utför uppgiften får en 
belöning, det kan vara både materiella och verbala belöningar. Tillfredsställelsen kommer inte 
från uppgiften i sig utan från de yttre konsekvenserna som uppgiften medför. En person kan 
exempelvis arbeta för att endast få sin lön eller för att chefen inte ska bli upprörd (ibid.). 
Människors kreativitet tenderar även att minskas av den yttre motivationen då den fokuserar 
på belöningarna som dyker upp efter att uppgiften är genomförd och inte glädjen i att utföra 
uppgiften (Cooper & Jayatilaka, 2006).  
 
Det finns två olika former som de yttre motivationsfaktorerna kan anta. Enligt Ryan och Deci 
(2000) är den klassiska synen att någon känner att de drivs för att göra uppgiften endast för att 
få sin belöning när uppgiften är slutförd. Det kan också vara att personen känner att det yttre 
målet är sitt, exempelvis kan en student ha ett framtida arbete som drivkraft för att slutföra 
studierna. Personen gör fortfarande inte uppgiften för att uppgiften i sig är drivkraften utan 
han eller hon ser en egen mening med uppgiften också. Eftersom personen ser att uppgiften 
kommer leda till personens dröm i framtiden och inte bara belöningen som fås när uppgiften 
är slutförd (ibid.).  
 
Inom byggindustrin är det vanligt att medarbetare belönas ekonomiskt vilket är en yttre 
motivationsfaktor. Inom byggindustrin är de vanligaste motivationsincitamenten ekonomiska 
(Jin et al., 2015). Ekonomiska incitament i byggprojekt är viktiga för ett byggprojektets utfall. 
Ekonomiska incitament används vanligtvis i byggprojekt för att stärka motivationen hos de 
anställda. De ekonomiska incitamenten syftar till att öka effektiviteten i projekten genom att 
få de anställda att arbeta hårdare och smartare för att uppnå målen (Rose & Manley, 2011). 
Pengar har en stor inverkan på människor och ett belöningssystem i en organisation där de 
anställda får högre lön för extra ansträngning leder till en högre produktivitet (Tabassi & 
Bakar, 2009). Ekonomiska incitament behöver dock inte vara det mest effektiva sättet att 
motivera anställda på. Andra motivationsincitament som också kan vara betydelsefulla är 
positiv förstärkning, arbetsmiljö och delaktighet i arbetet. Vilket sätt som mest påverkar de 
anställdas motivation beror på vem eller vilka de anställda är (Jin et al., 2015).  
 
Forskare inom motivation idag har förkastat idén om att motivation endast kan komma från 
inre eller yttre faktorer och har istället erkänt att det är bättre med en balanserad syn som 
tillåter en kombination av de inre och yttre faktorerna (Sansone & Harackiwicz, 2000).  
   
 

* 
 

Sammanfattningsvis är det viktigt att medarbetare känner sig motiverade för att de ska kunna 
prestera på en hög nivå. Projektledaren har en stor påverkan på projektgruppens motivation 
(Jin et al., 2015). En projektgrupp presterar bättre om medlemmarna är motiverade (Khan & 
Ajmal, 2015; Smithers & Walker, 2000). Det finns två typer av motivationsfaktorer som är 
inre och yttre motivationsfaktorer. Inre motivation handlar om de drivkrafter som får 
människor att utföra en aktivitet av frivilja, det skapar tillfredsställelse att göra något för att 
det är intressant eller roligt. Yttre motivation handlar om att göra något eftersom det leder till 
ett speciellt utfall. Det kan handla om att uppnå ett mål, tillfredsställa ett behov, undvika ett 
straff eller strävan efter en belöning (Ryan & Deci, 2000). En ökad motivation i gruppen leder 
till att effektiviteten i gruppen ökar vilket i sin tur leder till att projektets mål lättare uppnås 
(Jin et al., 2015). 
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2.4 Analysmodell 
Vi vill i vår studie studera hur projektledare i byggindustrin arbetar under projektgruppens 
olika faser med kommunikation och motivation för att nå ett projekts mål. Vi använder oss av 
vår teoretiska referensram för att kunna studera detta empiriskt. Vi har skapat en analysmodell 
med våra teman och denna modell ligger till grund för vår intervjuguide, se figur 2.2. 
 

 
 
Figur 2.2 Egen analysmodell  
 
Analysmodellen förklarar att vi som författare har valt att fokusera på de teman som ingår i 
den teoretiska referensramen. Fokus ligger på grupprocessen och ledarskapet gällande 
kommunikation och motivation. Från den insamlade teorin framgår det att det finns en 
grupprocess med fyra stadier som en grupp genomgår.  Under alla stadier arbetar 
projektledaren med kommunikation och motivation i sitt ledarkap. I vår insamlade teori har vi 
valt att fokusera på kommunikation när det gäller samordning och problemhantering, samt 
inre- och yttre motivationsfaktorer som också framgår i analysmodellen.  
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- Inre motivationsfaktorer  
- Yttre motivationsfaktorer 

Grupprocess  
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3. Metod 
Uppsatsens tillvägagångssätt presenteras i detta kapitel. Kapitlet innehåller hur vi samlat in 
vår teori och empiri, hur vi utformat vår intervjuguide och våra val av företag samt 
respondenter. Vi beskriver även hur vi analyserat vår insamlade data och uppsatsens giltighet 
och tillförlitlighet. 

3.1 Övergripande forskningsansats 
Vi har i vår uppsats valt att arbeta enligt en abduktiv ansats. Vi samlade först in teorier och 
gjorde därefter vår empiriska studie. Vi har efter vår empiriska studie valt att komplettera den 
teoretiska referensramen då vi ansåg att det behövdes. När den abduktiva metoden används 
utvecklas det empiriska området under studiens gång och under processen förfinas och 
justeras även teorikapitlet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den abduktiva ansatsen gav oss 
möjlighet att utveckla vår redan insamlade teori. Vi utvecklade motivationsdelen i den 
teoretiska referensramen, då vi ansåg att teorin saknade delar som berördes i den insamlade 
empirin. Det vi valde att komplettera motivationsdelen med var inre och yttre 
motivationsfaktorer. Vi tog även bort en del teori som inte ansågs vara relevant till studien. 
Fördelen med en abduktiv ansats är att vi som författare inte blir låsta, vilket skulle kunna 
hända om vi arbetade strikt deduktivt eller induktivt (Patel & Davidson, 2011).  
 
Syftet med en intensiv uppläggning är att skapa en fullständig bild av en händelse, ett 
fenomen eller en situation. En intensiv uppläggning gjordes till studien då vi ville skapa 
klarhet och förståelse om vårt ämne. Styrkan med den intensiva uppläggningen är att vi som 
författare får fram relevant data då undersökningen omfattar många detaljer. Detta leder till att 
studiens interna giltighet är stor. Det finns ett starkt samband mellan valet av intensiv 
undersökningsuppläggning och kvalitativa metoder (Jacobsen, 2002). 
 
Vi har valt att arbeta med den kvalitativa metoden som enligt Jacobsen (2002) anses likna en 
öppen metod. Det innebär att vi har undersökt ett mindre antal enheter som vi samlat in ord 
och text ifrån. En kvalitativ undersökning gjordes av oss då vi som författare hade lite 
kunskap inom området och vi ville få fram mycket information om fenomenet, beskriva 
fenomenet och ge en förklaring på fenomenet. Den kvalitativa metoden kan ge oss som 
författare mer detaljerad information än den kvantitativa metoden.  
 
Valet av den kvalitativa metoden grundade sig i att vi inte hade någon djup kunskap inom 
området. Vi ansåg att den kvalitativa metoden passade in på vår problemformulering då vi 
ville ta fram hur projektledare arbetar i praktiken samt vilken betydelse tillvägagångssättet har 
för att nå ett projekts mål. Fördelarna med en kvalitativ ansats är att vi som undersökare får 
fram den riktiga förståelsen av en situation (Jacobsen, 2002). Vi som författare har inte haft 
något inflytande på informationen som samlats in, då det inte ställts några givna frågor med 
exakta svarsalternativ, vilket skapar en hög giltighet. Under våra intervjuer har vi lyssnat på 
respondenterna och inte ställt några ledande frågor för att vi ville få fram nya aspekter och ny 
kunskap om hur projektledare arbetar.  

3.2 Litteraturstudie 
Vi har valt att samla in litteratur i form av sekundärdata. Jacobsen (2002) beskriver att 
informationen i sekundärdata har samlats in av någon annan, som forskaren sedan använder 
sig utav i sin studie. Vi har använt oss av böcker från Högskolan i Halmstads bibliotek och 
vetenskapliga artiklar från databaserna Google Scholar och Högskolan i Halmstads databaser. 
Vi har använt sökord som; leadership, construction, project, project groups, motivation, 
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intrinsic motivation, extrinsic motivation, project management, project coordination, project 
failure och communication. Sökorden anser vi ha gett oss relevant och användbar information 
till vår studie.  
 
Vi har använt oss av relativt nypublicerade artiklar då majoriteten är från 2000-talet och 
framåt, och de flesta artiklarna publicerades endast för några år sedan. Nypublicerade artiklar 
används i studien för att se vad den senaste forskningen visar. 
 
Litteraturen har studerats kritiskt av oss eftersom vi använt oss utav sekundärdata och det är 
då någon annan som samlat in den data som vi valt att använda. Gällande den kritiska 
granskningen har vi tittat på när artiklarna är skrivna och vart de är publicerade. Vi har även 
tittat på hur många som har refererat till artiklarna, desto fler som använt artiklarna desto 
bättre och mer trovärdiga har vi ansett att de är. Jacobsen (2002) menar att det finns problem 
gällande användandet av sekundärdata, huvudproblemet är att informationen i många fall har 
samlats in och använts i ett annat syfte. Det är sällan som rådata presenteras utan istället 
presenteras den transformerade slutdata som då kan vara svår att implementera på en annan 
studie. Vi har valt att använda oss utav ett stort antal vetenskapliga artiklar då det ger en 
kunskapsbredd och vi anser att det stärker studiens trovärdighet. 

3.3 Empirisk studie 
Till vår empiriska studie har vi samlat in primärdata. Jacobsen (2002) beskriver att primärdata 
innebär att forskare samlar in upplysningar för första gången. Vår primärdata kommer från 
öppna intervjuer och intervjuerna har hjälpt oss att få en förståelse kring ämnet. Vi har 
intervjuat sex personer från de tre största byggföretagen i Sverige; Peab, Skanska och NCC 
(Sveriges byggindustri, 2013). Vi valde att intervjua två personer från varje företag, en person 
som arbetar i Halmstad och en person som arbetar i Göteborg från respektive företag. Valet av 
städerna grundade sig i att vi som författare bor i både Göteborg och Halmstad. Vi förutsatte 
att det skulle vara svårt att endast intervjua projektledare i Halmstad då det är en mindre stad 
och därmed antog vi att utbudet av relevanta respondenter inte skulle räcka till, därför valde vi 
att utöka vårt sökområde. Göteborg kändes som ett naturligt val för oss då vi båda kommer 
därifrån och vanligtvis spenderar mycket tid där.  
 
Intervju används som forskningsmetod när strävan är att förnya, bredda och berika de 
föreställningar som redan finns inom området (Kvale, 1997). Vi som forskare har vid 
insamling av primärdata en viss grad av kontroll över de förhållanden som kan påverka 
tillförlitligheten. Vid en öppen intervju påtvingas inte respondenterna med några fasta frågor 
och givna svarsalternativ, vilket leder till att den interna giltigheten för studien är hög då det 
som mäts är det som var tänkt att mätas (Jacobsen, 2002). 

3.3.1 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden inleds med allmänna frågor om personens bakgrund för att sedan gå över till 
frågor om ledarskap och grupper, kommunikation och slutligen motivation, se bilaga 1, då det 
är kategorierna vi valt att fokusera på genomgående i studien. Den kvalitativa intervjun bör 
inte vara helt ostrukturerad utan en intervjuhandledning bör utarbetas (Jacobsen, 2002). En 
intervjuhandledning betyder att vi som författarna gör en översikt om vilka ämnen som ska 
beröras under intervjun. Detta gjorde vi för att säkerställa att de viktiga ämnena som vi ville 
belysa inte skulle försvinna under intervjun. För att säkerställa att vår intervjuguide innehöll 
relevanta frågor gjorde vi ett operationaliseringsschema, se bilaga 2. Vi utgick från vår 
teoretiska referensram när vi skapade operationaliseringsschemat, för att säkerställa att 
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intervjufrågorna grundade sig i vår insamlade teori. Vi valde också att använda samma 
kategorier som i den teoretiska referensramen för att intervjuerna skulle belysa de delar som 
vi var intresserade av. Vi inledde många frågor till respondenterna med ”berätta om”, för att 
frågorna inte skulle bli ledande vilket hade kunnat påverka studiens trovärdighet (Jacobsen, 
2002). 

