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ABSTRACT 
 
Background. The costs exceed the budget in nine out of ten construction projects. To be able to adapt 
to internal changes, affected by external turbulence, in the project-based organization climate, the 
organizations has to become more adaptive. Due to the increased rate of change, the project manager 
practice is not enough to reach project efficiency. Former work suggests that, for example, internal work 
motivation has an increased importance in project efficiency.  
 
Objective. The study aims to investigate the project efficiency in construction projects and the objective 
is to confirm the hypothesis that project manager practice and soft practice serves as predictors for 
project efficiency, as former literature suggests.  
 
Methods. Based on the objective, a survey was used to create a framework and gather data. The survey 
was distributed to 230 persons with a project manager role in a large construction company in Sweden. 
These persons are expected to possess great knowledge in the project and does to a great extent affect 
the outcome of the project. A sample of 82 project leaders was used in the PLS-SEM (Partial least square 
– Structural equation model) analysis method that was applied in the study. 
 
Results. The result shows that there was no significant relationship between experienced project leader 
practice and project efficiency, while experienced soft practice showed a positive relationship with 
project efficiency. However, experienced project practice showed a positive relationship when soft 
practice acted as a mediator. 
 
Conclusions and future work. It is concluded that focus should be shifted from the more technical 
parts and factors of the project to soft practices. To achieve efficiency, projects are dependent of the 
individuals in the project and their social qualities to give the project practice a meaning. Finally, the 
study concludes that the area of project efficiency is complex and is in need of further research. A 
suggestion is that the study is tested on several industries where the frequency of the used practices 
differs. Different organizations advocate different frameworks which might give a divergence in the 
practice activities and project efficiency. 
 
Keywords: Project efficiency, Project manager practice, Soft practice, PLS analysis, Construction 
industry 
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund. I nio av tio byggprojekt överstiger kostnaderna budgeten. För att anpassa sig till dagens 
projektbaserade organisationsklimat krävs det att organisationer blir mer adaptiva för att kunna hantera 
förändringar orsakade av extern turbulens. På grund av den ökade förändringstakten räcker inte 
projektledarpraxis till för ett effektivt projekt. Tidigare forskning föreslår att psykosociala aspekter, till 
exempel intern arbetsmotivation, har en växande betydelse för projekteffektivitet.  
 
Syfte. Studien ämnar utreda projekteffektivitet i byggprojekt och syftet är att bekräfta de hypoteser om 
att projektledarpraxis eller psykosociala aspekter som prediktorer av ett effektivt projekt som 
presenterats i tidigare litteratur. 
 
Metod. Baserat på syftet användes en enkät för att skapa ramverket för analysen. Enkätundersökningen 
distribuerades till 230 personer i en projektledande roll på ett stort byggföretag i Sverige. Dessa personer 
förväntas besitta stor kunskap i projektet samt påverkar i allra största grad projektets utfall. Slutligen 
erhölls ett urval på 82 projektledare som användes i PLS-SEM (Partial least square – Structural equation 
model) analys som studien applicerar. 
 
Resultat. Resultatet visar att det inte finns något signifikant samband mellan upplevd projektledarpraxis 
och projekteffektivitet, medan upplevda psykosociala aspekter visar ett positivt samband med 
projekteffektivitet. Upplevd projektledarpraxis visar däremot ett positivt samband med 
projekteffektivitet när psykosociala aspekter agerar som mediator. 
 
Slutsats och framtida rekommendationer. En slutsats som fastställs är att fokus bör flyttas från de 
snarare tekniska och hårda faktorerna till de psykosociala faktorerna. Projekten är, för att uppnå 
projekteffektivitet, beroende av personerna i projektet och deras psykosociala tillstånd för att ge 
praxisaktiviteterna en mening. Slutligen konstateras det att projekteffektivitetsområdet är ett komplext 
område som kräver ytterligare forskning. Förslagsvis bör studien testas på fler industrier där frekvensen 
av samt praxisaktiviteterna skiljer sig. Organisationer förespråkar olika ramverk vilket kan ge divergens 
i praxisaktiviteterna och projekteffektiviteten.  
 
Nyckelord: Projekteffektivitet, Projektledarpraxis, Psykosociala aspekter, PLS-analys, Byggindustri 
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1 INTRODUKTION 
 
I det här avsnittet presenteras bakgrunden samt problematiseringen av studien. Avsnittet ger en 
bakgrund av projekteffektivisering generellt med fokus på psykosociala aspekter och projektledarpraxis 
i byggindustriprojekt.  

1.1 Inledning 
I dagens organisationsklimat krävs det att organisationer blir allt mer adaptiva när det kommer till att 
hantera förändringar internt. Klimatet är komplext vilket kräver snabbare beslut och säker 
resursallokering. För att hantera dessa utmaningar genomför organisationer idag mycket av sin 
verksamhet genom projekt (Atkinson, 1999). Byggindustrin ställde tidigt om till en projektifierad 
verksamhet. Byggprojekt är ofta unika, dyra och har en begränsad tidsram, vilket har gjort att de beskrivs 
som osäkra och komplicerade. Ett byggprojekt kommer aldrig kunna reproduceras eftersom 
arbetsplatsens förutsättningar kommer att vara annorlunda (Aljohani, Ahiaga-Dagbui, & Moore, 2017). 
De senaste årtiondena har det blivit allt mer populärt att undersöka vilka faktorer som gör att ett projekt 
blir lyckat (Padalkar & Gopinath, 2016). Redan sedan 1960-talet har viktiga faktorer för att uppnå 
projektframgång intresserat forskarna (Cooke-Davies, 2002; Pinto & Slevin, 1988).  
 
Under de två senaste decennierna uppgick infrastrukturprojekten till 3,8% av världens 
bruttonationalprodukt (BNP) och de beräknas att fortsätta öka (Butt, Naaranoja, & Savolainen, 2016). 
Infrastruktur- och byggprojekt har en komplex struktur med ett flertal utmaningar framför sig, som 
klimatpåverkan, säkerhet och lönsamhet, samtidigt som det är en växande industri. Byggindustrin 
påverkas av många externa samhällsrisker, såsom ekonomisk situation eller kulturella skillnader. För att 
uppnå ett framgångsrikt byggprojekt är det viktigt att tidigt ha kontroll på projektets lönsamhetsnivå. 
Det innebär att kontinuerligt analysera sannolikheten för en förändring i budgeten, både den ekonomiska 
såväl som tidsbudget (Han, Kim, & Kim, 2007). När byggprojekten är komplexa ökar svårigheterna att 
genomföra projekt med goda resultat. I nio av tio byggprojekt överstiger kostnaderna budgeten 
(Aljohani m.fl., 2017) och 20% av de större byggprojekten överskrider projektet tidsplaneringen. När 
det kommer till de allra största byggprojekt misslyckas 98% att både hålla budget och tidsplan (Changali, 
Mohammad, & van Nieuwland, 2015). 
 
Att arbeta projektbaserat och optimera projektuppsättningen kan vara svårt eftersom organisationer kan 
ha flera hundra projekt pågående samtidigt. Målet att uppnå ett framgångsrikt projekt är inget unikt för 
det enskilda projektet, hur det planeras att uppnå framgång kan dock vara det. Speciellt kan det skilja 
sig hur frekvent och vilka specifika aktiviteter som projektledaren väljer att utföra. Sådana aktiviteter 
kan vara arbete med projekt-, risk- och projekttidplan (Papke-Shields, Beise, & Quan, 2010). Det finns 
idag en del forskning inom projektledning, dock behövs det fler studier om vilka specifika 
praxisaktiviteter som leder till framgång eller misslyckande samt hur de förklarar projektprestanda 
(Padalkar & Gopinath, 2016). 
 
Projektprestanda mäts ofta genom projekteffektivitet, vilket ingår som en av fyra dimensioner i 
projektframgång. Följande dimensioner är kundpåverkan, affärsframgång och framtida förberedelser. 
Projekteffektiviteten symboliserar projektets prestanda under projektet, från start till slut. Resterande 
dimensioner uppkommer efter projektets avslut. Därav svarar projekteffektivitet mot mål som är 
kopplade till projektets effektivitet. Viljan att förklara projekteffektivitet har lett till att innehållet i 
projektet, vilka händelser som sker och handlingar som utförs såväl som uppsättning och kombination 
av deltagarna i projektet, undersöks (Papke-Shields m.fl., 2010). Allt för att finna den optimala 
projektstrukturen. Den optimala projektstrukturen är en utmaning att finna eftersom den skiljer sig 
beroende på organisation och omringande miljö. Det finns dock ett par parametrar som anses som 
genomgående och övergripande vid ett projekt, till exempel projektledarens roll. För att ett projekt skall 
klassificeras som framgångsrikt såväl som effektivt sätts höga krav på framförallt projektledare. 
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Projektledaren ansvarar för att styra och leda projektgruppen genom utmaningar i projektet vilket 
innebär kontinuerligt styrningsarbete med aktiviteter som är starkt kopplade med effektiva projekt (Zuo, 
Zhao, Nguyen, Ma, & Gao, 2018). Projektledare utför i projektet mängder av praxisåtagande och 
aktiviteter som är direkt beroende av styrning, integration och budget i projektet. Till vilken frekvens 
projektledaren väljer att använda aktiviteterna skiljer beroende på projekt. Utöver de traditionella 
praxisaktiviteterna, såsom användningen av projekt-, leverans- och riskplaner sker en rad andra 
aktiviteter i projektet som påverkas av projektledaren. 
 