3.3.2 Val av företag och respondenter 
Vi skapade våra kriterier för giltiga respondenter utifrån vårt syfte. De kriterier vi hade för 
giltiga respondenter var att de skulle arbeta med byggprojekt och vara ledare för en 
projektgrupp. Vår urvalsprocess av respondenter började med att vi sökte på internet efter 
Sveriges största byggföretag då vi ville intervjua projektledare ifrån stora företag.  Enligt 
Sveriges byggindustrier (2013) är de tre största byggföretagen i Sverige Peab, Skanska och 
NCC. Vi valde att intervjua personer från större företag då vi ansåg att de företagen har större 
erfarenhet och mer kunskap inom området som studien berör. Vi kontaktade alla företag via 
telefon och vi fick direktkontakt med alla våra respondenter. 
 
Vi har genomfört sex stycken intervjuer varav tre stycken i Halmstad och tre stycken i 
Göteborg, se tabell 3.1. Vi har inte haft någon preferens om vem vi vill träffa förutom att 
personen ska ha rätt position. Under tiden vi sökte respondenter fick vi lära oss att företagen 
har olika namn på det som teorin menar med projektledare därför fick vi vara noggranna med 
att fråga respondenterna vad de arbetar med för att säkerställa att vi nått fram till rätt person. 
Vi ansåg att det inte skulle påverka vårt resultat om respondenterna var män eller kvinnor 
eller om personerna var relativt nya eller har varit projektledare i många år. Därför har vårt 
urval av personer endast baserats på den person i Göteborg respektive Halmstad som vi först 
fick kontakt med på respektive företag. De personer som vi intervjuat har olika kön, ålder och 
erfarenheter. Enligt Jacobsen (2002) går det inte att göra en undersökning med ett stort antal 
människor när en kvalitativ metod används. Vi ansåg att sex stycken respondenter var 
tillräckligt då vi fick fram relevanta svar från dem som vi sedan kunde använda i vår studie. 
Intervjuernas kvalitet är viktigare än deras kvantitet (Kvale, 1997). Intervjutiden varierade 
mellan de olika respondenterna, intervjuerna pågick mellan 30-75 minuter. Tiden varierade på 
grund av att respondenterna valde att berätta olika detaljerat om varje fråga. Vi har frågat alla 
våra respondenter om de vill vara anonyma i denna studie, men alla har lämnat sitt samtycke 
till att vi får använda deras namn, vilket vi nu kommer att göra framöver i studien.  
 

Företag: Respondent: Personlig kommunikation: 

Peab 
Anders Johansson 15-03-24 

Sara Bergström 15-03-27 

Skanska 
Marinda Törnlycke 15-03-26 

Lars Gustavsson 15-03-27 

NCC 
Robert Karlsson 15-03-26 
Anders Eliasson 15-04-28 

 
Tabell 3.1 Val av respondenter 

3.3.3 Val av dataanalysmetod 
Vi ville spela in alla intervjuer för att vara säkra på att få med allt som respondenterna 
uttryckte. Detta blev dock inte möjligt då en av våra respondenter inte ville bli inspelad, 
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istället fick vi ta anteckningar från den intervjun. Jacobsen (2002) rekommenderar inspelning 
av data för att viktig information inte ska missas men även för att intervjun ska bli effektiv 
utan avbrott. Efter intervjuerna transkriberade vi dem för att säkerställa att vi inte missade 
någon information från respondenterna. Från den intervjun som vi inte fick spela in valde vi 
att sammanställa intervjun från våra anteckningar redan samma dag för att i största mån 
minimera risken att glömma något som sagts.  
 
Vi sammanställde sedan intervjuerna under empirikapitlet. Vi har i sammanställningen av 
intervjuerna tänkt på att göra det lättläst för läsaren och därför valt att formulera oss på ett 
enkelt sätt. Om vi hade bevarat exakt vad som sades under intervjuerna hade det blivit mycket 
svårläst för läsaren, då det var i talspråk och det hade varit svårt att få en klar bild. En 
meningskoncentrering har därför genomförts. Meningskoncentrering innebär att långa 
meningar kortas ner. Intervjun koncentreras och det som sagts formuleras om till ett mer 
koncist sätt (Kvale, 1997).  
 
I vår studie har vi delat in vår insamlade data i olika kategorier. Meningskategorisering 
innebär att intervjun kodas i kategorier (Kvale, 1997). En uppdelning av företagen har gjorts 
för att det ska vara tydligt att förstå vart informationen kommer ifrån. Vi fortsatte sedan att 
sammanställa intervjuerna enligt samma mönster som i den teoretiska referensramen. Vi 
gjorde detta för att tydligt skapa en röd tråd som gör det lättare för läsaren att följa med i 
texten och en struktur med väl valda rubriker är att föredra (Patel & Davidson, 2002). 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Jacobsen (2002) förklarar att oavsett vilken slags empiri som samlas in måste den uppfylla två 
krav. Det första kravet är att empirin måste vara giltig och relevant (valid). Det andra kravet 
som empirin måste uppfylla är att den ska vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel).  

3.4.1 Validitet 
Vi har arbetat med en intensiv uppläggning som har en hög intern giltighet då den omfattar 
många detaljer. Den kvalitativa metoden som vi valt att arbeta med skapar också en hög intern 
giltighet då vi som undersökare får fram den riktiga förståelsen av en situation. Giltighet och 
relevans handlar om att mäta det som önskas mätas. Det som vi författare har mätt ska även 
uppfattas som relevant och det som har mätts hos några få enheter ska även gälla för flera 
(Jacobsen, 2002). Vi har använt oss av kategorisering i vår intervjuguide för att vara säkra på 
att vi undersökte det vi ville undersöka. När vi genomförde intervjuerna var vi tydliga med att 
vi ville få fram respondenternas egna erfarenheter och tankar om hur de arbetar som 
projektledare. Jacobsen (2002) beskriver att en högre tilltro sätts till förstahandskällor, 
personer som refererar till en händelse de själva har varit med om. 

3.4.2 Reliabilitet 
Undersökningen måste gå att lita på och det är det som menas med tillförlitlighet och 
trovärdighet (Jacobsen, 2002). Det finns hot mot trovärdigheten av en studie. Ett hot kan vara 
att forskarna slarvar vid nedskrivning av data. Det är att föredra inspelning vid intervjuer för 
det är då enkelt för författarna att friska upp minnet igen vid en senare tidpunkt (Jacobsen, 
2002). Vi spelade in alla intervjuer förutom en, där vi inte fick tillåtelse, för att sedan 
transkribera dem i efterhand. Fördelen med att transkribera intervjuerna är att vi som 
författare kan upptäcka ny och oväntad information som kan berika undersökningen (Patel & 
Davidson, 2011). Under intervjun som vi inte fick spela in förde vi anteckningar under hela 
intervjun och då vi fick återkomma om det var något som vi undrade över. 
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Vi som forskare kan påverka studiens reliabilitet. Vid en intervju kan vi som intervjuare 
påverka vad respondenten svarar och det påverkar reliabiliteten. Under intervjuerna var vi 
avslappnade och noga med att inte avbryta respondenterna när de pratade. Detta gjorde vi för 
att undvika att svaren skulle påverkas av vår närvaro. Vi har också varit noga med att undvika 
ledande frågor då det påverkar svarens reliabilitet (Kvale, 1997). Intervjuerna ägde rum på 
respondenternas arbetsplats och det var respondenterna som fick välja platsen. 
Undersökningens tillförlitlighet kan påverkas av intervjuarens närvaro, även den plats där 
intervjun äger rum kan påverka resultatet. Personer kan ändra sitt beteende efter den 
omgivning de befinner sig i, många föredrar därför att genomföra undersökningen i ett mer 
naturligt sammanhang, exempelvis på respondentens arbetsplats (Jacobsen, 2002). 
 
Genom en tydlig metod om hur vi har gått tillväga under studiens gång ökar vi reliabiliteten. 
Reliabilitet innebär att en mätning vid en annan tidpunkt ska ge samma resultat igen, då har 
undersökningen en hög reliabilitet. En tydlig metod leder till att studien kan genomföras en 
gång till och då nå samma resultat (Trost, 2010). 

3.5 Generalisering 
Vi har i vår studie skapat ett ramverk som beskriver hur projektledare inom byggindustrin 
arbetar med kommunikation och motivation i de fyra stadier som grupper genomgår. Vi har 
intervjuat projektledare i olika åldrar, med olika kön och med olika erfarenheter, vilket vi 
anser skapar en möjlighet att begreppsmässigt generalisera detta ramverk. Det är vanligt att en 
generalisering görs när en kvantitativ studie har genomförts men det går även att generalisera 
efter en kvalitativ studie, men generaliseringen har då en begreppsmässig karaktär. Statistiska 
generaliseringar som görs vid en kvantitativ studie utgår från ett representativt urval. Vårt 
urval består istället av ett fåtal företag där vi vill förstå representanternas likheter och 
skillnader om kommunikation och motivation för att skapa begrepp om detta. Vid en 
kvalitativ studie görs en generalisering på teoretiska förslag och det hänvisar inte till en hel 
population. De begrepp som tas fram i den begreppsmässiga generaliseringen kan tas med in i 
andra studier för undersökning (Yin, 2003). 

3.6 Etik 
Tre grundläggande krav bör uppfyllas för att erhålla en etisk korrekt undersökning. De tre 
kraven är; informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven 
(Jacobsen, 2002). Informerat samtycke betyder att den som undersöks frivilligt deltar i studien 
och att han eller hon ska vara medveten om vilka risker och vinster deltagandet innebär 
(Jacobsen, 2002; Kvale, 1997). Då vi har pratat direkt med alla respondenter har vi fått 
samtycke från dem att genomföra intervjuerna. Vi har även fått respondenternas samtycke till 
att använda deras namn i vår studie. Den som undersöks ska också ha rätt till ett privatliv, det 
vill säga att den undersökte inte ska bli störd i sitt privatliv. Information som 
uppgiftslämnaren tillger undersökarna ska inte heller formuleras om till något som personen 
inte menar (Jacobsen, 2002; Kvale, 1997). Alla intervjuer har ägt rum i respondenternas miljö, 
alla intervjuer har genomförts på deras arbetsplatser. Vi frågade alla respondenter efter 
intervjuerna om vi fick återkomma med fler frågor på telefon eller mejl, vilket alla gav 
samtycke till. Inspelningen som vi gjorde har hjälpt oss att formulera empirin på ett rättvist 
sätt för respondenterna då vi varit noga med att inte formulera oss på något annat sätt än det 
som personerna själva menade. De respondenter som har velat läsa igenom materialet som vi 
har skrivit från deras intervju har fått den möjligheten. 
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4. Empiri 
I empirin kommer varje företag samt företagens respondenter att presenteras. Vi har intervjuat 
sex stycken personer, tre stycken från respektive företag se tabell 4.1. 

Företag: Respondent: 

Peab 
Anders Johansson 

Sara Bergström 

Skanska 
Marinda Törnlycke 

Lars Gustavsson 

NCC 
Robert Karlsson 
Anders Eliasson 

 
Tabell 4.1 Respondenter 

4.1 Peab 
Peab är ett bygg- och anläggningsföretag som är ledande i Norden. De har 13 000 anställda 
och de omsätter mer än 43 miljarder kronor. Deras affärsidé är “Peab är ett bygg- och 
anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. 
Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse 
till vårt och därmed alltid bygga för framtiden”. Inom Peab finns det fyra olika affärsområden 
som tillsammans skapar ett kunderbjudande som är komplett. Peab har ett antal kärnvärden 
som är grundmuren för företaget och hur de arbetar och som hela deras varumärke bygger på. 
Deras kärnvärden beskriver hur de är, hur de vill bli uppfattade, vad de kan åstadkomma och 
hur de arbetar. Peab arbetar med deras kärnvärden som är; jordnära, utvecklande, personliga 
och pålitliga, aktivt i alla delar företaget har (Peab, 2015).  
 
Från Peab har vi intervjuat två personer, Anders Johansson, projektledare för Peab bostad i 
Göteborg den 24 mars 2015 och Sara Bergström, projektutvecklare för Peab bostad i 
Halmstad den 27 mars 2015. Fortsättningsvis kommer respondenterna att benämnas som 
Johansson och Bergström.  

4.1.1 Anders Johansson  
Johansson har arbetat som projektledare i drygt sju år, för en och en halv månad sedan började 
han på Peab. Johansson förklarar att han vanligtvis ansvarar för flera projekt per år. Johansson 
menar att hans största arbetsuppgift är att hålla ordning på ekonomin. Vanligtvis är det för en 
beställare projektledaren arbetar och då gäller det att ha ordning på handlingarna samt 
ekonomin för att beställaren ska få det som han eller hon har beställt till det belopp som är 
sagt. Det är Johansson som har det yttersta ansvaret för projektet och det är mycket att hålla 
ordning på då alla som arbetar i projektet ska kunna komma till Johansson och få svar på sina 
frågor om projektet.  
 