För att mäta projekteffektivitet har byggindustrin tidigare i stor utsträckning utgått från en 
uppgiftsorienterad metod. Det har lett till att de har försummat psykosociala aspekter som rutiner för 
kommunikation och informationsutbyte för att predicera projekteffektivitet (Chinowsky, Taylor, & Di 
Marco, 2011), vilket likaså forskningen kring projektledning har gjort (Padalkar & Gopinath, 2016). För 
att projektledaren skall vara effektiv krävs det enligt Odusami (2002) ett antal olika psykosociala 
aspekter. Dessa egenskaper innefattar allt från de tekniska förmågorna, de vill säga förståelse för 
processer, modeller och tekniker, till personliga och konceptuella förmågor som snarare syftar till att 
skapa ett effektivt team och se olika samband i organisationen. Det innebär att de mjuka aspekterna, 
enligt forskare, således är lika viktiga som de tekniska förmågorna. Med en målbild att uppnå ett 
effektivt projekt har det framgått i tidigare forskning att kommunikation och motivation är två av de 
viktigaste faktorerna (Odusami, 2002; Schmid & Adams, 2008). Projektledare kan ägna upp till 90% av 
sin tid på kommunikation (Kerzner, 2013). Det är följaktigt viktigt att kommunikationen innehåller både 
information och motivation för att upprätthålla effektiviteten. Samtidigt som den bör ske med såväl 
interna som externa intressenter för att kunna genomföra framgångsrika byggprojekt och minimera 
risken för att kostnaderna överstiger budget (Aljohani m.fl., 2017). Motivationen utmärks i syftet att 
minska improduktivitet i projektet med en förhöjd motivation. Inom industrier med hög fokus på 
säkerhet visas det tydligt att drivkraften är viktig bland projektanställda (Smithers & Walker, 2000). I 
byggprojekt finns många processer som hanterar och leder människor vilket gör motivationen central. 
Vidare bjuder byggprojekt in till utmanande arbetsuppgifter som är viktiga för nå framgång i projektet.  
Det krävs dock en vilja att ta sig an de svåra uppgifterna. Arbetstillfredsställelse har visat sig vara en 
faktor som bidrar till att projektledare vill ta sig an de utmanande uppgifterna eftersom de då känner att 
de har ett meningsfullt och utvecklande arbete (Judge, Heller, & Mount, 2002; Levy, 2010). En hög 
arbetstillfredsställelsen kan bidra till positiv prestation som kan överföras till effektivitet inom 
organisationen och projekten (Weiss, 2002). Arbetstillfredsställelsen är särskilt intressant eftersom det 
fortfarande anses som ett relativt outforskat område i förhållande till projektledarpraxis (Lim & Ling, 
2012). 

1.2 Problemformulering och forskningsfråga 
Byggprojekt är på grund av organisationens decentralisering väldigt rutinstyrt. Varje byggprojekt är 
dessutom unikt, vilket gör att rutinerna blir riktlinjer för utförande av uppgiften. Alla projekt inom en 
organisation tillämpar samma rutiner fastän projektens utgång och utveckling ibland skiljer sig åt. Det 
kan bero på att varje projekt har en unik samling framgångsfaktorer som inte tvunget är överförbara till 
ett annat projekt (Liu, 1999). I en projektbaserad organisation får projektledaren ett stort ansvar (Schmid 
& Adams, 2008). Varje projektledares personliga egenskaper är unika för individen och kommer sätta 
en prägel på klimatet i projektet. Det kan i sin tur resultera i att praxisaktiviteterna som ingår i rutinverket 
prioriteras olika. Att aktiviteterna prioriteras olika kan bero på en rad olika faktorer. Det kan exempelvis 
vara lägre vilja att kommunicera med andra intressenter, sviktande motivation eller i vilken grad det 
finns tillfredsställande och utmanade arbetsuppgifter. Litteraturen har hittills behandlat 
projektledarpraxis  och psykosociala aspekter som separata begrepp, dock finns det en indikation om att 
de har en inverkan på varandra såväl som på projekteffektiviteten (Zuo m.fl., 2018). Utifrån följande 
problemformulering utformades studiens forskningsfråga: 
 
Hur påverkar projektledarens uppfattning av praxis och psykosociala aspekter den upplevda 
projekteffektiviteten inom byggindustrin? 
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Forskningsfrågan är övergripande för studien och kommer senare i rapporten att brytas ner till testbara 
hypoteser.  

1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med studien är att bidra med kunskap till områdena för projektledarpraxis och 
psykosociala aspekter, samt deras gemensamma påverkan på projekteffektivitet inom byggindustrin. I 
studien kommer först de viktigaste projektledarpraxis-aktiviteterna att identifieras. Dessa aktiviteter är 
sådana som är utförda av projektledaren och i allra största grad kan påverka projektets utfall. De mest 
relevanta psykosociala aspekter, enligt teorin, kommer sedan att identifieras för att undersöka dess 
gemensamma påverkan på projekteffektivitet. Målet med studien blir således att undersöka 
projektledares uppfattning av byggprojektets effektivitet, för att därefter med hjälp av definierade 
hypoteser identifiera samband mellan de identifierade projektledarpraxis-aktiviteterna och de 
psykosociala aspekterna samt hur dessa verkar på projekteffektiviteten. Syftet med studien är att 
fördjupa kunskapen inom projektledaregenskaper och projektledning, samt identifiera viktiga 
framgångsfaktorer i byggprojekt. Detta bidrar till forskningen inom projekteffektivisering i 
byggindustrin såväl som projektledarpraxis och psykosociala aspekters inverkan på ett byggprojekt.   

1.4 Avgränsningar 
Projektledning är ett stort ämne inom många industrier och tillvägagångssätten kan skilja sig åt. Denna 
studie har primärt fokus på projekt i byggindustrin, det kan dock vara av intresse för andra branscher. 
Byggindustrin är komplex och det finns många faktorer som påverkar utförandet av projekten. 
Individens inverkan är en sådan faktor och endast den faktor inom byggprojektledning som kommer att 
studeras. 
 
Denna studie, som beskrivet i syftet, ämnar undersöka projektledarpraxis och psykosociala aspekters 
bidrag till ökad effektivitet i byggprojekt. Områdena projektledarpraxis och psykosociala aspekter är 
både breda och djupa, såväl som begreppet projekteffektivitet. Det sker därav en avgränsning. Endast 
utvalda delar inom dessa områden undersöks i studien. Inom området projektledarpraxis kommer endast 
de vanligt förekommande kunskapsområdena projektstyrning, integration och kostnader att undersökas. 
De vanligaste förekommande aktiviteterna är intressanta eftersom dessa är ständigt återkommande under 
hela projektfasen. Inom dessa kunskapsområden finns det processer som har stor inverkan på projektets 
effektivitet. I den kontexten blir det därav viktigare att dessa verktyg används frekvent i projektet. För 
området psykosociala aspekter kommer endast delområdena intern arbetsmotivation, generell 
arbetstillfredsställelse och kommunikationsvilja att undersökas. Inom byggindustrin ställs det höga krav 
på att arbetsplats är säker. En stor del av projektledarens roll utgörs, för att säkerställa säkerheten och 
framfarten i projektet, av att leda och ansvara för projektmedlemmarna genom hela projektet.  
 
En psykosocial aspekt som anses som avgörande för att hantera kritiska situationer är viljan att 
kommunicera med olika intressenter. Kommunikation är ett viktigt verktyg att använda för att undvika 
problemsituationer. Projektledarens interna arbetsmotivation är således viktig för att driva projektet 
framåt samtidigt som generell arbetstillfredsställelse kan leda till positiv prestation som i sin följd kan 
leda till effektivare organisationer och projekt. Projekteffektivitet studeras ur ett och tids- och 
ekonomiperspektiv, vilket innebär att effektiviteten utgörs till vilken nivå projektet möter mål i 
förhållande till tid och ekonomi. Detta är således projektledarens uppfattning av måluppfyllnaden. 
Studien appliceras på ett flertal projekt som ägs av samma företag. Det innebär att projekten genomförs 
i Sverige och på ett svenskt byggföretag. 
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2 RELATERAT ARBETE 
 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket för studien. Detta avsnitt är indelat i fyra olika delar: 
projektledarpraxis, psykosociala aspekter, projekteffektivitet och den avslutade sektionen är 
projektledarpraxis och psykosociala aspekters kombinerade inverkan på projekteffektivitet. I den 
avslutade sektionen presenteras hypoteserna postulerade för studien.   

2.1 Projektledarpraxis 
Projektets utfall, framgångsrikt eller inte, är beroende av aktiviteter som sker i projektet såsom hur 
frekvent projektledaren tillämpar olika aktiviteter. Detta benämns som projektledarpraxis och syftar till 
aktiviteter utförda av projektledaren i projektet. Project Management Institute (PMI) tillsammans med 
flera andra institutioner har genom ett uppdaterat arbete skapat en standard inom projektledning. 
Standarden för projektledarpraxis återfinns i PMBOK och har utvecklas under arbete med likväl 
misslyckade som lyckade projekt för att skapa ett hållbart projekt och undvika eventuella hinder (Papke-
Shields m.fl., 2010). Ett projekt kan delas upp i fem processfaser, initiering, planering, verkställande, 
uppföljning och avslutning. Dessa processfaser innehåller i sin tur flera områden som kräver ledning 
(PMI, 2013). Områdena har PMI (2013) delat in i tio kunskapsområden. Dessa kunskapsområden har i 
sin tur kopplade aktiviteter som beaktas som praktiska och till stor del sådana som utförs av 
projektledaren. Se tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1: Projektledarpraxis kategoriserade efter kunskapsområde enligt (Papke-Shields m.fl., 2010) 
och (PMI, 2013). 

Kunskapsområde Projektledarpraxis 
 

Integration 
 
 
 
 
Projektstyrning 
 
 
 
 
Kostnader 
 
 
Personalhantering 
 
 
Risk 
 
 
Kvalitet 
 
Kommunikation 
 
 
 
Inköp 
 

Projektplan 
Veckostrukturplanering 
Ansvarsfördelning 
Risklista 
 
Målkort 
Arbetsberedningar 
Logistikplan 
Projekttidplan  
 
Produktionskalkyl 
Ekonomisk prognossammanställning 
 
Teamaktiviteter 
Personalhantering (HR) förändringsfrågor 
 
Riskhanteringsplan 
 
Kvalitetshanteringsplan 
Kvalitetsrevision 
 
Kommunikationshanteringsplan 
Informationsdistribuering 
Informationsinsamling 
 
Inköpsplan 
Leverantörutvärderingsdokument 
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Intressenter 

 
Intressentregister 
Intressenthanteringsplan 

 
För att undersöka projektledarens arbete mäts ofta hur de använder fördefinierade metoder eller 
projektledarpraxis. Tidigare forskning har fokuserat mestadels på tekniker, verktyg och metodologier 
för projekt (White & Fortune, 2002) och mindre på projektledarpraxis och likaså på projektledarpraxis 
i förhållande till framgångsrika projekt (Papke-Shields m.fl., 2010) även om det finns viss tidigare 
forskning inom området. Listan på praxisaktiviteter för projektledning som (PMI, 2013) presenterar har 
undersökts i ett antal forskningsartiklar (Ling, Low, Wang, & Lim, 2009; Papke-Shields m.fl., 2010; 
Zwikael & Globerson, 2004) och många av aktiviteterna som projektledare utför indikerar på ett 
samband med projektets framgång och effektivitet. Resultatet för Ling m.fl. (2009) studie visar att hög 
kontroll på kostnaden och tiden samt en frekvent kontakt och kontroll på kvalitetskraven kan vara 
nyckelaktiviteter för projektledare för att uppnå ett framgångsfullt projekt (Ling m.fl., 2009).  
 
Zwikael & Globerson (2004) använder samma metod, med en modifiering, för att bestämma vilka 
kunskapsområden och praxisaktiviteter som är viktiga i förhållande till projekteffektivitet. Papke-
Shields m.fl. (2010) tar liknade inspiration från PMBOK till utformningen av praxisaktiviteter. Det 
fokuseras således på om aktiviteterna blivit genererad. Till vilken frekvens en projektplan exempelvis 
var genererad och hur frekvent den nyttjades som en del av projektet. De visar i sin studie att de mest 
frekvent använda  praxisaktiviteterna av projektledare är projektplanen, projekttidplanen och 
riskhanteringsplanen samt att praxisaktiviteter har en inverkan på projekteffektiviteten (Papke-Shields 
m.fl., 2010).  
 
Kunskapsområden som saknar djupare uppmärksamhet inom forskningen är integration och 
projektstyrning eftersom befintliga studier idag inom området är ytterst litet (Padalkar & Gopinath, 
2016). Detta skapar en intressant lucka i forskningen då Papke-Shields m.fl. (2010) visar att de tre av 
de mest frekventa praxisaktiviteterna som projektledare använder sig av är projekttidplanen, 
projektplanen samt riskhanteringsplanen. Projektplanen och riskhanteringsplanen är underkategorier till 
kunskapsområdet integration. Projekttidplanen är en underkategori till kunskapsområdet 
projektstyrning. Se tabell 2.1. Andra kunskapsområden som är intressanta att undersöka är de som har 
hög korrelation med projekteffektiviteten. Aktiviteter som har en hög korrelation med tid och ekonomi 
är aktiviteter för att hantera kostnader (Papke-Shields m.fl., 2010), vilket gör integration, projektstyrning 
och kostnad till intressanta områden för fortsatt forskning. Integration syftar till att sammanfoga flera 
processer som sker i projekt, däribland ingår det att identifiera, definiera och integrera dessa processer. 
Aktiviteter kopplade till integration är nödvändiga för att dela kunskap och insikter liksom tillhandahålla 
resurser i projektet. Kunskapsområdet projektstyrning inkluderar snarare processer för att säkerställa att 
arbetet blir utfört korrekt samt att uppgifterna som ingår i projektet blir genomförda. Inriktningen ligger 
vid att i första hand kontrollera vad som ingår och inte ingår i projektet. Slutligen, kunskapsområdet 
kostnader, hanterar processer för att kontrollera budgeten och kostnaderna i projektet. Dokumenten 
inom kostnader bör innehålla aktiviteter för att planera och strukturera (PMI, 2013). Tillsammans utgör 
dessa en grund för projektledarens främsta och mest centrala uppgifter i projektet. 
 
Gemensamt för den tidigare forskningen är att studierna är omfattande och inte behandlar hur 
projektledare påverkas av psykosociala aspekter. Traditionellt sett har projektplanering och kontroll 
setts som de tekniska delarna av ett projekt och faktorer som leder till effektiva projekt. Dock visar 
senare gjorda studier inom byggindustrin att det sker en förändring inom sättet att arbeta för 
projektledare, det ställs högre krav på att använda faktorer som inte rör det traditionella och tekniska 
sättet att driva projekt utan istället mjuka aspekter (Zuo m.fl., 2018). Detta kan vara psykosociala 
faktorer som snarare refererar till egenskaper som inte direkt går att mäta, men kan påverka 
arbetssituationen anmärkningsvärt. Psykosocial syftar till det etologiska förhållandet för ett tillstånd 
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eller egenskaper som beror på en samverkan mellan psykologiska och samhälleliga förutsättningar. 
Termen syftar framförallt till psykiska förutsättningar som formas av miljön (Erikson, 1978). En sådan 
aspekt kan vara kommunikationsvilja. Byggprojekt kan vara stora och komplexa samt beroende av ett 
flertal parter. Detta gör att det sker ett stort kommunikationsflöde under ett enskilt projekt. För att uppnå 
ett lyckat projekt krävs det att kommunikationen fungerar (Butt m.fl., 2016). 
 
För industrier med högt fokus på säkerhet, som i byggindustrin, krävs högre motivation för att bibehålla 
produktiviteten (Smithers & Walker, 2000), det samma gäller för arbetstillfredsställelse. En 
tillfredsställande arbetsmiljö är viktigt inom byggindustrin för att locka till sig och behålla produktiv 
arbetskraft (Lim & Ling, 2012). Weiss (2002) påstår att arbetstillfredsställelse kan leda till individuell 
positiv prestation, vilket i sin tur kan överföras till organisation- och projekteffektivitet (Weiss, 2002). 
Detta gör arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen inom byggindustrin till intressanta aspekter, 
likaså kommunikationsviljan, att undersöka i denna studie. 
 

2.2 Psykosociala aspekter 
2.2.1 Intern arbetsmotivation 
Tidigare utförda studier har visat att motivation bland projektanställda i olika industrier påverkas av den 
miljö och kultur som de arbetar i. Byggprocessen handlar i många fall om att hantera och leda människor 
vilket innebär att motivationen får en stor betydelse. Byggprocessen är dynamisk och fylld av 
osäkerheter vilket kräver högre motivation för att motverka improduktivitet. Detta visas tydligare i 
industrier med högt fokus på säkerhet (Smithers & Walker, 2000).  
 
Det finns idag många definitioner av motivation, och en beskrivande definition är att motivation 
uppkommer när en själv kan vara sin egen drivkraft och vill göra någonting, utan extern stimulation 
(Smithers & Walker, 2000). Begreppet motivation är brett och begränsas därefter till uttrycket 
arbetsmotivation. Arbetsmotivation är ett koncept som är abstrakt och därav är svårt att mäta, men kan 
operationaliseras genom att mäta olika beteendeval som individen gör samt dess intensitet och envishet 
i förhållande till arbetsutmaningar (Levy, 2010). 
 
Forskning inom motivation har fokuserat mycket på behovet för individen. Grundteorin kommer från 
Maslows behovshierarki som kan ses i Figur 2.1. Hierarkin är indelad i fem nivåer. Den lägsta och första 
nivån, psykologiska behov, tar hänsyn till grundbehoven för existens, såsom föda och boende. Säkerhet, 
som är nivå två, innefattar behovet av att vara fri från hot och fara. Tredje nivån, kärlek eller sociala 
behov, väger in behovet för närhet, känsla av tillhörighet och vänskap. Fjärde nivån tar upp 
självförtroendet som ett behov. På vilket sätt du får den respekt av andra och tror på dig själv. Högst 
upp i hierarkin finns självförverkligande, vilket innebär behovet att uppfylla sin potential (Levy, 2010). 
 
Maslow argumenterade för att individen är motiverad när behoven i den lägre delen av triangeln är 
uppfyllt, såsom föda, säkerhet och kärlek. Detta kom snabbt att ifrågasättas av att individer motiveras 
av såväl andra parametrar som att det skiljer sig dem emellan. Alderfer utvecklade Maslows 
behovshierarki genom sin ERG-teori som adderade nya perspektiv. Dessa reflekterade över 
existensbehov, behovet att tillhöra ett sammanhang och möjligheten till personlig utveckling (Levy, 
2010). 
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Figur 2.1: Översikt av Maslows behovshierarki, Alderfers ERG-teori och Gagné och Deci. 
 
Gagné & Deci (2005) beskriver vidare att motivation kan delas in i två stora kategorier, intern motivation 
och extern motivation. De högre nivåerna i Maslows och Alderfers teorier som ses i Figur 2.1, nivå 3-5 
respektive behov att tillhöra ett sammanhang och möjlighet till personlig utveckling, ses ofta som intern 
motivation, medan de lägre nivåerna, 1-2 respektive existensbehov, ses som extern motivation. För att 
extern motivation ska upplevas krävs konkreta yttre belöningar, vilket motsvarar de lägre nivåerna i 
Maslows behovshierarki, se Figur 2.1. Intern motivation syftar däremot till att människor utför en 
aktivitet för att de tycker att det är intressant och att aktiviteten i sig ger dem välbehag, och syftar till de 
högre nivåerna i Maslows behovshierarki (Figur 2.1) (Gagné & Deci, 2005). 
 
Intern arbetsmotivation är ett begrepp som förekommit i litteraturen under många år (Hackman & 
Oldham, 1975). Houkes, Janssen, Jonge, & Bakker (2003) använder intern arbetsmotivation som ett 
viktigt psykiskt utfall vid undersökning av arbetsegenskaper. De använder utmanande arbetsuppgifter 
för att förutse och bedöma intern arbetsmotivation, vilket således blir bekräftat i studien. Fler utmanande 
arbetsuppgifter leder till högre intern arbetsmotivation, både ur ett lång- och kortsiktigt perspektiv 
(Hackman & Oldham, 1980; Houkes m.fl., 2003).  
 