Enligt Johansson är projektet lyckat om alla är nöjda, beställarna har fått det som de ville ha 
till det belopp som de ville betala och att entreprenören har fått den vinst som de önskade. Om 
det är en tredje part inblandad, som vid byggnation av lägenheter då ska även de boende vara 
nöjda för att projektet ska vara lyckat. För att se hur nöjda kunderna är har Peab NKI-
mättningar vilket är nöjdkundindex, som skickas ut några månader efter det färdigställda 
projektet där kunderna får bedöma hur de tycker att Peab Bostad har arbetat.  
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4.1.2 Sara Bergström 
Bergström tog examen från Halmstad Högskola år 1996 och har sedan dess arbetat som 
projektledare, distriktschef, med förvaltning och sedan som projektutvecklare. Hon har varit 
projektutvecklare på Peab sedan november 2014. Som projektutvecklare arbetar hon med och 
har ansvar för hela processen i ett projekt, från markköp till eftermarknad. Bergström har ett 
antal olika arbetsuppgifter och hennes område är hela Halland. Det går att sammanfatta 
Bergströms arbetsuppgifter till att hitta projekt och få dem genomförda på rätt sätt.  
 
Bergström menar att ett lyckat projekt är om rätt produkt byggs på rätt plats och till rätt 
målgrupp. Ekonomin måste också klaras av då alla företag har ett avkastningskrav. Enligt 
Bergström handlar det om att möta marknaden på rätt sätt för att få ett lyckat projekt. Om du 
får en lyckad försäljning har du lyckats med projektet och då går även ekonomin ihop. 
Bergström tar som Johansson upp Peabs NKI-mätningar, nöjdkundindex, som Bergström 
anser är mycket viktiga då de mäter hur nöjda kunder de har. NKI-mätningarna kan visa om 
de hittade rätt målgrupp och hade rätt produkt. Fortsatt berättar Bergström att de gör en 
mätning direkt vid inflyttningen och sedan gör de en garantimätning två år senare för att se 
om kunderna fortfarande trivs där. På det sättet får de reda på hur väl de har lyckats med 
projektet. 

4.1.3 Ledarskap och grupper 
På Peab är det enligt Johansson och Bergström vanligt att arbeta i grupp om det gäller större 
projekt. Bergström berättar att i ett projekt blandas människor med olika kompetenser in i 
olika delar av projektet. Bergström och Johansson anser att arbeta i grupp är ett bra arbetssätt 
eftersom en person inte kan göra allt själv och projektet behöver inte stå stilla om 
projektledaren inte är på plats då gruppmedlemmarna kan arbeta ändå. Det är Bergström som 
har det övergripande ansvaret men det är också viktigt att ha personer som är kunniga inom 
sina områden. Fortsatt menar Bergström att det är viktigt att alla personer vet vad projektet 
handlar om och vad som är målet, det är hennes uppgift att ge personerna den informationen. 
Delegering är något som Bergström också arbetar med, hon menar att det är omöjligt att 
kunna allt själv och med delegering går det att utbyta egenskaper med varandra.  
 
Både Johansson och Bergström menar att konflikter är något som inte vanligtvis uppkommer i 
projektgruppen. I byggbranschen anser Johansson att människor är vana vid att arbeta med 
olika personer och därför brukar det inte uppstå några konflikter i gruppen. Alla i 
projektgruppen vet sina roller och arbetar enligt dem. Bergström menar att det brukar uppstå 
diskussioner som då ofta brukar vara kreativa. Det kan handla om allt ifrån hur en lägenhet 
ska prissättas till mer tekniska frågor som t.ex. planlösningar menar Bergström. För att nå en 
lösning har gruppen möten där de har möjlighet att diskutera fram de bästa lösningarna och 
alla har möjlighet att komma med sin åsikt. Bergström får på möten fram allas åsikter och 
ibland kan det vara att hon behöver ta ett slutgiltigt beslut för att alla inte kommer överens. 
Johannson menar att gruppen brukar ta beslut gällande projektet gemensamt, det är vanligt att 
besluten diskuteras fram i gruppen. Tidplanen för projektet är ett sådant beslut som diskuteras 
fram gemensamt. Det som konflikter dock kan handla om är pengar och tiden, exempelvis att 
tidplanen är för kort.  För att hantera dessa konflikter har de en ÄTA-lista, ändrings och 
tilläggsarbeten, i den skriver entreprenören upp vad de vill ha extra betalt för och hur mycket.  
 
Bergström anser att det är av största vikt att arbeta i grupp. Fortsatt menar hon att det är 
viktigt att alla i gruppen känner att de är delaktiga i projektet, de alla ska känna att de arbetar 
mot samma mål. Vid Peab Bostad Göteborg består en projektgrupp av ungefär tio personer. 
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Johansson anser att det är viktigt att gruppen känner en sammanhållning, om medlemmarna i 
gruppen är vänner med varandra bråkar de mindre och om alla känner för projektet blir 
projektet vanligtvis mycket bättre. Enligt Bergström är det en grund som måste fungera, alla 
ska vilja att projektet ska bli lyckat.  
 

“Att alla vill att det ska bli ett så bra projekt som möjligt och bidra med sin del i största 
möjliga mån, det är en grund som måste funka” 

 
(S. Bergström, personlig kommunikation, 27 mars, 2015). 
 
För att detta ska uppnås är det viktigt att ha högt i tak och att gruppen får en sammanhållning. 
Bergström nämner flera olika sätt som hon anser skapar och bevarar sammanhållning, 
exempelvis att avsluta möten med en lunch där det inte diskuteras något jobb, åka på 
studieresa, att gruppen får göra saker utanför projektet och på det sättet lära känna varandra. 
Bergström tror att det är viktigt att gruppmedlemmarna inte endast känner varandra inom 
jobbet. Enligt Bergström är det lättare för personerna att ringa varandra om de känner 
varandra. Gruppens medlemmar kan även då ringa en person och be honom eller henne om 
råd även om de inte arbetar med samma projekt eftersom de känner varandra. 

4.1.4 Kommunikation 
Johansson förklarar att han anser att det är viktigt att utbyte av information sker mellan 
gruppmedlemmarna. Kommunikation mellan Bergström och medlemmarna i gruppen sker 
dels vid projektmöten men även mycket via mejl, speciellt då de ofta sitter geografiskt utbrett. 
Johansson menar även han att det främst är genom mejl som kommunikationen sker men då 
projektgruppen nu sitter i kontorslandskap pratas det även mycket över skärmarna. Johansson 
tycker att mejl är ett bra sätt att kommunicera på för då har alla fått det skriftligt och ingen 
kan komma och säga att de inte har fått ta del av informationen.  
 

“Om alla har ett skriftligt besked är det ingen som kan komma och säga det hörde inte jag 
eller det förstod inte jag, finns det skriftligt är det inget snack” 

 
(A. Johansson, personlig kommunikation, 24 mars, 2015). 
 
Bergström menar på att det är mejlen som används mest och även om kommunikationen har 
skett över telefon skickar hon ett mejl om vad de har kommit överens om. Bergström likt 
Johansson gör detta för att det då finns skriftligt men även för att om mottagaren känner att 
det inte stämmer kan han eller hon återkoppla om det. Bergström menar att det är viktig att 
hon gör en snabb återkoppling när människor kommer med frågor till henne, både de som 
arbetar med projektet men även till kunder och de som ska bo i bostäderna.  
 
Kommunikationen mellan Johansson och gruppmedlemmarna handlar mycket om frågor och 
svar. Johansson gör ingen uppföljning för att se om informationen han sände ut kom fram 
eller för att se om hans information har uppfattats på det sättet som han menade. Johansson 
menar vidare att om gruppmedlemmarna inte får svar kommer de att höra av sig till honom 
igen. Johansson berättar att det även förekommer möten och då går det att stämma av frågorna 
och svaren igen. Hur ofta möten hålls beror på hur komplicerat projektet är, men var tredje 
vecka är det minsta och det kan även vara varje vecka om det behövs. På dessa möten förs allt 
in i ett protokoll där det sedan lätt går att gå tillbaka och titta på vad som har sagts. Bergström 
förklarar att det i nästan alla projekt finns en projektplats där all dokumentation om projektet 
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finns och alla som arbetar med projektet har möjlighet att se den. Det är en utforskare som är 
webbaserad och som de berörda har tillgång till. Enligt Bergström är det viktigt att alla som 
arbetar med projektet är uppdaterade och det är det som är meningen med kommunikation. 
 
Bergström har aldrig varit med om att teorin och praktiken stämmer överens till 100 procent 
och därför uppkommer det alltid något problem i projektet. Problemet medför att det 
uppkommer diskussioner och tilläggskostnader. Enligt Johansson uppstår det alltid problem i 
byggprojekt men det brukar inte vara några svåra problem. Vid ombyggnadsprojekt 
förekommer det att byggarbetarna stöter på PCB eller asbest och det är problem som måste 
hanteras innan bygget får gå vidare. När sådana problem uppkommer måste de saneras innan 
arbetet kan fortsätta och då springer tidplanen iväg och det kommer att drabba slutkunden. 
Dessa problem kan undvikas om det genomförs noggranna undersökningar innan projektet 
startar för då brukar problemen upptäckas och då kan hanteringen planeras in i tidsplanen. För 
att hantera problem som uppkommer gällande PCB och asbest finns det lagar och regler som 
måste följas och det finns även för varje projekt arbetsmiljöplaner som Peab själva sätter upp 
och de måste även följas av alla inblandade i projektet. För att ta hand om problemen som 
uppstår menar Bergström att det gäller att titta på vad för möjligheter som finns och sedan 
göra det bästa utav det. 

4.1.5 Motivation 
För att få en grupp att prestera på en hög nivå menar Bergström på att hon väljer ut folk som 
hon vet är duktiga på det de gör och brinner för sitt arbete. Hon menar dock att det också är 
viktigt att se på hur mycket den personen har att göra vid tillfället och inte bara gå efter den 
som hon helst vill arbeta med. Eftersom om den personen har fullt upp kommer han eller hon 
inte kunna utföra ett lika bra arbete. Bergström menar att det är omöjligt för en person att 
prestera på topp om han eller hon har för mycket att göra samtidigt och det då är dumt att 
välja den personen utan det är bättre att ta en person med mindre att göra för tillfället. 
Arbetsbelastning för gruppens medlemmar är mycket viktig enligt Bergström, för att om 
någon har för mycket att göra blir det att personen behöver sitta både kvällar och helger. Det 
finns då en större risk att fel uppkommer. Ytterligare en aspekt som Bergström påpekade för 
att få en grupp att prestera på en hög nivå är det viktigt att ha realistiska tidplaner för att 
undvika att produkten stressas fram. Johansson nämner också tid som den viktigaste faktorn 
för att medlemmarna i en grupp ska arbeta effektivt. Om projektgruppen får tillräckligt med 
tid för att utföra sina arbetsuppgifter blir de bättre utförda. 
 
Enligt Bergström är det viktigt med feedback för att få alla i projektet att känna sig nöjda med 
det som de gör, det är viktigt att inte endast berätta när något är fel utan också påpeka när 
gruppmedlemmarna gör något bra. När någon kommer på en lösning är det bra att säga det till 
personen och visa att han eller hon är duktig och har gjort ett bra jobb. Bergström gav några 
exempel på detta. Hon berättade om ett projekt där de byggde bostäder och när mäklaren hade 
sålt den sista bostaden som gjorde att de fick byggstart köpte Bergström semlor till hela 
mäklarkontoret. Bergström förklarar att det var mäklarnas arbete att sälja bostäderna men hon 
ville ändå visa uppskattning för att med hjälp av mäklarna fick projektet byggstart. Hon gör 
även samma sak ibland på byggarbetsplatsen, hon kan åka dit med exempelvis en 
smörgåstårta för att visa uppskattning till byggarbetarna och deras arbete. Bergström menar 
att små saker som detta gör att personerna känner sig uppskattade vilket leder till att de ibland 
orkar stanna några extra minuter för att slutföra en viss sak innan de går hem för dagen. 
Bergström anser att hur hon är som person och hur hon arbetar påverkar gruppen, om hon är 
positiv och har en positiv inställning även om det uppstår problem, smittar det även av sig på 
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gruppen. Hon anser att hennes egen inställning kan öka engagemanget och att det är mycket 
viktigt att ha en tydlighet som ledare för projektet. 
 
Enligt Johansson har gruppen delmål och inte bara ett slutmål. De arbetar alltid mot tidplaner, 
i dessa finns det delmål när olika moment ska starta och vara klara, målen kontrolleras och 
alla delmål måste vara slutförda i tid för att slutmålet inte ska bli försenat. Bergström menar 
att det är viktigt att informera alla om vad det är hon vill för att få gruppen att fokusera på 
projekts mål. Om hon är duktig på att informera alla om vilken pusselbit de har i projektet och 
vad som ska nås i projektet menar hon att arbetet blir bättre utfört och att alla strävar mot 
samma mål. På Peab finns det inget bonussystem för de anställda när målen i ett projekt har 
uppfyllts. Enligt Bergström är hennes chefer bra på att se vad som händer och de berömmer 
gärna personer som gjort något bra. Organisationen har också månadsmöten och där brukar 
goda exempel från projektet tas upp.  
 

“När vi har våra månadsmöten lyfter vi ofta fram goa exempel och de som har jobbat i 
projekten” 

 
(S. Bergström, personlig kommunikation, 27 mars, 2015). 
 
Bergström tror att det är viktigare att personerna som utfört något bra får höra detta än att de 
endast får en bonus. En belöning är också att projektet har gått bra och att de har fått ett högt 
NKI- resultat, hon tror att det är något som de flesta brinner för och blir stolta över. På Peab 
finns det möjlighet att växa, dels genom att få större projekt och dels finns möjligheten att 
vara med mer i förarbetet till ett kommande projekt. Bergström tror dock inte att möjligheten 
att växa inom organisationen påverkar gruppmedlemmarnas prestation. Hon tror inte att 
någon gör sitt arbete enbart för att växa och om det är på det sättet anser Bergström att 
personen inte kommer att göra ett lika bra arbete. Bergström menar att det såklart är positivt 
att växa i sin roll men anser att det är något som ska komma naturligt. Om det görs bara för att 
komma vidare är personen inte engagerad och gör inte ett bra jobb.  

4.2 Skanska 
Skanska är ett av Sveriges störta byggföretag och verksamheten är indelad i fyra grenar, bygg- 
och anläggningsverksamheten, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och 
infrastrukturutveckling. Kärnverksamheten i Sverige består av att utveckla, bygga och 
underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Skanska skapar hållbara lösningar och strävar 
efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Skanska är verksam 
i tio länder i Europa och även i USA och Latinamerika. Skanska har totalt 57 000 medarbetare 
i världen, varav 11 000 i Sverige. År 2013 genomförde Skanska 10 000 projekt i världen där 
2500 projekt genomfördes i Sverige (Skanska, (2015).  
 
Skanska arbetar efter fem nollvisioner som även är kärnvärden som utgör grunden för hur 
Skanska arbetar. De fem nollvisionerna är noll förlustprojekt, noll miljöincidenter, noll 
kvalitetsfel, noll etiska övertramp och noll arbetsplatsolyckor. Tillsammans med 
nollvisionerna finns det även viktiga riktlinjer som styr verksamheten. Skanska menar att de 
ska vara öppna, ärliga och lyhörda, de ska hjälpa varandra, de tar ansvar, ständigt utvecklas 
och de är lönsamma samt engagerade (Skanska, 2015).  
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Vi har intervjuat två projektchefer på Skanska, Marinda Törnlycke i Halmstad den 26 mars 
2015  och Lars Gustavsson i Göteborg den 27 mars 2015. Personerna kommer fortsättningsvis 
att benämnas som Törnlycke och Gustavsson.  

4.2.1 Marinda Törnlycke 
Törnlycke är 44 år och arbetar som projektchef på Skanska i Halmstad sedan två år tillbaka.  
Törnlycke förklarar att hennes arbetsuppgifter är att ha en övergripande syn på projektet när 
det gäller ekonomi och planering. Hon ser till att det finns rätt bemanning, rätt personal på 
plats och hon sköter kundkontakten med interna kunder. Det aktuella projektet Törnlycke nu 
är projektchef för kallas Gallbergsterassen. Det är ett flerbostadshus i centrala Halmstad där 
40 lägenheter ska byggas, inflyttning ska ske i mars 2016. 
 
Enligt Törnlycke ingår det flera delar i ett lyckat projekt och hon tror att många människor 
inklusive henne själv tänker att det ska vara lyckat ekonomiskt för både beställaren och för 
Skanska, det ska inte bli dyrare än vad det är sagt. Törnlycke anser också att ett lyckat projekt 
handlar om kvalitet, projektet ska hålla en hög kvalitet. Skanska arbetar även mycket med 
säkerhetsaspekten och i ett lyckat projekt finns det inga olyckor alls. En annan sak Törnlycke 
berättar om är att Skanska mäter hur nöjda kunderna är, vilket också blir ett bra kvitto på hur 
lyckat projektet är. Frågorna som ställs till kunderna handlar främst om service och kvalitet. 
Sammanfattningsvis anser Törnlycke att ett lyckat projekt handlar om ekonomi, kvalitet och 
säkerhet. 

4.2.2 Lars Gustavsson 
Gustavsson har arbetat på Skanska i 33 år. Han har haft flera olika tjänster inom Skanska och 
de senaste fyra åren har han arbetat som projektchef. Gustavsson menar att hans 
arbetsuppgifter som projektchef är att skapa ett team och få ihop ett lag. Varje projekt är unikt 
och det är inte samma lag som bara byter projekt utan för varje projekt är det nya människor 
som sätts ihop. Gustavsson menar här att det är han som projektchef som ska få detta att 
fungera. En till arbetsuppgift är att han som projektchefen måste hålla ordning på ekonomin, 
Gustavsson måste se till att pengarna räcker. Gustavsson har arbetat med ca 30-40 projekt i 
sitt arbetsliv. Projekten har varierat och varit allt mellan små skärmtak till polishuset i 
Uddevalla för 100 miljoner kronor. Projektet som Gustavsson nu är projektchef för är en 
tillbyggnad av Carlanderska sjukhuset i Göteborg. 
 
Gustavsson anser att ett lyckat projekt är när det finns pengar över i slutet. Det är dock inte 
det enda som han tycker, utan Gustavsson berättar också att ett lyckat projekt även ska 
innehålla en bra resa.  

 
”Alla som arbetar med projektet ska ha det gött under tider de jobbar” 

 
(L. Gustavsson, personlig kommunikation, 27 mars, 2015). 
 
Gustavsson menar dock att detta går ihop, är det inte pengar över kommer det inte bli en 
härlig resa. Gustavsson förklarar att det är gruppen och människorna som skapar ett lyckat 
projekt. 

4.2.3 Ledarskap och grupper 
En förutsättning för att ett projekt ska kunna genomföras är att det finns en grupp som arbetar 
tillsammans enligt Törnlycke och Gustavsson. Det är viktigt att plocka ihop de bästa 
människorna för det aktuella projektet då alla projekt är olika har projekten olika krav. Det 
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skulle inte fungera att arbeta individuellt då det finns många olika uppgifter och en person kan 
inte allt själv utan det finns specialister för mycket. Gustavsson förklarar att gruppen i det 
aktuella projektet sitter samlade i anslutning till arbetsplatsen. Organisationen för det aktuella 
projektet Gustavsson är projektchef i är uppbyggd på det sättet att det finns en projektchef, 
produktionschef, projektingenjör samt flera arbetsledare. Rollen som projektchef är mycket 
övergripande enligt Gustavsson, han är delaktig i de större besluten och det är han som 
kommer först på morgonen och går sist på kvällen. Gustavsson har endast hand om detta 
projekt för tillfället och därför kan han lägga all sin tid på det. Organisationen ser olika ut 
beroende på projektet berättar Törnlycke, för det aktuella projektet Gallbergsterassen består 
gruppen av fyra personer, en projektchef, produktionschef och två arbetsledare. Alla personer 
i gruppen kommer från Skanska. Törnlycke förklarar att hon är ansvarig för projektet och inte 
för personerna som arbetar med det, hon sätter exempelvis inte deras löner, utan det är 
distriktschefen som ansvarar för det. Det finns även yrkesarbetare på arbetsplatsen från 
Skanska men det finns också underentreprenörer som de hyr in för projektet.  
 
Törnlycke och Gustavsson berättar att i början av ett projekt sätter sig gruppen ner och 
planerar hur de vill att projektet ska fungera och vem som är bäst lämpad att gör vad. 
Beroende på vilken arbetsroll personen i fråga har finns det vissa saker som ingår automatiskt 
och som personen förutsätts sköta, men det finns även uppgifter som ligger på gränsen mellan 
olika funktioner och det är då upp till gruppen att bestämma vem som ska göra vad. 
Gustavsson berättar att det är han som projektchef tillsammans med produktionschefen som 
bestämmer vem som ska göra vad. Gustavsson menar dock att fördelningen av uppgifter inte 
är en överraskning för gruppen, utan att det finns en grundläggande struktur utefter deras 
roller i projektet.  De har även arbetsmöten en gång i veckan där gruppen pratar igenom vad 
som har hänt och vad som ska hända. Gustavsson förklarar att han brukar gå igenom med 
gruppen hur projektet ligger till gällande bland annat ekonomin för att alla i gruppen ska 
känna sig delaktiga. Beslut gällande projektet tas av projektchefen och produktionschefen, 
men är det beslut som berör projektgruppen brukar gruppen vara närvarande vid 
beslutsfattningen. Enligt Gustavsson finns där ingen hierarki i gruppen utan det är högt i tak 
och alla får vara med och ha åsikter, det är dock projektchefen tillsammans med 
produktionschefen som har sista ordet.  
 
Törnlycke och Gustavsson vill inte påstå att det brukar uppstå konflikter i gruppen men det 
kan ske på grund av olika intressen eller för att några personer inte klickar 
personlighetsmässigt. Det har hänt enligt Gustavsson att folk har fått flytta på sig och lämna 
plats för någon ny som bättre passar in i gruppen för projektet. Gustavsson menar att med 
hjälp av kommunikation kan konflikter hanteras.  
 

”Bara man pratar med varandra direkt så brukar det lösa sig” 
 
(L. Gustavsson, personlig kommunikation, 27 mars, 2015). 
 
Törnlycke förklarar vidare att den aktuella gruppen arbetar bra tillsammans, de har en 
gemensam målbild och dyker det upp några konflikter brukar de hanteras civiliserat.  
 
Törnlycke och Gustavsson anser båda två att det är viktigt att gruppen känner en 
sammanhållning, alla måste ställa upp för varandra, alla har inte samma erfarenhet vilket gör 
det extra viktigt att finnas där för varandra. Det är viktigt att ha en öppenhet där 
gruppmedlemmarna vågar säga vad de tycker, både positivt och negativt, medlemmarna ska 
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trivas och känna ett engagemang. Som projektchef arbetar Gustavsson för att skapa en bra 
sammahållning genom att själv vara närvarande i projektet och gruppen, han är ute på bygget 
och pratar med lagbasen och arbetarna. Han försöker vara en i gänget, han ger energi och 
stöttar medlemmarna vid behov. Törnlycke menar att om alla är engagerade och jobbar mot 
samma mål skapas det en god stämning. Törnlycke arbetar medvetet med att alla medlemmar 
ska känna sig betydelsefulla för att skapa en god sammanhållning. Hon vill att medlemmarna 
ska känna att de alla har en viktig roll att fylla, att projektet inte hade kunnat genomföras utan 
deras medverkan. Törnlycke berättar att hon brukar delegera uppgifter som normalt sätt inte 
ligger på tjänsten för att visa att hon har förtroende för den personen. Förhoppningarna med 
detta är att personen ska växa och se att han eller hon kan jobba med flera saker. Gustavsson 
anser att det är viktigt att vara lyhörd för att kunna pusha gruppmedlemmarna framåt. 
Törnlycke förklarar att hon anser att det är viktigt att hon själv som projektchef är positivt 
inställd och engagerad för då drar det förhoppningsvis med sig de andra i projektgruppen.  

4.2.4 Kommunikation 
Kommunikation är en grundläggande faktor för att ett projekt ska fungera väl enligt 
Gustavsson. Det är viktigt att kommunicera för att undvika att dubbelarbete samt misstag 
sker. Kommunikationen sker muntligt genom samtal i korridoren samt på möten som de har 
en gång i veckan. Då projektgruppen sitter tillsammans och i anslutning till arbetsplatsen är 
det vanligt att den korta vägen används när projektgruppen och projektchefen kommunicerar 
med varandra. Gruppen brukar även kommunicera via mejl om det inte går att ta det direkt 
med personen i fråga. Törnlycke berättar att hon och projektgruppen kommunicerar hela tiden 
och hon använder vanligtvis mejl när hon kommunicerar med projektgruppen, men även sms, 
telefon och möten förkommer. Gruppmedlemmarna springer även in i varandra på kontoret 
eller arbetsplatsen och då sker utbyte av information face-to-face. Det finns möten som är 
återkommande, exempelvis möten på arbetsplatsen som hålls varje måndag där personerna 
informeras om vad som ska hända under veckan. Törnlycke förklarar att byggmöten också 
sker med tre veckors intervall. Det är då hon själv och beställaren som stämmer av hur 
projektet ligger till. En gång i månaden är det informationsmöte där Törnlycke håller i mötet 
och hon berättar då för de anställda om vad som händer i distrikten och regionen. 
Informationsmötena handlar om vad Skanska som företag arbetar med, Törnlycke anser att 
det är viktigt för Skanskas personal att få den informationen direkt för att få en känsla av 
tillhörighet i företaget.  
 