Self-determination theory (SDT), utvecklad av (Deci & Ryan, 1991), menar att det finns fler faktorer 
som avgör intern arbetsmotivation. De beskriver att intern arbetsmotivation ökas genom att utforma 
arbetet på ett visst sätt. De menar att arbetet behöver vara utformat efter tre olika dimensioner: 1) 
variation, ha en helhetsbild och ha en positiv påverkan på andra personer, 2) ha stor frihet vad gäller 
beslutstagande och 3) få meningsfull feedback på arbetet (Gagné & Deci, 2005). Även om den bild av 
interna arbetsmotivation som SDT ger skiljer sig till viss del från (Hackman & Oldham, 1975), ger de 
en liknande beskrivning av begreppet. Hackman & Oldham (1975) menar att intern arbetsmotivation 
uppkommer genom sex kärnaspekter: kompetensmångfald, uppgiftsidentifiering, uppgiftsbetydelse, 
självstyre, feedback från arbetet och feedback från överordnade. Således blir definitionen att intern 
arbetsmotivation syftar till vilken nivå individen själv är motiverad att utföra ett effektivt arbete. Detta 
betyder i sin tur att individen upplever en positiv intern känsla vid effektiva handlingar och en negativ 
intern känsla vid ett dåligt utfört arbete (Hackman & Oldham, 1975). 
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2.2.2 Arbetstillfredsställelse 
För personer som arbetar i en organisation är det vanligt att de utvecklar en positiv eller negativ attityd 
till de som de arbetar med, saker eller omgivningar och det är sedan länge känt att ens attityd påverkar 
arbetsbeteendet (Levy, 2010). Arbetsattityd kan delas in i mindre områden och arbetstillfredsställelse är 
ett område som är erkänt som en relevant faktor för en effektiv organisation (Levy, 2010). Locke (1976) 
definierar arbetstillfredsställelse som ett njutbart och positiv känslostadie som är ett resultat av en 
kognitiv bedömning av ens arbete eller arbetserfarenheter. Vidare beskriver Locke, (1976) att 
arbetstillfredsställelse bygger på känslan av att ens arbete är meningsfullt.  
 
Efter en genomgång av litteraturen identifierar Franěk & Večeřa (2008) tre olika områden för att 
predicera arbetstillfredsställelse: Situationsanpassad, dispositional och interaktionsanpassad 
arbetstillfredsställelse. Det första området, situationsanpassad arbetstillfredsställelse, syftar till jobbets 
karakteristik och bygger på att alla personer har liknande behov. Arbetets karakteristik får stor betydelse 
eftersom det avgör nöjdheten med arbetet (Franěk & Večeřa, 2008). Arbetstillfredsställelsen bygger 
med andra ord på en uppsättning omgivningsfaktorer (Spector & Jex, 1991). Det andra området, 
disponential arbetstillfredsställelse, innebär att det är personen som har vissa karakteristiska drag som 
gör att personen påverkas positivt eller negativt i olika arbetsmiljöer (Judge m.fl., 2002). Den 
forskningen menar att vissa personer kommer att vara nöjda med sitt arbete under hela sin karriär, 
samtidigt som andra tenderar att vara missnöjda under hela karriären. Ett exempel på sådan karakteristik 
är att personer med högt självförtroende tenderar att vara nöjda med sin arbeten (Judge, Locke, & 
Durham, 1998; Levy, 2010).  
 
Det tredje området är interaktionsanpassad arbetstillfredsställelse och det syftar till att omgivningen 
påverkar arbetstillfredsställelsen positivt (Chatman, 1989; Levy, 2010). Det här området har växt fram 
efter de två föregående områdena. Argumentationen bakom dess framväxt är att en individs karakteristik 
och arbetets karakteristik separat påverkar arbetstillfredsställelsen, de påverkar således varandra. Det 
kan vara missvisande att bara använda det ena området för att predicera arbetstillfredsställelse och därav 
har området interaktionsanpassad arbetstillfredsställelse växt fram (Chatman, 1989). Ett vanligt exempel 
på en social faktor är den anställdas relation med sina överordnade eller kollegor (Levy, 2010). 
 
Levy (2010) hävdar att det, utöver dessa tre områden som Franěk & Večeřa (2008) presenterar, finns 
ytterligare ett område inom arbetstillfredsställelse. Det är utvecklingsmöjligheter och syftar till i vilken 
utsträckning en person känner att den har möjlighet att utvecklas, avancera och bli befordrad inom 
organisationen (Levy, 2010). Denna konceptualisering av arbetstillfredsställelse kan mätas på två olika 
nivåer. Den ena nivån är på nyansnivån, vilket kan syfta till ens överordnande och lön. Nyansnivån ger 
en nyanserad och specifik bild och är användbar för att identifiera specifika problem inom en 
organisation. Den traditionellt sett mest vanliga nivån att bestämma arbetstillfredsställelse på är den 
övergripande nivån. Den övergripande nivån ger en mindre nyanserad bild och fokuserar istället på att 
ge en bild som är mer generell (Levy, 2010). Såsom denna studie är formad, är det den övergripande 
nivån som är lämpligt att mäta, eftersom det är intressant att hitta generella samband mellan 
arbetstillfredsställelse och projekteffektivitet. 
 

2.2.3 Kommunikationsvilja 
Kommunikation kartläggas genom kommunikationsmönster och kan delas in i tre olika kategorier. Den 
första syftar till med vilka medel kommunikationen sker. Det vill säga om kommunikationen sker med 
tekniska medel eller verbalt, såsom telefon, email och videosamtal. Den andra avser snarare vilka ämnen 
som blir kommunicerade och vilka ämnesområden som kommuniceras, såsom instruktioner, fördelning 
av bemanning och kostnader (Shohet & Frydman, 2003). Den tredje mönstret tar hänsyn till vem som 
mottar kommunikationen från projektledaren. Detta syftar till internt involverade personer i projektet, 
vilket kan vara inköpare såväl som supportfunktioner till projektet, såsom leverantörer och 
underleverantörer. Shohet & Frydman (2003) belyser att en av de viktigaste faktorerna till att uppnå ett 
effektivt projekt är att skapa en effektiv kommunikation samt minska det eventuella gapet mellan 
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projektledaren och den mest frekventa recipienten (Shohet & Frydman, 2003). För att uppnå effektiv 
kommunikation behöver intressenterna ha en vilja att kommunicera.  
 
Många projekt är unika och kan vara tvärfunktionella, komplexa och kräva deltagandeskap från flera 
delar av verksamheten under ett projekt. Det gör att en stor mängd information måste kommunicera och 
det krävs olika rutiner för att hantera kommunikationen för att projekten ska lyckas (Butt m.fl., 2016). 
Kommunikationen mellan involverade parter blir ytterst avgörande. Detta appliceras speciellt inom 
byggbranschen eftersom säkerheten på arbetsplatsen är starkt påverkad av en god kommunikationen 
(Shohet & Frydman, 2003). 
 
Kunskap kan främja projektframgång, men det är dock omöjligt för en person att veta allt. Av den 
anledningen är kommunikation med intressenter både grundläggande och oundvikligt. Kommunikation 
mellan intressenter kan ses som tredelad metod: pådrivande, attraherande och interaktiv (PMI, 2013). 
Pådrivande och attraherande kommunikation är enkelriktad kommunikation där personen antingen riktar 
informationen i en viss riktning respektive inhämtar information på ett specifikt ställe. Interaktiv 
kommunikation är flervägskommunikation och är den mest effektiva metoden för att hitta en gemensam 
grund intressenterna emellan (PMI, 2013), det är dock en balanserad kombination av alla de tre delarna 
som utgör effektiv kommunikation (Butt m.fl., 2016). För det krävs det att information om projektmålet 
hela tiden återförs till intressenterna (Davis, 2016). 
 
Kerzner (2013) hävdar att det inte räcker att hela tiden återföra information till intressenter för att de ska 
få samma uppfattning om projektet. Olika uppfattningar kan underminera intressenternas förtroende för 
varandra och därmed minska intresset för åtagandet. För att projektet ska lyckas är det avgörande att 
lyckas upprätthålla intresset hos intressenterna (Turner, 2009). För att informationen ska återföras och 
intresset upprätthållas krävs en vilja att kommunicera. Wu, Liu, Zhao, & Zuo (2017) tar upp 
kommunikationsvilja som en dimension i begreppet kommunikation. Från ett socialpsykologiskt 
perspektiv definieras kommunikationsvilja som intentionen för en person att dela sin information (Ding, 
Ng, & Cai, 2007). Kommunikationsvilja betonas mer och mer som en effektiv faktor för 
informationsprocessande, även om den temporära, osäkra och fragmenterade naturen som 
byggbranschen verkar i gör att kommunikationsviljan ofta minskar (Christensen, McNamara, & O’Shea, 
2007). 
 
Eftersom denna studie avser att mäta kommunikation som en psykosocial faktor är det lämpligt att 
undersöka viljan att kommunicera med involverade parter i projektet, snarare än kommunikation som 
en praxis. Därför väljer vi att följa definition av kommunikationsvilja: I vilken utsträckning 
projektledaren kommunicerar och delar information med andra intressenter i projektet. 

 2.3 Projektframgång 
För att kunna avgöra hur en optimal uppsättning av projekt ser ut är det nödvändigt att veta vad och 
vilka framgångsfaktorer som de olika projekten kräver. Ett framgångsrikt projekt kan nås av olika 
projektteam beroende på vilka förutsättningar som finns. Det är därav viktigt att reflektera hur ett 
framgångsrikt projekt verkar utifrån olika perspektiv. Många delar av organisationen är inblandade 
vilket betyder att det vanligtvis kan vara en svårighet att få en gemensam bild över vad ett framgångsrikt 
projekt innebär (Shenhar, Levy, & Dvir, 1997). Framgångsfaktorerna skiljer sig, inte bara mellan 
industrier utan även mellan olika delar inom industrin (de Wit, 1988). De traditionella parametrarna för 
att evaluera projektens framgång kallas “Iron triangle” och syftar till tid, kostnad och kvalité (Atkinson, 
1999). Dessa tre är fortfarande högt prioriterade och anses vara ett mått på projektframgång. Under de 
senaste åren har “iron triangle” blivit kompletterad med andra faktorer. Kundnöjdheten kan vara ett 
sådant exempel som kan anses vara minst lika avgörande i förhållande till ett framgångsrikt projekt 
(Shenhar m.fl., 1997). Byggindustrin har istället under längre tid använt sig av den klassiska 
industriaccepterade matrisen för projektframgång. Denna innehåller mål i förhållande till kostnad, tid, 
kvalité och säkerhet (Hughes, Tippett, & Thomas, 2004). Detta säkerställs av att återspegla det 
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traditionella faktorerna för ett framgångsrikt projekt inom byggindustrin  (Toor & Ogunlana, 2009). Det 
är viktigt att uppmärksamma att faktorerna individuellt inte representerar framgång. Kostnad används 
exempelvis för att hålla kontroll på aktiviteter kopplat till kostnaden, snarare än ett mått på progress (de 
Wit, 1988). Istället bör faktorerna studeras som en helhet, tid tillsammans med budget exempelvis. 
(Pinto & Covin, 1989) argumenterar för att projektframgången har olika dimensioner som förändras i 
takt med projektcykeln. I början av ett projekt, då det fortfarande kan anses som tämligen icke-komplext, 
är de interna faktorer högt prioriterade. När projektet möter en mer avancerad nivå är det istället mer 
beroende av att de externa faktorerna möter målen, för att projektet skall nå framgång. Oavsett var i 
projektcykeln projektet befinner sig så är tid och schemaläggning ytterst viktigt i byggprojekt. Bristande 
tidsplanering kan ha förödande effekter på framgången i projektet (Pinto & Covin, 1989). 
 
Mycket av tidigare forskning fokuserar på att skilja på projektledareffektivitet och projekteffektivitet 
(Shenhar m.fl., 1997). Att mäta dessa skiljer sig eftersom projekteffektivitet vanligtvis är beroende av 
organisationens framgång samtidigt som projektledareeffektiviteten är beroende av projektledarens 
arbetsmetodik. Papke-Shields m.fl. (2010) definierar projektframgång som “möjligheten att nå 
företagsmål” med hjälp av sex parametrar: 1) Kostnadsmål 2) Tidsmål 3) Tekniska specifikationer 4) 
Nödvändiga kvalitéstandarder 5) Kundnöjdhet och slutligen 6) Affärsmål. Ling m.fl. (2009) och PMI 
(2013) instämmer i bilden av att kostnadsmål, tidsmål, kvalitetsmål och kundnöjdhet är lämpliga mått 
för att mäta projektframgång. 
 
När studien är ämnad att mäta projekteffektivitet och praxisaktiviteter är det viktigt att bestämma vilken 
progress projektet har. Progressen syftar till vilken utveckling projektet har. Shenhar m.fl. (1997) belyser 
att effektivitet, såsom uppfyllande av budget och schema, mäts lämpligast under projektet eller direkt 
efter avslutat projekt. Samtidigt som effekten mot kunden, exempelvis uppfyllnad av tekniska krav, 
snarare mäts ett par månader efter att leveransen till kunden har skett. När det däremot kommer till direkt 
framgång, såsom kommersiell framgång och marknadsandelar, tillämpas det bäst med ett intervall på 1-
2 år efter avslutat projekt. Ämnas det istället att undersöka framtida potential, såsom möjligheten till 
nya marknader eller utveckling av en ny teknologi lämpas det vanligtvis bäst efter 3-5 år efter avslutat 
projekt (Shenhar m.fl., 1997), Se Figur 2.2.  
 

 
Figur 2.2: Fyra dimensioner av projektframgång (Shenhar m.fl., 1997) 
 

2.3.1 Projekteffektivitet 
Dimension 1, som syftar till projekteffektiviteten, är enligt Shenhar m.fl. (1997) en mätning i vilken 
grad de kortsiktiga delarna är uppnådd i projektframgång. I sin enkelhet förklarar det om ett projekt 
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genomförs i enlighet med tidsram och ekonomi. Ett högt uppfyllande av tidsmålen och ekonomimålen 
inom denna dimension kan indikera på ett väl genomfört och effektivt projekt. I takt med att den totala 
tidshorisonten blir kortare såväl som livscykeln för projektet (tid från initialt koncept till marknaden) 
ökar kraven på att genomföra ett effektivt projekt. Därav bör en förbättring inom dimension 1 och det 
effektiva projektet, som är en avgörande del för projektframgång, anses som en ökad möjlighet till 
konkurrenskraftighet (Shenhar m.fl., 1997). Beroende på organisationsstruktur finns det andra mätetal 
att utgå ifrån. Detta kan vara antal ingenjörer vid slutrelease, kostnad för material och verktyg 
(Wheelwright & Clark, 1992) samt effektiviteten i orderhanteringen. Det bör dock observeras att dessa 
mätvärden endast är relaterade till produktens implementation. Är fallet att produktens implementation 
inte skall undersökas utan projektets effektivitet, bör alla faktorer som påverkar produkten bortses från 
och fokus istället ligga vid att undersöka de kortsiktiga delarna i ett projekt vilket är projektets ställning 
i förhållande till budget och tidsplan (Shenhar m.fl., 1997).  
 
Det kan uppstå svårigheter av definitionen i vilken tidsplan och budget som är utgångspunkt vid 
mätningen av projekteffektivitet. Det kan vara den initiala planen som skapats innan projektet eller en 
eventuellt modifierad plan som utvecklats under projektets cykel (Thomas, Jacques, Adams, & 
Kihneman-Wooten, 2008). Eftersom studien avser att mäta projekteffektivitet, behöver undersökningen 
genomföras under projektets gång eller precis efter avslutat projekt. Det kommer således undersöka 
tidsplanen och budget som modifierats utifrån sin utgångspunkt under projektets fortlöpande. Detta 
kommer visa på projektledarens uppfattning av effektivitet i projektet. 
 

2.4 Kombination av praxis och psykosociala aspekter för en ökad 
projekteffektivitet 
Under de senare åren har det blivit allt mer populärt att flytta fokus från tekniska färdigheter och tekniskt 
orienterade delar till de snarare mjukare och sociala förmågorna som projektledare arbetar med för att 
uppnå ett framgångsrikt projekt. Att vara projektledare och bidra till ett effektivt projekt handlar om fler 
faktorer än att vara duktig på att hantera och strukturera tekniker och verktyg. Det är viktigt att ha 
förståelse hur de mjuka faktorerna fungerar. Motivationen är viktigt att prioritera både för egen såväl 
som projektgruppens motivation. Inom byggindustrin är det viktigt att vara motiverad för att motverka 
improduktivitet (Smithers & Walker, 2000). Det sker en rad olika förändringar under projektet som 
aldrig går att förutse eller förbereda sig för. Med- och motgångar i projekt kan snabbt förändra 
motivationen för de delaktiga. När projektledare i en studie fick indikera uppfattningen i vilket av 
kunskapsområdena projektstyrning, tid, kostnad och kvalité som påverkade förändringen i motivationen 
mest negativt, så rankades projektstyrningen överst (Schmid & Adams, 2008). Detta beror främst på att 
projektet flyttas mellan olika faser vilket kan resultera i stora förändringar och påverka motivationen.  
 
Slevin & Pinto (2007) presenterar en översikt av utmaningar inom projektledarområdet som författarna 
under två decennier observerat. Författarna täcker upp många områden, allt från mikrovariabler som 
syftar till den individuella projektledaren. Till makrovariabler som avser organisationsutmaningar som 
projektledaren möter i sitt arbete. Som en lösning på dessa utmaningar presenterar författarna olika 
dimensioner som projektledaren bör inneha och applicera för att undvika problem i projektet. En 
dimension som belyses är projektstyrningen. Projektstyrning kan vara planering, organisering och 
kontroll, detta syftar till att det finns medel för att styra projektet (PMI, 2013). I det ingår rätt 
resursallokering och planering för att uppnå delmål och inneha förståelse av tekniska krav. En annan 
viktig dimension enligt Slevin & Pinto (2007) är personlighetsdragen för projektledaren. 
Arbetsmotivation tillhör en av de viktigaste individuella faktorerna inom dimensionen för 
personlighetsdrag som påverkar ett framgångsrikt projekt (Slevin & Pinto, 2007). Det syftar till vilken 
nivå av arbetsuppgifterna och möjligheten till ansvar har ett överlapp med varandra. Ett större överlapp 
anses medföra högre arbetsmotivation. När det kommer till projekt med otillräckliga resurser eller för 
få projektmedlemmar är det speciellt viktigt. Att inte tydligt kunna följa progressionen i projektet kan 
minska motivationen. Tid och budget är två indikatorer som är förhållandevis enkla att mäta för att 
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kontrollera projektets progression. Likväl som ett icke-uppfyllande av dessa innebär minskad motivation 
för projektledaren (Slevin & Pinto, 2007). Låg motivation kan sabotera den tydligaste styrningen och 
den bästa projektplanen. Projektledare har därmed ett stort ansvar för att upprätthålla projektet och för 
att uppnå framgång i hela projektcykeln (Abyad, 2018).  
 