Törnlycke berättar att hon brukar stämma av om informationen nått fram till den berörda 
personen. En del personer måste hon stämma av med mer än andra, då vissa behöver den 
påminnelsen och andra inte. Gustavsson brukar med hjälp att kontrollfrågor säkerställa att 
informationen som han meddelat, på exempelvis möten, gått fram. Det är vanligt att möten 
avslutas med en upprepning av vad gruppen kommit fram till, vad gruppen var överens om 
samt vilka beslut som tagits. 
 
Problem är något som brukar dyka upp i byggprojekt berättar både Gustavsson och 
Törnlycke. Det brukar dock vara problem som berör arbetsplatsen och inte endast gruppen. 
Törnlycke förklarar vidare att företag i byggbranschen arbetar med problemlösning, varje 
gång är det något nytt moment. Förutsättningarna är aldrig samma utan det är alltid något som 
skiljer sig åt, det kan vara personer, väder och vind som är inblandade. Det gäller att vara 
mycket flexibel då det alltid är något som är annorlunda. Problem som dyker upp på 
arbetsplatsen brukar hanteras på plats och projektcheferna är inte alltid delaktiga i den 
hanteringen. En faktor som kan ställa till problem är vädret. Gustavsson förklarar att det gäller 
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att vara förberedd för att kunna hantera problem som uppstår. De problem som Törnlycke 
hanterar är vanligtvis mer av ekonomisk karaktär, hon ska få budgeten att räcka till då saker 
kan bli dyrare än vad som var tänkt. Törnlycke berättar att hon inte vet om hon ska kalla det 
för ett problem eller en utmaning. Hon anser att hon får hantera problemen genom att hitta 
alternativ för att komma ner i pris och det kan ses som en utmaning. 

4.2.5 Motivation 
Törnlycke berättar att hon försöker ställa krav på rätt sätt och ibland även högre krav än vad 
som skulle behövas för att få projektgruppen att prestera på en hög nivå. Gustavsson menar att 
han som projektchef hjälper projektgruppen att prestera på en hög nivå genom att vara 
närvarande, han har en känsla för varje persons arbetsuppgift, han stöttar, han frågar och 
lyssnar. Feedback är något som Törnlycke och Gustavsson också arbetar med, de visar och 
berättar för medlemmarna när de gjort något bra. Gustavsson försöker arbeta med att ge 
feedback samt att efterfråga feedback för då är det lättare att ge och ta. Törnlycke anser att 
hennes prestation också påverkar medlemmarna då hon måste sköta sina uppgifter för att inte 
hindra någon eller något i andra änden. Om hon missar något kan det bli ett irritationsmoment 
som måste hanteras, vilken hade kunnat undvikas om hon gjort sin uppgift från början. Hon 
anser också att hennes sätt att vara kan påverka gruppens prestation, genom att visa att hon är 
engagerad, intresserad och påläst anser hon att prestationen kan öka. Törnlycke förklarar 
vidare att prestationen också kan öka om hon visar nyfikenhet för gruppmedlemmarnas 
arbetsuppgifter samt är närvarande och delaktig i projektgruppen.  
 
Törnlycke berättar att det finns mål för projektet på flera olika nivåer, Skanskas mål som 
gäller för alla projekt och även specifika mål för det enskilda projektet som projektgruppen 
gemensamt bestämmer. Gustavsson förklarar att det är styr- och målgruppen som arbetar med 
att sätta upp mål för projektet, de arbetar med ekonomifrågor, inköp samt produktivitet. Det är 
sedan projektchefen tillsammans med produktionschefen som levererar målen till 
projektgruppen. Mål kan även sättas på individnivå som projektchefen och individen beslutar 
om när de har utvecklingssamtal. De målen är dock mer på den personliga utvecklingen och 
inte lika riktade på projektet. Det finns också regler som gäller generellt för Skanska och även 
regler som gruppen och Törnlycke själv har satt upp för projektet. Det är viktigt att reglerna 
följs av gruppen och även av henne själv samt att det blir konsekvenser om någon inte följer 
reglerna. Gustavsson brukar fråga medlemmarna i gruppen hur det går med målen samt följa 
upp målen för att projektgruppen alltid ska ha fokus på dem.  
 
Inom Skanska finns det olika typer av belöningssystem förklarar respondenterna. Det finns 
bonussystem som läggs direkt på lönen och den bonusen har alla i projektgruppen chans att 
få. Inom Skanska finns det också stora möjligheter att växa, Törnlycke förklarar att det är få 
små företag som har den möjligheten. Det är en utav anledningarna att Gustavsson själv 
stannat kvar i 33 år berättar han. Gustavsson och Törnlycke tror att det kan vara en orsak till 
att en del människor söker arbete på Skanska. Törnlycke berättar att vidare att hon tror att 
möjligheten att växa inom företaget kan påverka gruppmedlemmarnas prestationer, men hon 
tror dock att det är individuellt, en del medlemmar är mer karriärsugna än andra. Gustavsson 
förklarar att han tror och tycker att han har och har haft världens bästa jobb på Skanska. 

4.3 NCC 
I norra Europa är NCC ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen, år 2014 
hade NCC en omsättning på 57 miljarder kronor och 18 000 anställda. NCC är verksamma 
inom hela värdekedjan, de utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, 
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industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggning samt annan infrastruktur. NCC 
skapar för arbete, boende och kommunikation framtidens miljöer och det med ett ansvarsfullt 
byggande som ger ett hållbart samspel mellan människa och miljö. NCC har en vision som 
lyder, att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna (NCC, 2015). 
 
Sverige är NCC:s största marknad och de är även ledande inom många av deras sektorer. 
Stora kundgrupper till NCC är staten, kommun, stora företag och privat personer som köper 
bostäder (NCC, 2015).  
 
Vi har intervjuat Robert Karlsson som arbetar på NCC i Halmstad den 26 mars 2015 och 
Anders Eliasson i Göteborg den 28 april 2015. Respondenterna benämns fortsättningsvis som 
Karlsson och Eliasson.  

4.3.1 Robert Karlsson 
Karlsson arbetar på NCC i Halmstad, han är byggingenjör och gick ur skolan för ungefär sex 
år sedan. Hans titel är projektchef och han har arbetat som det i ungefär fyra år, under sina år 
har han varit projektchef för ca tio stycken större projekt och även flera mindre projekt. Hans 
arbetsuppgifter handlar om att tillsätta organisationen i ett projekt, han ska även tillsammans 
med platschefen se till att tiderna hålls. Karlsson har också det ekonomiska ansvaret för 
projektet, han ansvarar för att allt levereras på ett bra sätt och han har hela ansvaret gällande 
kundkontakten. Det är olika slags projekt som Karlsson varit projektchef för, det är allt från 
nyproduktion, ombyggnation och tillbyggnation. Enligt Karlsson är ett lyckat projekt när 
allting har gått bra, kvalitén är bra, budgeten har följts, kunden är nöjd och även NCC och 
gruppen är nöjd, det är ett lyckat projekt. 

4.3.2 Anders Eliasson 
Eliasson är 57 år och arbetar på NCC i Göteborg, där har han arbetat sedan år 1980. Han 
arbetar som produktionschef sedan ett år tillbaka, innan dess har han arbetat som bland annat 
arbetsledare, platschef och projektchef. Eliasson har arbetat med ett stort antal projekt genom 
åren, ungefär fyra-fem stycken per år sedan han började på NCC. Som produktionschef är 
hans arbetsuppgifter att leverera resultat med de projekt som de arbetar med. Han arbetar 
också för att gruppen ska trivas för att om gruppen trivs arbetar de tillsammans som ett lag 
vilken Eliasson anser är viktigt. För att en grupp ska arbeta som ett lag är det viktigt att 
utveckla kompetensen bland medlemmarna och att motivera dem. Det leder till att de personer 
som är duktiga stannar kvar i företaget och det är viktigt enligt Eliasson. 
 
Ett lyckat projekt är enligt Eliasson då kunden och NCC är nöjda, fortsatt menar han att 
projektet kan klassas som ännu mer lyckat om de som arbetat med projektet även har 
utvecklats under tiden. Ytterligare en faktor som Eliasson anser är bevis på ett lyckat projekt 
är om kunden är nöjd med projektet och att de anlitar NCC igen för ett annat projekt, då är det 
riktigt bra.  

4.3.3 Ledarskap och grupper 
Enligt Karlsson beror projektets storlek och omfattning på om de arbetar i grupp eller inte, när 
projekten ligger mellan fem till tio miljoner kronor arbetar de i grupp. Eliasson förklarar att de 
alltid arbetar i grupp gällande projekt. Både Eliasson och Karlsson anser att arbeta i grupp är 
ett bra arbetssätt då det går att fördela arbetet när det är mycket att göra. Eliasson anser att 
lagarbete är nödvändigt för att lyckas med ett projekt. Eliasson och Karlsson menar att det är 
mycket viktigt att gruppen känner en sammanhållning för då drar de åt samma håll och arbetar 
ihop. Eliasson berättar att projektgruppen brukar göra saker tillsammans utanför arbetet för att 
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skapa sammanhållning. Han berättar vidare att de brukar ha olika event någon gång per år. Ett 
exempel som han nämnde var att de brukar göra en studieresa där de umgås och får göra 
andra saker än att arbeta tillsammans som lag.  
 
Karlsson försöker vara närvarande i alla sina projekt. Hur mycket han är närvarande beror på i 
vilket stadie projektet är, men minst en gång i veckan vill han vara ute på plats och se hur det 
går men det kan också vara tre gånger i veckan. Karlsson använder sig mycket utav 
delegering och anser att det är en av de viktigaste delarna i ett projekt. Karlsson menar att 
ingen ska behöva göra allt själv utan alla ska känna sig delaktiga.  
 

”Delegering är av de viktigaste grejerna, alla ska känna sig delaktiga, det är jätteviktigt” 
 
(R. Karlsson, personlig kommunikation, 26 mars, 2015).  
 
Eliasson förklarar att även han anser att delegering är mycket viktigt, han anser att det är 
något som alltid ska göras om det går. Han betonade dock att delegering inte ska göras för att 
själv slippa undan arbete utan för att alla i projektgruppen ska få känna sig delaktiga. Om det 
är enkelt eller svårt att dela ut arbetsuppgifter beror på gruppen enligt Karlsson. Vissa är det 
lättare att delegera till då de kommer klara uppgiften bra och till andra kan det svårare. Det är 
han tillsammans med sin chef som sätter ihop projektgruppen och han menar att folk är 
duktiga på olika saker och det är viktigt att ha det i åtanke när de sätter ihop gruppen. 
 
Enligt Eliasson och Karlsson är det mycket sällan som det uppstår konflikter i projektgruppen.  
Karlsson berättar vidare att det som skulle kunna utmynna i en konflikt är om någon inte 
håller vad den lovat, eller inte klarar av att leverera något som de kommit överens om. För att 
lösa detta gäller det att prata med den personen och det är vanligt att personen i fråga inte fått 
tillräcklig information och därför uppstod misstaget vilket gjorde att en konflikt uppstod. 
Eliasson förklarar att beslut angående projektet tas på olika nivåer. När det gäller beslut om 
vilka projekt företaget ska arbeta med tas de av en högre ledning men när projektet sedan är 
igång tas beslut tillsammans i projektgruppen.  

4.3.4 Kommunikation 
Enligt både Eliasson och Karlsson sker kommunikationen mellan dem själva och 
projektgruppen via mejl eller samtal face-to-face. Karlsson berättar att vid komplexa projekt 
sitter projektgruppen vanligtvis tillsammans och då blir det mycket kommunikation direkt 
mellan medlemmarna. Vid projektet som Karlsson nu är projektchef för sitter tre stycken ute 
på arbetsplatsen och även Karlsson är där 30-50 procent av sin tid. De har även regelbundna 
möten där de går igenom vad som sker. Eliasson förklarar att de på NCC i Göteborg har 
mycket möten där de går igenom vad som ska göras. Eliasson har även möten som 
projektgruppen inte är delaktiga i, den informationen han får där leverarar han sedan till 
projektgruppen.  Karlsson poängterade att han anser att det alltid är enklare att sitta ner och ta 
till sig informationen, men att det är nog mejl som används mest. Han menar att även om de 
har mycket möten slutar de alltid med någon dokumentation av vad de kommit fram till.  
 
Karlsson berättar att vid de möten som projektgruppen har varje vecka görs en uppföljning 
och avstämning av det som diskuterats tidigare i veckan, via mejl, telefon och face-to-face. 
Enligt Karlsson är det mycket viktigt att informationsutbytet fungerar i ett projekt för annars 
kommer projektet inte vidare, utan kommunikation är en förutsättning för att ett projekt ska 
fungera.  
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“Det är verkligen a o att utbytet av information funkar”  

 
(R. Karlsson, personlig kommunikation, 26 mars, 2015). 
 
Eliasson betonar även han vikten av att kommunikationen fungerar väl, han menar att 
kommunikation är livsviktigt och att allt annars går fel eller att inget blir rätt. Han arbetar med 
att undvika att missförstånd sker och detta gör han genom att vara mycket tydlig med den 
information som han ger ut. Han försöker alltid skicka ut information om vad som sagts till 
gruppen för att säkerställa att informationen uppfattats korrekt.  
 
Eliasson och Karlsson berättar att det alltid uppstår problem, varje dag, och det är vanligt att 
samma typ av problem uppstår. Hur detta hanteras beror på fallet, i vissa fall löser arbetarna 
på plats problemet och ibland tar de kontakt med Karlsson, entreprenadingenjören eller 
inköparen. Eliasson betonar att ett av de vanligaste problemen gäller ekonomin, och då 
handlar det om att hantera problemet och komma fram till vem som ska betala.  

4.3.5 Motivation 
Karlsson menar att jobbet blir bättre utfört om personalen är motiverad. Karlsson anser att alla 
arbetar som bäst när de har mycket att göra och är inne i projektet. För att få sin personal 
motiverad är det viktigt att lyssna på individerna.  Genom att vara lyhörd kan Karlsson få reda 
på om det är något speciellt som personerna vill göra och försöka få dem in på det. Om han 
lyckas med detta kan personalen bli mer motiverad. Eliasson berättar att även han anser att det 
är viktigt att lyssna på medlemmarna för att få veta vad de tycker och känner. Han förklarar 
vidare att han brukar ge beröm för att få gruppen att prestera på en hög nivå. Han menar att 
det är viktigt att gruppen får höra om de gjort något bra men han berättar att han även ger 
feedback på saker som kunde utförts bättre.  
 
Karlsson menar att det sätts upp mål om hur projektgruppen ska gå tillväga, både 
ekonomiska- och tidsmål är vanliga. Det är två tydliga mål som det hela tiden arbetas efter. 
Eliasson berättar även han att mål sätts upp för gruppen och att det i företaget finns många 
mål som alla ska sträva efter.  Målen som finns i projekten sätts upp på olika sätt menar 
Karlsson. De ekonomiska målen sätts främst ihop av projektchefen och platschefen, men 
angående tidsmålen är det fler personer som är delaktiga i ihop sättningen. Projektet har även 
olika delmål som ibland också kan vara ett krav från beställaren, vanligtvis på tiden och NCC 
gör själva ekonomiska uppföljningar varje månad. Eliasson anser att hur han arbetar kan 
påverka gruppen och han försöker alltid att föregå med gott exempel och på det sättet få de 
andra att följa hans arbetssätt. Han försöker även vara positiv för att projektgruppen ska känna 
att det är trevligt att arbeta med projektet.  
 
På NCC finns det ett belöningssystem men det är inte individuellt, utan om det blir aktuellt är 
det hela gruppen som belönas. Om avdelningen går bra får gruppen en bonus som är ett tillägg 
på lönen. Eliasson berättar att de anställda kan välja om de vill hämta ut pengarna direkt eller 
om de vill sätta av pengarna till en pensionsfond istället. Inom NCC finns det enligt Eliasson 
och Karlsson stora möjligheter att byta position och liknande och det menar Karlsson är en 
morot, han tror att det lockar mycket folk till företaget men även anställda inom företaget. 
Eliasson tror även han att möjligheten att växa kan påverka medlemmarna positivt. 
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4.4 Sammanfattning empiri 
Vi har sammanställt en tabell med det som respondenterna belyst inom varje tema.  

NAMN 
 
 TEMA 

Ledarskap & 
Grupper Kommunikation Motivation 

Johansson 

Projektgruppen vet 
sina roller. 
Gemensamma 
beslut, 
sammanhållning. 

Viktigt att 
kommunikationen 
fungerar. Mejl 
används mycket. 
Möten mellan 1-3 
veckors intervaller. 

Ge grupper tid, delmål 
och slutmål, möjlighet 
att växa. 

Bergström 

Tydliga mål, 
delaktighet, 
sammanhållning, 
delegering. 

Mejl används mest 
både direkt och för att 
bekräfta muntlig 
kommunikation, 
projektmöten. 

Arbetsbelastning och 
realistiska tidplaner. 
Feedback, belöningar, 
möjlighet att växa. 

Törnlycke 

Beslut tas 
gemensamt, målbild, 
sammanhållning, 
delegering, vara 
positiv. 

Mejl, sms, telefon och 
möten. 

Ställer krav, feedback, 
närvarande och 
delaktig, belöningar, 
möjlighet att växa. 

Gustavsson 

Tydliga roller, 
delaktighet, 
gemensamma 
beslut, 
sammanhållning, 
närvarande, lyhörd. 

Mycket muntlig 
kommunikation via 
möten och face-to-
face. 

Vara närvarande, 
stöttar, feedback, 
belöningar, möjlighet 
att växa. 

Karlsson 

Lagarbete är 
nödvändigt, 
sammanhållning, 
närvarande, 
delegering, 
delaktighet. 

Mejl, face-to-face, 
möten, tydlighet. 

Mycket arbete, lyhörd, 
tydliga mål, föregå 
med got exempel, 
belöningar, möjlighet 
att växa. 

Eliasson 

Sammanhållning, 
delegering, 
gemensamma 
beslut. 

Mejl, face-to-face, 
möten. 

Lyhörd, berömma, 
feedback, belöningar, 
möjlighet att växa. 

 
Tabell 4.2 Egen sammanfattande empiritabell  
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5. Analys 
I analysen kommer vi koppla teori från den teoretiska referensramen med den empiri som vi 
samlat in under våra intervjuer. Strukturen i analysen följer de kategorier som presenterats 
genomgående i den teoretiska referensramen samt empirin. Avslutningsvis kommer vi 
presentera ett utvecklat ramverk.  
 
För att kunna besvara vår problemställning ansåg vi att det var viktigt att ta reda på vad 
respondenterna anser att ett lyckat projekt är. Respondenterna menar att genom att hålla 
projektets mål angående ekonomin och tidsramen blir projektet lyckat. Tidigare forskning 
menar att ett projekt anses vara framgångsrikt om det inte finns några tids- eller 
kostnadsöverskridanden (Awan, 2015). Respondenterna nämner även att det är viktigt att 
kunderna är nöjda, både gällande produktens kvalitet samt företagets utförande. Företagen gör 
olika mätningar för att se om kunderna är nöjda och de anser att det är ett bra kvitto på om de 
lyckats med projektet. Två av respondenterna, Eliasson och Gustavsson nämner även att ett 
lyckat projekt innehåller en nöjd projektgrupp, medlemmarna ska ha haft en bra resa under 
projektets gång.  

5.1 Ledarskap och grupper 
Alla respondenter anser att det är vanligt att arbeta i grupp inom ett byggprojekt och de menar 
att det är ett bra sätt att arbeta på. Bergström och Törnlycke berättar att de själva inte kan 
utföra alla arbetsuppgifter utan de behöver specialister inom flera områden. Eliasson, 
Gustavsson och Törnlycke betonar även att byggprojekt inte hade varit genomförbara utan en 
projektgrupp. Wheelan (2013) förklarar att människor alltid har arbetat i grupp och genom 
samarbete kan komplexa uppgifter lösas. Tidigare forskning visar att byggindustrin kräver 
laginsatser och att projektgrupper är viktiga för ett projekts resultat (Powl & Skitmore, 2005; 
Senaratne & Samaraweera, 2015).  
 
Fördelarna med att arbeta i grupp enligt Bergström, Eliasson, Johansson och Karlsson är att 
arbetsuppgifterna går att fördela samt att projektet aldrig står still om projektledaren skulle 
saknas. Vilket kan förklaras med tidigare forskning som menar att produktiviteten ökar när 
arbete sker i grupp (Yukl, 2013). Karlsson och Bergström anser att det är viktigt att alla i 
projektgruppen känner sig delaktiga och att de arbetar mot samma mål. Tidigare forskning 
beskriver att en viktig faktor är att gruppen kommer överens och arbetar väl tillsammans för 
att projektet ska bli framgångsrikt (Senaratne & Gunawardane, 2015).  
 
Tidigare i studien nämndes det att grupper genomgår fyra stadier. Det första stadiet är enligt 
Wheelan (2013) tillhörighet och trygghet och i detta stadie är gruppen beroende av ledaren. 
Bergström berättar att hon anser att det är viktigt att alla i gruppen vet vad projektet handlar 
om och vad målet med projektet är. Hon förklarar vidare att det är hennes uppgift att ge 
gruppen den informationen. Vilket kan kopplas till Wheelan (2013) som menar att ledaren i 
det första stadiet ska vara styrande och han eller hon ska ge gruppen en struktur. Törnlycke 
förklarar att i början av ett projekt sätter sig gruppen samman och planerar hur de ska gå till 
väga. Bergström och Törnlycke anser båda att det är viktigt att gruppen vågar uttrycka vad de 
känner och Wheelan (2013) menar att målet med första stadiet är att skapa en miljö där alla är 
trygga och vågar dela med sig av sina åsikter och idéer.  
 
Alla respondenterna var eniga om att konflikter vanligtvis inte uppkommer i 
projektgruppen. En förklaring kan vara som Johansson nämnde, att alla som arbetar inom 
byggbranschen är vana vid att arbeta med olika personer. Bergström och Törnlycke menar att 
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diskussioner kan uppstå i projektgruppen men de anser inte att det är någon konflikt. 
Gustavsson förklarade dock att han varit med om konflikter som handlade om att personer 
inte klickade med varandra, vilket ledde till att de fick omplaceras. Gustavsson har varit 
delaktig i fler projekt än de andra respondenterna och det kan vara en förklaring till att han 
varit med om sådana konflikter. Wheelan (2013) förklarar att konflikter är något som brukar 
uppstå i det andra stadiet opposition och konflikt, det är omöjligt att undvika konflikter. Ett 
sätt att komma vidare är att hantera de konflikter som uppstår och utveckla en enhetlig syn för 
hur gruppen ska arbeta (ibid.). 
 
Delegering är något som Bergström, Eliasson, Karlsson och Törnlycke använder sig av. 
Eliasson anser att delegering är viktigt och att det alltid ska göras om det går. Karlsson menar 
att ingen ska göra allt själv och att delegering är viktigt för att alla ska känna sig delaktiga. 
Törnlycke brukar delegera uppgifter som vanligtvis inte ingår i en persons arbetsuppgifter för 
att visa förtroende och med förhoppningar om att personen ska växa och se att han eller hon 
kan arbeta med fler saker. Det tredje stadiet som nämnts tidigare av Wheelan (2013) är tillit 
och struktur, och ledaren brukar då delegera arbetsuppgifter för att han eller hon inte kan 
utföra alla uppgifter själv. En ledare som arbetar med delegering har en effektiv ledarstil. 
Bergström och Johansson anser att det är en fördel om gruppens medlemmar inte enbart 
känner varandra inom arbetet utan att det är positivt om de känner varandra utanför med. 
Målet med det tredje stadiet är att skapa positiva relationer mellan medlemmarna (Wheelan, 
2013).  
 
Bergström menar för att ett projekt ska bli lyckat måste gruppen ha en god sammanhållning. 
Gustavsson förklarar att alla måste ställa upp för varandra och han själv försöker skapa 
sammanhållning genom att vara närvarande i projektet och gruppen. Törnlycke arbetar med 
att alla i gruppen ska känna sig betydelsefulla för att skapa sammanhållning. Hon tycker att 
det är viktigt att alla känner att de har en viktig roll att fylla. I det fjärde stadiet är gruppen 
som mest effektiv och Wheelan (2013) benämner stadiet som arbete och produktivitet. Här 
läggs fokus på att nå gruppens mål, arbetet ska bli väl utfört och sammanhållningen ska 
bevaras. Bergström nämner flera exempel på hur sammanhållning kan skapas och bevaras, ett 
exempel är att avsluta möten med en lunch där arbete inte diskuteras. Eliasson berättar att han 
och gruppen skapar sammanhållning genom att åka på studieresor tillsammans, där gruppen 
får arbeta i lag utanför arbetet. I det här stadiet kan gruppen fokusera och lägga mer tid på att 
nå gruppens mål, istället för att exempelvis hantera konflikter som uppstår (Wheelan, 2013). 