Som tidigare nämnt bör projektledare besitta kompetens gällande både mjuka och hårda kompetenser, 
det handlar framförallt om att projektledaren ska vara flexibel mellan dessa (Bourne & Walker, 2004). 
Det har under den senare tiden blivit viktigare att fokusera på personalrelaterade aktiviteter för att uppnå 
effektiva och framgångsfulla projekt eftersom grunden i projektet till stor del består av medlemmarna. 
Aktiviteter som påverkar personalhanteringen (Debrah & Ofori, 1997) och kommunikationsviljan är 
båda två viktiga för att kunna genomföra ett effektivt projekt i byggindustrin (Shohet & Frydman, 2003). 
Mellan dessa finns ett tydligt överlapp. Aktiviteter kopplade till personalhantering syftar i första hand 
till planering och hantering av personal, såsom aktiviteter för att styra utvecklingen av projektgruppen 
samt tillgodose bemanningen (Slevin & Pinto, 2007). Med hjälp av kommunikationsviljan är båda dessa 
aktiviteter är stark kopplade till att bygga trovärdiga och tillförlitliga relationer, detta gör dem ytterst 
viktiga. PMI (2013) påpekar vikten av att både ha en välfungerande personalhantering samt en god 
kommunikationsprocess för att vara en bra och flexibel projektledare (Bourne & Walker, 2004). 
Förmågan att ha en god kommunikation är dessutom en av de dimensionerna som en projektledare bör 
har för att lösa utmaningar i projekt (Slevin & Pinto, 2007). Speciellt när det sker förändringar i 
projektet. När det sker en förändring i projektet involveras stora delar av projektet och det finns en stor 
risk att intressenter i projektet blir negativt påverkade om kommunikationen inte fungerar. Ett projekt i 
förändring med dålig kommunikation kan orsaka problem i projektcykeln. Mycket forskning poängterar 
vikten av att ha en bra kommunikation med sina intressenter för att öka chanserna att uppnå framgång 
och för att undvika problem i projektcykeln (Slevin & Pinto, 2007).  
 
Att kommunikation i projekt ofta sker under flyktiga förhållanden, med teknologier och barriärer av 
olika slag, däremot försvåra integrationsarbetet i projektet. Kunskapsområdet integration består av att 
identifiera, definiera och sammanfoga flera processer som sker i ett projekt. Integration är nödvändigt i 
situationer där individuella processer interagerar för att dela kunskap och insikter. Integration 
karakteriseras bland annat av intressenthantering och kommunikation (PMI, 2013). Eftersom det är svårt 
att fastställa exakt vilken kommunikation som är mest effektiv, är utmaningen med lyckat 
integrationsarbete inom projekt till vilken utsträckning effektiviteten i kommunikationen kan ta sig förbi 
barriärerna (Koskinen, 2012). Dessa barriärerna är vanligt förekommande inom byggbranschen där det 
förekommer interaktioner mellan många parter och därav blir det viktigare att undersöka de sociala 
aspekterna (David, Chand, Newell, & Resende-Santos, 2008). Dålig kommunikation kan leda till 
konflikter i de parallella processerna och kan motverkas genom en stark kommunikationsvilja (Wu m.fl., 
2017). När konflikterna undviks skapas således en mer avslappnad miljö där information och kunskap 
kan flöda fritt. Detta skapar en större förståelse för omständigheterna i projektintegrationen (Ayoko, 
2007). 
 
Byggindustrin är en kostnadsorienterad bransch. Företaget med det lägsta budet vinner ofta kontraktet, 
vilket gör att det är ett stort fokus på att minska kostnader istället för att öka intäkterna (Dyer & Kagel, 
1996). Förmågan att påverka kostnaderna är störst i tidiga stadier av projektet eftersom det är färre 
inbyggda beroenden då. Det gör projektstyrningen till en viktig aspekt i kostnadshantering. Baserat på 
projektstyrningens definition utförs olika processer, såsom kostnadsestimeringar och kostnadsplanering 
(PMI, 2013). Det huvudsakliga målet med kostnadshantering för en projektledare är att anpassa 
resurserna så att projektet kan färdigställas (PMI, 2013). I byggprojekt finns beroenden till flera olika 
aktörer. Det gör att det finns risker i flera delar av produktionskedjan och att dessa risker kan resultera i 
en snöbollseffekt av förseningar och slutligen leda till ökade kostnader (Finke, 2000). Projekten är 
kostnadsorienterade vilket betyder att den kostnadsökningen och den förlorade tiden behöver återställas 
senare i projektet. Det kan leda till ökad stress hos de projektansvariga (Wu & Passerini, 2013) eftersom 
en lösning av problemet endast leder till ett mindre dåligt skött projekt. Samtidigt kan stressen bygga 
upp irritation och konflikter inom projektet eller med intressenter (Wu m.fl., 2017) som kan påverka 
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arbetstillfredsställelsen. Judge m.fl. (2002) menar att en låg arbetstillfredsställelse kan göra att de 
projektansvariga inte har viljan att stoppa den växande bollen av kostnader. Det kan bli ett problem för 
projekteffektiviteten eftersom byggprojekt innefattar ett kostnadsorienterat arbete och det krävs att de 
projektansvariga arbetar i uppförsbacke. Integration, projektstyrning och kostnadshantering är alla 
kunskapsområden som bidrar till ett framgångsrikt projekt (Papke-Shields m.fl., 2010). Detsamma gäller 
för det psykosociala aspekterna, utan en god kommunikation med involverade intressenter är det svårt 
att möta mål för tid och budget. Området är brett för projektledarpraxis och psykosociala aspekter 
tillsammans, men relativt outforskat (Hyväri, 2006). Detta kräver uppmärksamhet eftersom de 
traditionella projektledaraktiviteterna sällan leder till lika bra projektutfall som de mjukare och sociala 
förmågorna gör (Creasy & Anantatmula, 2013). Med denna motivering väljer författarna inledningsvis 
att testa forskningsområdena, projektledarpraxis och psykosociala aspekter separat, för att undersöka 
vilken av faktorerna som predicerar ett effektivt projekt, enligt följande hypoteser: 
  
𝐻": Projektledarens upplevda projektledarpraxis samverkar med den upplevda projekteffektiviteten. 
 
𝐻#: Projektledarens upplevda psykosociala aspekter samverkar med den upplevda 
projekteffektiviteten. 
 
I ett byggprojekt är projektmedlemmarna en stor del av projektets framgång och vilket gör dem till 
viktiga intressenter (Bilau, Ajagbe, Sholanke, & Sani, 2015). Det gör att den höga personalomsättningen 
orsakar stora problem för byggindustrin (Thomas, 2013). Projektmedlemmarna besitter en stor del av 
den viktiga kunskapen gällande projektet och tar med sig den när de lämnar. Även om det finns 
etablerade aktiviteter i form av projektledarpraxis för att dela kunskap kan den kunskapen inte överföras 
direkt till efterträdaren. Det krävs engagemang från efterträdaren. När medlemmar lämnar skapar det 
därför problem i lagsammarbetet och projektledningen, som i förlängningen påverkar produktiviteten 
och ökar projektkostnaderna (Thomas, 2013). Papke-Shields m.fl. (2010) menar att existensen av 
aktiviteterna i sig inte leder till projekteffektivitet, det krävs att projektledarna har förståelse för det. 
Kommunikationsvilja, intern arbetsmotivation och arbetstillfredsställelsen hos projektdeltagare är 
faktorer som visat sig öka viljan att ta till sig ny kunskap och skapa projekteffektivitet (Judge m.fl., 
2002; PMI, 2013; Slevin & Pinto, 2007; Wu m.fl., 2017). Enligt ovanstående resonemang borde de 
psykosociala aspekterna som en konsekvens, ha en positiv effekt på sambandet mellan 
projektledarpraxis och projekteffektivitet, därav undersöks följande hypotes: 
 
𝐻$: Projektledarens upplevda projektledarpraxis samverkar med den upplevda projekteffektiviteten när 
de psykosociala aspekterna verkar som en medierande variabel. 
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3 METOD 
 
I det här avsnittet presenteras metodvalet för studien. Avsnittet är indelat i två delar: forskningsstrategi 
och forskningsmetod. Studien applicerar en hypotestestande modell. Fokus i avsnittet ligger vid att 
presentera, diskutera och förklara teoriinriktningen och PLS-SEM som är analysverktyget för studien.  

3.1 Forskningsstrategi 
En deduktiv ansats har applicerats eftersom hypoteserna utformats med utgångspunkt ur 
litteraturgenomgången. Denna ansats bygger på logiska resonemang och ämnar att undersöka ett 
tillfälligt samband mellan flera variabler (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Studien utgår från 
definierade hypoteser för att testa orsakssamband mellan projektledarpraxis och projekteffektivitet, 
psykosociala aspekter och projekteffektivitet samt den indirekta effekten på projekteffektivitet. Därav 
anses hypotestestningsmetoden vara lämplig att använda i denna studie, eftersom metoden bygger på att 
testa kausala samband mellan olika variabler (Kothari, 2004). 
 
Huvuddelen i denna studie är en enkätundersökning som applicerar PLS-SEM (Partial Least Square-
Structual Equation Model). PLS anses i forskning vara den mest effektiva metoden för att undersöka 
projekteffektivitet inom byggprojekt och applicerats i ett flertal liknande studier (Chou & Yang, 2012; 
Kim, Han, Kim, & Park, 2009). Baserat på litteraturgenomgången skapades ett antal hypoteser som 
ämnas att testas i studien. Enkäten distribuerades till personer i projektledande roll inom ett stort 
byggföretag eftersom dessa besitter relevant kunskap om utförande och projektets effektivitet.  
 
Denna studie antog den kvantitativa forskningsansatsen eftersom målen för studien omvandlas till 
testbara hypoteser som sedan prövas med hjälp av statistiska analyser (Ling m.fl., 2009). Den 
kvantitativa forskningen kan vara en utforskande eller bekräftande studie. Samtidigt som den 
utforskande studien ämnar att använda den insamlade data för att definiera möjliga samband i en generell 
form använder den bekräftande studien förutbestämda samband (Hair, 2014). Denna studie antog en 
bekräftande studiemodell eftersom data används för att förkasta eller inte förkasta uppsatta hypoteser 
mellan projektledarpraxis, psykosociala aspekter samt projekteffektivitet.  
 
Utifrån litteraturgenomgång och presenterade hypoteser formulerades följande forskningmodell för att 
passa hypoteserna 𝐻" − 𝐻$och studiens syfte. Se Figur 3.1. Syftet med modellen är att belysa 
samverkar mellan projektledarpraxis och projekteffektivitet (𝐻"), psykosociala aspekter och 
projekteffektivitet (𝐻#), samt att projektledarpraxis samverkar med projekteffektivitet då psykosociala 
aspekter verkar som en medierande variabel (𝐻$). 
 

 
Figur 3.1: Forskningmodell för studien. 
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3.2 Forskningsmetod 
3.2.1 Enkätundersökning 
En av de vanligaste metoderna för att samla in kvantitativa data är enkätundersökning. Detta är en 
effektivt metod att samla in en stor mängd data eftersom författarna låter alla respondenter besvara 
samma uppsättning frågor (Saunders m.fl., 2009). En enkätundersökning tillämpades för att erhålla den 
data som krävdes för att testa hypoteserna postulerade för studien. Denna innehöll tre olika 
huvudområden: projektledarpraxis, psykosociala aspekter och projekteffektivitet och var utformad för 
att mäta dessa. Utifrån definierade praxisaktiviteter blev respondenterna ombedda att indikera hur 
frekvent projektledarna använde aktiviteterna i deras nuvarande projekt. Frekvensen av användandet 
kommer därmed symbolisera projektledarens uppfattning. Respondenterna var ombedda att utgå ifrån 
ett och samma projekt vid enkäten. Alla variabler mättes utifrån en femskalig Likertskala (1. Aldrig och 
5. Alltid) samt ett alternativ för de fall aktiviteten inte existerar i projektet (0. Existerar inte i projektet). 
För att mäta de psykosociala aspekterna användes latenta variabler. Vid konstruktion av enkätfrågor där 
syftet är att mäta latenta variabler, är det vanligt att använda Likertskalor (Berntson, Bernhard-Oettel, 
Hellgren, Näswall, & Sverke, 2016). Det har applicerats en sådan femgradig skala (1. Stämmer inte och 
5. Instämmer helt). Det samma gäller för projekteffektivitet, alla områden och påståenden har identisk 
svarsskala för att ge en korrekt analys vid sammanvägning. Se Bilaga A för fullständiga enkätfrågor 
samt enkätutformning. Enkäten distribuerades till 230 personer i projektledande roller på ett stort 
byggföretag i Sverige. Via enkäten erhölls 36% svarsfrekvens, vilket gav 82 svar och anses väl 
godtyckligt ur en analyssynpunkt  (Sarstedt, Hair, Ringle, Thiele, & Gudergan, 2016). 
 
Då alla frågor i enkäten är översatta från engelska till svenska var det nödvändigt att genomföra tester 
av enkäten innan den skickades ut. För att säkerställa validiteten skickades enkäten till tre personer i tre 
omgångar. Baserat på feedbacken justerades frågorna så att de uppfattades rätt av respondenten. Efter 
det skickades pilotenkät ut till tio personer för att testa reliabiliteten i frågorna. Pilotenkäten uppvisade 
tämligen goda interna konsistenser i skalorna, vilket gjorde att författarna behöll skalorna i sitt ursprung. 
Den slutgiltiga enkäten var avidentifierad vilket innebär att författarna inte frågade efter eller hanterade 
några personuppgifter, mailadresser eller liknade uppgifter som kan anses som olämpliga. Anonymitet 
och konfidentialitet är nyckelkoncept vid säkerställandet av det etiska (Saunders m.fl., 2009). 
Respondenterna hade möjlighet att avsluta enkäten när som helst under utförandet samt att de, vid utbyte 
mot exakt tid och datum för enkätinlämningen, gavs möjlighet att återta sitt svar när som helst under 
perioden för examensarbetet.  
 

3.2.2 Operationalisering  

3.2.2.1 Projektledarpraxis 
För att filtrera ut de applicerade praxisaktiviteter har PMBOK guides standardlista, med olika 
kunskapsområden, används (PMI, 2013). Se Tabell 3.1. Standardlistan är indelad i tio olika 
kunskapsområden och syftar till att representera alla områden en projektledare arbetar med under ett 
projekt. Standardlistan har återanvänds i flertal studier och kunskapsområden har visats ha ett positivt 
samband med projekteffektivitet (Ling m.fl., 2009; Papke-Shields m.fl., 2010). Kunskapsområden som 
saknar djupare uppmärksamhet inom forskningen är integration och projektstyrning. Integration och 
projektstyrning tillhör kunskapsområden som utgör en stor grund för projektet och anses därmed vara 
betydelsefulla. Detta skapar en intressant lucka i forskningen då Papke-Shields m.fl. (2010) menar att 
tre av de mest frekventa aktiviteterna som projektledare använder sig av är projektplanen, 
riskhanteringsplanen samt projekttidplanen. Projektplanen och riskhanteringsplanen är underkategorier 
till kunskapsområdet integration samtidigt som projekttidplanen ligger under kunskapsområdet 
projektstyrning. Se tabell 3.1. Ytterligare kunskapsområden som författarna valt att undersöka i denna 
studien har således en hög korrelation med projekteffektivitet. Detta kunskapsområden innehåller 
aktiviteter för att hantera kostnader (Papke-Shields m.fl., 2010). Valet för specifika aktiviteter inom 
respektive område är baserat på befintlig litteratur samt i samråd med byggföretaget. För att i samråd 
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konstatera valet aktiviteter med byggföretaget krävdes en processgenomgång av företagets sätt att arbeta 
samt samtal med processägare. Detta för att säkerställa att respondenterna var införstådda med 
aktiviteternas syfte och innebörd. Dessa aktiviteter sorterades följaktligen enligt Papke-Shields m.fl. 
(2010) metod att kategorisera aktiviteter i de olika kunskapsområden, se Tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1: Projektledarpraxis kategoriserade efter kunskapsområde med beskrivning av aktiviteterna 
(Papke-Shields m.fl., 2010; PMI, 2013). 
Kunskapsområde Projektledarpraxis Beskrivning 

Integration Projektplan 
 
 
 
Veckostrukturplanering 
 
 
 
Ansvarsfördelning 
 
 
Risklista 

Plan för att definiera, förbereda och 
koordinera alla aktiviteter i 
projektet. 
 
Plan för att definiera, förbereda och 
koordinera alla aktiviteter i projektet 
på veckobasis.  
 
Plan för att definiera 
ansvarsområden.  
 
Plan för att definiera och kontrollera 
risker i projektet. 

Projektstyrning Målkort 
 
 
Logistikplan 
 
 
 
Projekttidplan 
 
 
Arbetsberedningar 

Upprättad plan för utmanande mål 
projektet vill uppnå. 
 
Plan för kontrollering av 
materialflödet, utrustning och 
personal. 
 
Plan för att definiera, förbereda och 
koordinera tider i projektet. 
 
Plan av utförandet av kritiska 
moment. 

Kostnader Produktionskalkyl 
 
 
Ekonomisk prognossammanställning 

Plan för att definiera och kontrollera 
kalkylunderlaget. 
 
Sammanställning över 
prognosframtagningen för projektet. 

 

3.2.2.2 Psykosociala aspekter 
Fenomen, såsom psykosociala egenskaper kan vara svåra att mäta med hjälp av en enkätundersökning. 
Detta beror på att enkäten har avsikt att mäta något som respondenten känner, vilken attityd eller 
motivation som finns. För att mäta sådana fenomen får undersökaren förlita sig på information från 
andra observerbara faktorer som anses kunna reflektera det icke-observerbara. Dessa benämns som 
latenta faktorer eller opinionsvariabler (Saunders m.fl., 2009). När flera frågor ska kunna läggas samman 
till en latent variabel krävs det att samtliga frågor är av samma karaktär. Det anses lämpligt att använda 
påstående i en undersökning med bakgrund av den klassiska mätteorin där författarna antar att en 
respondenten uttrycker sig i förhållande till ett påstående (Berntson m.fl., 2016). Områden som 
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författarna format påstående till och valt att undersöka i studien är arbetstillfredsställelse, intern 
arbetsmotivation och kommunikationsvilja. Se Tabell 3.2. 
 
Job diagnostic survey (JDS) är ett instrument som mäter ett antal personliga reaktioner och känslor en 
person känner på grund av sitt jobb (Hackman & Oldham, 1975). De personliga utfallen vid användning 
av mätinstrumentet är generell arbetstillfredsställelse, intern arbetsmotivation och mer specifika 
tillfredställelser. Generell arbetstillfredsställelse visar på ett övergripande plan hur nöjd en person är 
med sitt arbete. Intern arbetsmotivation visar till vilken grad en person är självmotiverad att arbeta 
effektivt och specifika tillfredställelser visar korta instrument för att bedöma arbetssäkerhet, lön, 
medarbetare, övervakning och utvecklingsmöjligheter. Dessa tre personliga utfall mäts genom sex 
kärndimensioner: kompetensmångfald, uppgiftsidentifiering, uppgiftsbetydelse, självstyre, feedback 
från arbetet och feedback från överordnade (Hackman & Oldham, 1975). 
 
JDS är ett välbeprövat instrument, men flera studier menar att det har skett en förändring inom området 
sedan 70-talet. Job characteristics model (JCM), som JDS är en del utav, är väldigt populär (Wegman, 
Hoffman, Carter, Twenge, & Guenole, 2018), dock påstås det av åtskilliga författare (Grant, Fried, & 
Juillerat, 2011; Oldham & Hackman, 2010) att JCM har en bristande förmåga att beskriva den moderna 
arbetskontexten. Modellen tar inte in variabler som är relevanta för den sociala kontexten (Grant m.fl., 
2011). Det har föreslagits flertalet förändringar i kärnan inom jobbkarakterstik för att motsvara dagens 
kontext, dock finns det inte tillräckligt mycket publicerad empiri som tyder på att en förändring har skett 
(Wegman m.fl., 2018). JDS är bland de äldsta måtten för uppfattad jobbkarakteristik och är fortsatt en 
dominerande modell inom området (Grant m.fl., 2011) och Wegman m.fl. (2018) ser inte i sin meta-
analys att det över tid har skett en signifikant förändring av förhållandet mellan de fem 
kärndimensionerna och tillfredsställelse. Med detta resonemang har författarna av denna studie valt att 
applicera dessa påståenden som mått på de latenta variablerna, intern arbetsmotivation och generell 
arbetstillfredsställelse. 
 