5.2 Kommunikation  
Gustavsson anser att kommunikation är en grundläggande faktor för att ett projekt ska fungera 
väl och Johansson samt Törnlycke berättar att de hela tiden kommunicerar med sina 
projektgrupper. Karlsson förklarar vikten av att kommunikationen fungerar väl, han menar att 
utan informationsutbytet kommer projektet inte vidare, utan det är en viktig förutsättning att 
kommunikationen fungerar för att projektet ska bli lyckat. Projektledare behöver kunna 
förmedla tydlig information till gruppmedlemmarna. Om en projektledare har en god 
kommunikationsförmåga kommer arbetet av gruppmedlemmarna att bli bättre utfört för de vet 
då vad som förväntas av dem och det kommer i sin tur att påverka projektets resultat (Awan, 
2015). Tidigare forskning förklarar även att en fungerande kommunikation är en förutsättning 
för att grupper ska kunna fungera (Nilsson & Waldemarson, 1994).  
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5.2.1 Kommunikation och samordning 
Alla respondenter utom Gustavsson uttryckte att de vanligtvis kommunicerar skriftligt, via 
mejl till projektgruppen, se tabell 5.1. Detta stämmer inte överrens med vad teorin säger, för 
enligt Zulch (2014) kommunicerar projektledare inom byggindustrin vanligtvis muntligt och 
mindre tid läggs på att läsa och skriva. Tidigare forskning visar att det är viktigt att 
projektledare har god samordningsförmåga då en projektledare måste arbeta tillsammans med 
projektgruppen och andra intressenter för att kunna uppnå projektets mål (Jacobsson, 2011; 
Maylor, 2003; Oshinubi, 2007).  
 

 
Tabell 5.1 Kommunikationskanaler  
 
Gustavsson förklarar att när projektgruppen sitter i anslutning till varandra är det mycket 
kommunikation som sker muntligt, men skulle en person som berörs inte finnas på plats 
nämner även han att mejl är det som används. Johansson anser att mejl är ett bra sätt att 
kommunicera på för då finns det skriftligt och alla har fått ta del av samma information. 
Hellman (2014) beskriver att mejl har flera fördelar, det är tidsbesparande, lätt att använda 
och det är lätt att nå informationen. Bergström berättar att för många projekt finns det en 
webbaserad projektplats som innehåller information om projektet. Alla gruppmedlemmar har 
tillgång till den och kan vara uppdaterade hela tiden vilket Bergström anser är mycket viktigt.  
 
Respondenterna nämner alla att muntlig kommunikation också sker, på möten, telefon och 
face-to-face. Möten är något som alla respondenter belyser och veckomöten är något som alla 
respondenter använder sig av. Eliasson och Johansson berättar att information som delas på 
möten förs in i ett skriftligt dokument och det är sedan lätt att gå tillbaka och läsa sig till vad 
som sagts. Enligt Chen och Shang (2009) är face-to-face ett värdefullt sätt att kommunicera 
på, då det tillåter direkt feedback och det går även att läsa av kroppsspråket. 
 
Alla respondenter utom Johansson berättar att de brukar följa upp om informationen kommit 
fram till rätt person och på rätt sätt. Tidigare forskning menar att det som projektledare är 
viktigt att ansvara för att meddelanden som skickats också tas emot, både muntliga och 
skriftliga (Michalski, 2000). Karlsson berättar att på möten görs en uppföljning och 
avstämning när gruppen diskuterar det som tagits upp via mejl, telefon och face-to-face 
tidigare i veckan. Gustavsson brukar med hjälp av kontrollfrågor säkerställa att informationen 
kommit fram. Han berättar att möten vanligtvis avslutas med en upprepning om vad gruppen 
kommit fram till. Bergström förklarar att hon brukar göra en uppföljning på den muntliga 
kommunikationen, om hon talat i telefon med någon brukar hon skicka ett mejl efter samtalet 
till den personen med information om vad de beslutat. Detta gör hon för hon anser att om det 
finns skriftligt kan den andra personen stämma av och se om informationen stämmer, skulle 
den inte göra det kan personen i fråga återkoppla till Bergström. Johansson berättar att han 

Företag: Namn: Vanligaste 
kommunikationskanalen: 

Peab 
Johansson Mejl 
Bergström Mejl 

Skanska Törnlycke Mejl 
Gustavsson Face-to-face  

NCC 
Karlsson Mejl 
Eliasson    Mejl 
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inte gör någon uppföljning utan han menar att om svaret han sänt inte kommit fram kommer 
gruppmedlemmarna att höra av sig igen och be om ett svar.  

5.2.2 Kommunikation och problemhantering 
Alla respondenter nämner att problem är något som alltid förekommer i ett byggprojekt. 
Gustavsson anser att det är viktigt att kommunikationen mellan honom och gruppen fungerar 
för att undvika dubbelarbete samt att misstag sker. Meng (2012) förklarar att i projekt är 
problem oundvikliga men att problemen kan minskas genom ömsesidigt förtroende och öppen 
kommunikation. Törnlycke menar att det gäller att vara flexibel när problem dyker upp 
eftersom det alltid är något som är annorlunda mellan de olika byggprojekten. Törnlycke 
beskriver också byggindustrin som en problemlösning då det varje gång uppstår något nytt 
moment och förutsättningarna är aldrig samma. Alla respondenter beskriver att problem 
vanligtvis uppkommer på arbetsplatsen och det är inte alltid att de själva är med i 
problemhanteringen då, utan det brukar hanteras av personal på plats. Johansson förklarar att 
problem på arbetsplatsen kan undvikas genom att göra noggranna undersökningar före 
projektet för att sedan planera in tid för hanteringen av problemen. Tidigare forskning visar att 
varje byggprojekt har en unik kombination av situationer vilket skapar en oförutsägbarhet, det 
betyder att det ställs höga krav om flexibilitet på projektledaren (Cheng et al., 2005; Kirk, 
2000). 
 
Vädret är enligt Gustavsson en faktor som kan ställa till problem men det gäller att vara 
förberedd och kunna hantera det. Kirk (2000) förklarar att vädret kan förändras och ställa till 
problem och även ekonomin kan förändras under ett projekt. Respondenterna berättar att 
problem som de själva brukar hantera vanligtvis är av ekonomisk karaktär. Bergström 
beskriver att det då gäller att se vilka möjligheter som finns för att sedan välja ut det bästa 
alternativet. Törnlycke anser att det kan ses som en utmaning att hantera problem genom att 
hitta alternativa lösningar. 

5.3 Motivation 
Karlsson menar att arbetet blir bättre utfört om medarbetarna är motiverade. Respondenterna 
har delade åsikter gällande hur de ska få gruppen att prestera på en hög nivå, se tabell 5.2.  
 

Företag: Namn: 
Projektledaren hjälper 

gruppen att prestera på en 
hög nivå genom att: 

Peab 
Johansson Ge gruppen tid 

Bergström Ge gruppen tid 

Skanska 
Törnlycke Försöka ställa höga krav på 

gruppen 

Gustavsson Vara lyhörd och närvarande i 
gruppen 

NCC 
Karlsson Vara lyhörd och se till att 

gruppen har mycket att göra 

Eliasson Berömma gruppen 

 
Tabell 5.2 Hur projektledarna arbetar för att gruppen ska prestera på en hög nivå 
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Bergström och Johansson anser att det är viktigt att ge gruppen tid för att de ska kunna 
prestera på en hög nivå. De förklarar vidare att om gruppen inte får tillräckligt med tid finns 
det en större risk att fel uppkommer. Törnlycke förklarar att hon försöker ställa höga krav på 
projektgruppen för att få medlemmarna att prestera på en hög nivå. Gustavsson förklarar att 
han själv försöker vara lyhörd och närvarande i gruppen. Lyhördhet är viktigt enligt Karlsson 
då han menar att om han lyssnar på medarbetarna kan han hjälpa dem att få arbetsuppgifter 
som de brinner för. Tidigare forskning visar att om projektledaren bryr sig om gruppen 
kommer gruppen att ha en högre motivationsnivå (Khan & Ajmal, 2015). Karlsson anser att 
gruppen arbetar mest effektivt när de har mycket att göra. Eliasson berättar, för att få gruppen 
att prestera på en hög nivå brukar han berömma medlemmarna. Jin et al. (2015) menar att alla 
går att motivera men för att det ska bli framgångsrikt behöver det göras på olika sätt. Enligt 
tidigare forskning behöver byggindustrin motiverade anställda för en motiverad projektgrupp 
presterar bättre och då nås projektets mål lättare (Jin et al., 2015; Khan & Ajmal, 2015; 
Smithers & Walker, 2000).  
 
Törnlycke förklarar att hennes prestation kan påverka gruppens prestation. Hon menar genom 
att visa att hon är engagerad, intresserad och påläst kan gruppens intresse och prestation öka. 
Eliasson anser också att hans beteende kan påverka gruppens prestation, han försöker vara 
positiv för att gruppen ska få den positiva känslan angående projektet. Tidigare forskning 
beskriver att en ökad motivationsgrad från ledaren ökar nivån av effektivitet i projektgruppen, 
vilket leder till att projektets mål lättare uppnås (Jin et al., 2015).  

5.3.1 Inre motivation 
Karlsson berättar att han genom att lyssna på gruppen kan hjälpa medarbetarna att få göra nya 
arbetsuppgifter. Bergström, Eliasson, Gustavsson och Törnlycke anser alla att det är viktigt 
med feedback. De är noga med att berätta för gruppen samt individerna i gruppen om de gjort 
något bra. Positiv feedback är något som enligt Sansone och Harackiwicz (2000) höjer den 
inre motivationen. Bergström nämner även att hennes chefer är duktiga på att se vad som 
händer i projektet och de berömmer gärna personer som gjort något bra. Bergström tror att 
positiv återkoppling är viktigare än en bonus i rena pengar. Inre motivation handlar om att 
människor tillfredsställs av glädjen att utföra en uppgift och tillfredsställelsen grundar sig 
vanligtvis i känslan av att känna sig effektiv, vara engagerad och arbeta med nya samt 
utmanande uppgifter (Cooper & Jayatilaka, 2006; Sansone & Harackiwicz, 2000).  
 
Alla respondenter anser att det är viktigt att gruppen känner en sammanhållning. Johansson 
menar att om gruppen känner en sammanhållning bråkar de mindre med varandra och känner 
alla för projektet blir slutresultatet av projektet vanligtvis bättre. Törnlycke anser att en god 
stämning skapas om alla medlemmar är engagerade och arbetar mot samma mål. Alla 
respondenter beskriver vidare att deras projektgrupper har möjlighet att vara med och ta 
beslut, detta gäller inte alla beslut rörande projektet men beslut som berör gruppen är 
medlemmarna delaktiga i. Tidigare forskning menar att grupper känner sig mer motiverade 
om de har möjlighet att ta egna beslut och medlemmarna är mer motiverade då de känner en 
grupptillhörighet (Tabassi & Baker, 2009).  

5.3.2 Yttre motivation 
Företagen skiljer sig åt gällande ekonomiska belöningar, se tabell 5.3. Respondenterna från 
företagen NCC och Skanska förklarar att det finns ett belöningssystem där hela gruppen kan 
bli belönad med en bonus som läggs på lönen. Respondenterna från företaget Peab berättar 
dock att det inte finns något bonussystem för de anställda. Bergström berättar att hon ibland 
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visar uppskattning genom att bjuda de anställda på fika, hon menar att en sådan sak gör att 
personerna känner sig uppskattade.  
 

Företag: Namn: Belöningssystem: 

Peab Johansson Nej 
Bergström Nej 

Skanska Törnlycke Ja 
Gustavsson Ja 

NCC Karlsson Ja 
Eliasson Ja 

 
Tabell 5.3 Belöningssystem 
 
Yttre motivation handlar om att göra något för att det leder till ett speciellt utfall, det kan 
handla om att tillfredsställa ett behov, uppnå ett mål, sträva efter en belöning eller undvika ett 
straff. Den klassiska synen av de yttre motivationsfaktorerna är att någon känner att de drivs 
för att göra uppgiften endast för att få sin belöning när uppgiften är slutförd (Ryan & Deci, 
2000). Tidigare forskning menar att de vanligaste motivationsincitamenten inom 
byggindustrin är ekonomiska men att en ekonomisk belöning inte behöver vara det mest 
effektiva sättet att motivera medarbetarna på (Jin et al., 2015).  
 
Inom alla företag som respondenterna arbetar i finns det möjlighet att klättra och växa i sin 
roll vilket kan kopplas till en yttre motivationsfaktor. Personerna kan få en drivkraft av 
möjligheten att växa. Eliasson, Gustavsson, Karlsson och Törnlycke menar att de tror att 
möjligheten att växa inom företaget gör att många personer söker sig till NCC och Skanska. 
Gustavsson poängterar även att det är en av anledningarna till att han är kvar på företaget. 
Bergström förklarar att möjligheten att växa också finns på Peab, genom att få större projekt 
och mer ansvar. Hon tror dock att den möjligheten inte påverkar gruppmedlemmarnas 
prestationer. Bergström anser att om en person endast har växandet i fokus kommer personen 
inte utföra ett lika bra arbete. Törnlycke tror att möjligheten att växa kan påverka 
gruppmedlemmarnas prestationer men att det är mycket individuellt då en del människor är 
mer karriärsugna än andra. En person kan drivas av att han eller hon känner att det yttre målet 
är sitt eget, vilket betyder att personen utför uppgiften för att han eller hon ser en egen mening 
med att slutföra uppgiften. Det kan exempelvis vara att en student genomför studierna för att 
han eller hon har ett framtida arbete i sikte (Ryan & Deci, 2000). 

5.4 Utvecklat ramverk 
Efter vår analys har vi utvecklat ett ramverk för projektledare inom byggindustrin gällande 
kommunikation och motivation under en grupprocess. Den egna analysmodellen, se figur 2.2, 
har legat till grund för skapandet av detta ramverk. Vår analysmodell visade att vi ville se hur 
projektledaren arbetar med kommunikation och motivation under de fyra olika stadier som en 
grupp går igenom enligt den insamlade teorin. Efter den insamlade empirin som analyserats 
har vi skapat ett ramverk som beskriver hur projektledarna arbetar med kommunikation och 
motivation i de fyra stadier som grupper genomgår, se ramverk på nästa sida.  
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Figur 5.1 Ramverk för projektledare inom byggindustrin 

I det utvecklande ramverket framgår det att både kommunikation och motivation pågår under 
alla fyra gruppstadier, som att gruppen ska få vara med och ta beslut gällande gruppen, att få 
gruppens medlemmar att känna sig delaktiga, alla medlemmar har möjlighet att växa inom 
företaget, muntlig kommunikation på veckomöten och skriftlig kommunikation via mejl.  

Men i grupprocessens stadie ett och två används framförallt muntlig kommunikation för att 
informera gruppmedlemmarna om projektet och för att hantera eventuella konflikter. I 
grupprocessens stadie tre och fyra fokuserar projektledaren mer på att motivera 
gruppmedlemmarna, genom att delegera, visa förtroende, vara närvarande, få gruppen att 
känna sig betydelsefull och genom att ge positiv feedback.   
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6. Slutdiskussion, implikationer och fortsatt forskning 
I slutsatsen kommer vi att presenterna hur vi uppfyllt syftet i tre delar. Vi kommer också att 
beskriva vad nyttan med studien är och vem som har nytta av studien. Avslutningsvis kommer 
vi att ge förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Slutdiskussion 
Den problemställning som vi har arbetat efter är: 
 
Vilken betydelse har projektledares tillvägagångssätt att kommunicera och motivera 
projektgrupper inom byggindustrin för att nå ett projekts mål? 
 
Vi har studerat hur projektledare inom byggindustrin kommunicerar och motiverar 
projektgrupper. Detta har vi gjort för att kunna koppla vilken betydelse tillvägagångssättet har 
för att projektet ska nå sitt slutmål. Enligt både teorin och den insamlade empirin anses ett 
lyckat projekt vara när målen för ekonomin och tiden uppnås.  
 
Syftet med studien var att beskriva hur projektledare inom byggindustrin arbetar praktiskt 
med kommunikation och motivation i projektgrupper samt förstå hur tillvägagångssättet 
påverkar möjligheten att nå ett projekts mål. Syftet med studien var också att utveckla ett 
ramverk för hur projektledare kan arbeta med kommunikation och motivation genom 
projektgruppens olika stadier. Vi har valt att dela in syftet i tre olika delar; beskriva, förstå 
och skapa ramverk, vilket presenteras nedan.  
 

• Att beskriva hur projektledare inom byggindustrin praktiskt arbetar med 
kommunikation och motivation i projektgrupper.  

 
Det har visat sig under intervjuerna att projektledare inom byggindustrin kommunicerar både 
muntligt och skriftligt med projektgruppen. Den muntliga kommunikationen sker vanligtvis 
face-to-face på möten som hålls varje vecka men även i korridoren när projektgruppen sitter 
samlad. Projektledarna kommunicerar skriftligt via mejl, webbaserade projektplatser och även 
genom dokument som skapas efter de muntliga möten som genomförts. 
 
Enligt vår insamlade empiri använder sig projektledare i byggindustrin av både inre och yttre 
motivationsfaktorer. Yttre motivationsfaktorer som finns med under projektens gång är lön, 
belöningssystem och möjligheten att växa inom företaget. De inre motivationsfaktorerna som 
projektledarna använder sig av är att vara lyhörda, skapa sammanhållning och ge positiv 
feedback. Teorin beskriver att om medlemmarna får positiv feedback som de inte förväntar 
sig kommer de bli mer motiverade vilket leder till att produktiviteten ökar och gruppen 
presterar bättre. 
 

• Att förstå hur projektledares tillvägagångssätt att kommunicera och motivera 
projektgruppen påverkar möjligheten att nå ett projekts mål. 

 
Då det visat sig under intervjuerna att projektledare inom byggindustrin kommunicerar både 
skriftligt och muntligt med projektgruppen anser vi att projektledare inte endast bör använda 
ett sätt att kommunicera på. Vi menar att det är en fördel att använda en blandning av skriftlig 
och muntlig kommunikation. Genom att kommunicera skriftligt finns informationen 
tillgänglig för alla och det är ett effektivt sätt att använda då det går snabbat att få ut 
informationen till flera i gruppen samtidigt. Den muntliga kommunikationen är också viktig 
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för att det är enklare att återkoppla direkt vid muntlig kommunikation, vilket kan göra att 
missförstånd inte uppkommer. Om missförstånd minskas kommer målen för ekonomin och 
tidsramen lättare att nås, vilket alla respondenter anser vara viktigt för att nå ett lyckat projekt. 
 
Vi anser att en blandning av inre och yttre motivationsfaktorer är att föredra i byggprojekt. Vi 
anser detta eftersom yttre motivationsfaktorer som exempelvis lön gör att gruppen kan 
överleva men genom att även använda inre motivationsfaktorer kommer gruppen vilja 
prestera på en hög nivå vilket gynnar projektet i helhet. Produktivitet i gruppen är en 
huvudfaktor för hur väl projektet lyckas med sina mål, och genom att projektledaren 
motiverar projektgruppen kommer målen lättare att nås. 
 

• Utveckla ett ramverk för hur projektledare kan arbeta med kommunikation och 
motivation genom projektgruppens olika stadier. 

 
Det teoretiska bidraget i denna studie är vårt utvecklade ramverk som beskriver hur 
projektledare inom byggindustrin kan arbeta med kommunikation och motivation 
genomgående under de fyra stadier som projektgruppen genomgår. Då det inte tidigare varit 
möjligt att hitta någon enkel sammanfattning för när och på vilka sätt en projektledare inom 
byggindustrin kan använda sig av kommunikation och motivation i grupprocessens olika 
stadier, bidrar det egenskapande ramverket till teorin. I vårt ramverk framgår det att 
kommunikation och motivation används av projektledare i alla stadier som grupperna 
genomgår. Det ändras dock i vilken utsträckning som kommunikationen och motivationen 
används under de olika stadierna. I stadie ett och två ligger mer fokus på att kommunicera 
med projektgruppen och i stadie tre och fyra går fokus över på att i större grad motivera 
medlemmarna i gruppen. Vi menar att med hjälp av det ramverk som vi utvecklat kan 
projektledare leda gruppen på ett effektivt sätt genom de fyra stadierna. Om projektledaren 
lyckas ta gruppen till stadie fyra kommer gruppen att få en sammanhållning som är av stor 
betydelse. Teorin beskriver att i en grupp med sammanhållning är medlemmar mer 
engagerade, produkterna får en bättre kvalitet och produktiviteten ökar. När produktiviteten 
ökar kommer det leda till att projektets mål gällande ekonomin och tidplanen lättare nås. 
Vilket leder till att fler projekt lyckas och det leder i sin tur till att Sverige gynnas.  

6.2 Implikationer 
Det är relevant för projektledare inom byggindustrin att vara medvetna om kommunikationens 
och motivationens betydelse för att uppnå projektets mål. Tidigare forskning belyser att 
byggprojekt är viktiga för Sverige och misslyckade projekt påverkar inte endast det enskilda 
företaget utan även underleverantörer och deras anställda, vilket betyder att det är viktigt att 
försöka undvika att projekt misslyckas. Projektledare inom byggindustrin bör vara 
uppmärksamma på att de kan påverka ett projekts resultat och genom vår studie kan 
projektledare ta del av hur de kan kommunicera samt motivera projektgruppen för att nå 
projektets mål. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning är att testa det utvecklade ramverket i praktiken. Denna studie 
har varit kvalitativ och endast studerat hur det är på tre företag i Sverige och vad sex stycken 
projektledare anser och hur de arbetar. En fortsatt studie skulle kunna vara att göra en 
kvantitativ studie. Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka 
projektledares kommunikation och motivation från projektgruppens synsätt och se om 
gruppen uppfattar projektledarna på samma sätt.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Bakgrund 
1. Berätta lite om dig själv. 
2. Hur länge har du varit projektledare? 
3. Hur många projekt har du varit projektledare för? 
4. Vad är dina arbetsuppgifter som projektledare? 
5. Vad är det för olika typer av projekt du har varit projektledare för? 
6. Vad anser du att ett lyckat projekt är? Något som är extra viktigt?  
 

Ledarskap och Grupper 
7. Berätta om hur ni arbetar med ett projekt?  
8. Hur ser organisationen ut för ett enskilt projekt?  
9. Anser du att det är bra att arbeta i grupp? Varför? 
10. Hur ser din roll i gruppen ut under ett projekt?  
11. Hur arbetar du med delegering?  
12. Brukar det uppstå konflikter i projektgruppen? Vilka typer av konflikter?  
13. Hur hanterar du och gruppen dessa konflikter?  
14. Anser du att det är viktigt att gruppen känner en sammanhållning? Varför? 
15. Hur arbetar du för att det ska bli en bra sammanhållning mellan medlemmarna?  
16. Kan du berätta om hur beslut tas i ett projekt? Tar du mycket beslut ensam eller sker 

det gemensamt med gruppen?  
 
Kommunikation 

17. Hur arbetar du och din grupp med att utbyta information mellan varandra? 
18. Vilken betydelse anser du att utbytet av information har i ett projekt? Varför? Är det 

viktigt? 
19. Finns det något sätt som du använder dig mer utav när du levererar information till 

dina medarbetare? Varför detta sätt? 
20. Hur arbetar du med att säkerställa att ditt budskap har gått fram?  
21. Brukar det uppstå några problem under ett projekt?  
22. Anser du att det finns några problem som vanligtvis brukar dyka upp i byggprojekt?  
23. Kan du berätta om hur du arbetar för att hantera problem som uppstår? 

 
Motivation  

24. Hur arbetar du för att hjälpa projektgruppen att prestera på en hög nivå? 
25. Hur sätter ni upp mål i projektgruppen? Fokuserar ni endast på slutmålet eller finns det 

delmål?  
26. Hur arbetar du för att gruppen ska fokusera på projektets mål? Finns det flera olika 

sätt? 
27. Känner du att ditt arbete påverkar gruppens prestationer? Hur påverkar ditt arbetssätt 

hur gruppen arbetar?  
28. Hur arbetar du för att din grupp ska känna sig nöjda med det de gör? 
29. Använder sig företaget av något belöningssystem? Vad för något?  
30. Finns det några möjligheter att växa inom er organisation? Hur tror du att den 

möjligheten påverkar gruppmedlemmarnas prestationer?  
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Bilaga 2. Operationaliseringsschema 

 
Referenser Teori Begrepp Frågor 

 
Redick et al. (2014) 
 
Wheelan (2013) 
 
Yukl (2013) 
 

 
 
Ledare och 
grupper 

 
Grupper 
 

 
7-9 

 
Ledare i grupper 

 
10-16 

 
Awan (2015) 
 
Chang och Shen (2009) 
 
Johansson (2014) 
 
Michalski (2000) 
 
Zulch (2014) 
 

 
 
 
Kommunikation 

 
Samordning 
 

 
17-20 

 
 
Problemhantering 

 
 
21-23 

 
Ryan och Deci (2000) 
 
Sansone och 
Harackiwicz (2000) 
 
Tabassi och Bakar 
(2009) 
 
 
 

 
 
 
Motivation 

 
Inre och yttre 
motivationsfaktorer 
 

 
24, 25, 26, 27,  

 
Inre 
motivationsfaktorer 
 

 
28 

 
Yttre 
motivationsfaktorer 
 

 
29, 30 
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