För att få ett ytterligare djup i de latenta variablerna för psykosociala aspekter väljer att författarna i 
denna studie att komplettera med fler instrument. För att nyansera intern arbetsmotivation, även om JDS 
anses som ett trovärdigt mått, inkluderades den del utav GEIM-instrumentet. Detta är utvecklat av 
Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier, och Villeneuve (2009) och beskriver intern arbetsmotivation. I 
GEIM-instrumentet uppvisar intern arbetsmotivation ett cronbach α på 0.80, vilket anses som en god 
intern konsistens då värden över 0,6 anses acceptabla (Hair, 2014).  Senare studier som använder GEIM-
instrumentet har uppnått liknande nivåer (0.83) (He, Luo, & Jiang, 2014). Det är med god marginal över. 
Av samma anledning som GEIM adderades till undersökningen adderas dessutom GJSS, utvecklat av 
Macdonald & Maclntyre (1997). GJSS är ett generiskt instrument för att beskriva arbetstillfredsställelse. 
GJSS är ett relativt kort mått för ett stort område som arbetstillfredsställelse, likväl ger detta en mer 
nyanserad bild tillsammans det kompakta måttet som JDS erbjuder. GJSS hade vid utvecklandet ett 
cronbach α på 0,77, det har dock i efterkommande studier uppnått α på nivåer som 0.89 och 0.88 
(Golparvar & Abedini, 2014; Mohamad, 2012). 
 
Kommunikationsvilja är definierad enligt Wu m.fl. (2017): I vilken utsträckning projektledaren 
kommunicerar och delar information med andra intressenter i projektet. Kommunikationsviljan mäts 
enligt tre huvudsakliga aspekter: initiativ, entusiasm och beroende. Dessa aspekter bygger på tidigare 
forskning (Anderson & Narus, 1990; Ding m.fl., 2007). Instrumentet för att mäta kommunikationsvilja 
i denna studie är framtaget av Wu m.fl. (2017). Den interna konsistensen för kommunikationsvilja 
uppgår den komposita reliabiliteten (CR) till större än 0.6, vilket är bra reliabilitet (Wu m.fl., 2017). 
Baserat på tidigare forskning (Anderson & Narus, 1990; Ding m.fl., 2007) har författarna av denna 
studie även kompletterat med tre egenutvecklade frågor om kommunikationsvilja i syfte att öka 
validiteten i det teoretiska resonemanget. 
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Tabell 3.2: Instrument för mätning av psykosociala aspekter. 
Intern arbetsmotivation 
(Hackman & Oldham, 1974) 

Min bild av mig själv blir bättre när jag gör ett bra arbete. 
Jag känner stor tillfredsställelse när jag utför arbetet väl. 
Jag känner mig missnöjd när jag upptäcker att jag inte har utfört mitt 
arbete väl. 
Generellt påverkas mina känslor inte av hur väl jag utför mitt arbete. 

Intern arbetsmotivation 
(Tremblay m.fl., 2009) 

Jag upplever en känsla av välbehag när jag lär mig nya saker. 
Jag upplever en känsla av tillfredsställelse när jag antar intressanta 
utmaningar. 
Jag upplever en känsla av tillfredsställelse när jag framgångsrikt klarar 
svåra uppgifter.  

Generell arbetstillfredsställelse 
(Hackman & Oldham, 1974) 

Generellt är jag väldigt nöjd med mitt arbete. 
Jag tänker ofta på att säga upp mig. 
Jag är generellt nöjd med arbetsuppgifterna jag utför på detta arbete. 

Arbetstillfredsställelse 
(Macdonald & Maclntyre, 1997) 

Jag får erkännande när jag gör ett bra jobb. 
Jag känner mig nära de personer jag jobbar med. 
Det känns bra att arbeta på det här företag. 
Jag känner mig säker med den här arbetsgivaren. 
Jag upplever att närmaste ledningen bryr sig om mig. 
Generellt känner jag att mitt arbete är bra för min fysiska hälsa. 
Jag är nöjd med min lön. 
Alla mina kunskaper och färdigheter används på arbetet. 
Jag kommer bra överens med närmsta ledningen. 
Det känns bra att ha det här arbetet. 

Kommunikationsvilja 
(Wu m.fl., 2017) 

Kommunikationen med de olika parterna är frekvent och effekten av den 
är bra. 
Ansvarsområdena tydligt uppdelade mellan parterna innan kommunikation 
sker. 
Det finns ett generellt fokus på att bygga tillit i kommunikationen. 
Om det sker förändringar eller händelser i projektet är parterna villiga att 
informera varandra.  
Vid kommunikation tar parterna hänsyn till integriteten och vilseleder inte 
varandra. 
Parterna respekterar varandra i kommunikationen. 

Kommunikationsvilja Spontan kommunikation är ett bra sätt att hitta ny kunskap. 
Kommunikation löser onödiga problem. 
Jag är beroende av att det finns en ömsesidig vilja att kommunicera. 
  

3.2.1.3 Effektiva projekt 
Shenhar m.fl. (1997) delar upp projektet i fyra dimensioner och tydliggör att det under projektets 
pågående fas snarare handlar om att vara effektiv i förhållande till tid och kostnad. När projektet 
utvecklas vidare och avslutas finns det andra dimensioner av projektframgång (Shenhar m.fl., 1997). 
Atkinson (1999) analyserar den traditionella modellen för att avgöra ett framgångsfullt projekt. “Iron 
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triangle” är ett välanvänt mått som syftar till projektets tid, kostnad och kvalité. Det säkerställs av Toor 
& Ogunlana (2009)  att det symboliserar de traditionella faktorerna för ett framgångsrikt projekt. Vidare 
argumenteras det för att faktorerna individuellt inte representerar framgång. Kostnad används 
exempelvis för att hålla kontroll och i sig snarare ett mått på progress (de Wit, 1988). Istället bör 
faktorerna studeras som en helhet. Framgångsfaktorer kan dessutom skilja sig beroende på vilken 
industri den tillämpas (Atkinson, 1999). Byggindustrin har under längre tid använt sig av den klassiska 
industriaccepterade matrisen för projektframgång. Den innehåller kostnad, tid, kvalité och säkerhet 
(Hughes m.fl., 2004). 
 
För att mäta om ett projekt är effektivt har författarna utgått ifrån Construction Project Success Survey 
(CPSS). Instrumentet är utvecklat för att undersöka projektframgång under hela projektet inom 
byggindustrin. För att säkerställa reliabiliteten i instrumentet har det applicerats en test-retestmetod. 
Enkäten skickades ut två gånger med fem månaders mellanrum till tre olika projekt. Ur jämförelserna 
mellan svaren det kunde det konstateras en hög korrelationsfaktor (r= 0.993), vilket indikerar en hög 
reliabilitet i instrumentet (Hughes m.fl., 2004), samt en god intern konsistens. Denna studie har 
avgränsats till att undersöka projekteffektivitet vilket innebär att studien kommer utföras på pågående 
eller nyligen avslutade projekt. Detta innebär således att definitionen av projektframgång avgränsas. För 
att undersöka projekteffektivitet anses kostnadsmål och tidsmål vara två aspekter som svarar mot 
effektiviteten (Shenhar m.fl., 1997; Toor & Ogunlana, 2009). Shenhar m.fl. (1997) rekommenderar tid 
och kostnad som en lämplig avgränsning då studie ämnar undersöka projekteffektivitet.  
 
Tabell 3.3: Instrument för mätning av projekteffektivitet. 
Ekonomi (Hughes m.fl., 2004) Måluppfyllnad 

 
Kostnadsmål. 
Ekonomiska mål (Intäkter och kostnader). 

 Ökade kostnader 
 

Medveten omarbetning. 
Oförutsedda händelser. 

Tid (Hughes m.fl., 2004) 
 

Måluppfyllnad 
 

Projektets mål och förväntningar gällande 
tid. 
Beställarens mål och förväntningar 
gällande tid. 

 Tidsförseningar Bristande materialtillgång. 
Bristande utrustningstillgång. 
Bristande arbetskrafttillgång. 
Liten marginal mellan moment i tidsplanen. 

 
Chovichien & Nguyen (2013) använder en modifiering av CPSS och undersöker reliabiliteten för de 
olika skalorna. De kan påvisa att både området Ekonomi och Tid ligger över standardvärdet för 
Cronbachs α på 0,688 respektive 0.796 (Chovichien & Nguyen, 2013). Utifrån de definierade faktorerna 
för ett effektivt projekt blev projektledarna uppmanade att indikera i vilken utsträckning dessa mål 
uppfylls i deras nuvarande projekt samt hur frekvent det uppkom avvikelser i Ekonomi och Tid. I ju 
högre utsträckning projektledaren möter dessa mål, desto mer effektivt är projektet. Eftersom studien 
utförs på projektledare med projekt som är pågående alternativt nyligen avslutade kommer således 
svaren ge projektledares uppfattning av projekteffektivitet.  
 

3.2.3 Urval 
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan projektledares uppfattade psykosociala aspekter 
och projektledarpraxis samt dess effekt på projekteffektvitet i byggindustrin. Baserat på studiens syfte 
avgränsas först populationen till projektledare i byggindustrin. Eftersom studien inte har tillgång till en 
lämplig urvalsram antas ett icke-slumpmässigt urval som metod för att bestämma urvalet. Mer specifikt 
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bestämdes urvalet genom ett bekvämlighetsurval. Urvalet bestämdes till projektledare på ett stort 
svenskt byggföretag i Sverige. 
 
Projektledare inom företaget i byggindustrin valdes eftersom de besitter stor kunskap om projektet samt 
påverkar i allra högsta grad projektets utfall (Odusami, 2002). Praxisaktiviteterna fokuseras på 
aktiviteter utförda av projektledaren vilket innebär att alla respondenter är projektledande och bekanta 
med aktiviteterna (Papke-Shields m.fl., 2010). En person med projektledande roll kan vid byggprojekt 
inneha olika syften. De har olika tidshorisont i sin planering, ansvarsbelastning och resurshantering 
vilket ger viktigvariation i studien. Därav är det av intresse för författarna att kontrollera dessa variabler 
i enkäten, liksom kontroll för fler liknande variabler som kan bidra till variation i projekteffektiviteten. 
Sådana variabler är enligt författarna projektledarens ålder och projektledningserfarenhet. Effektivitet i 
projektet mäts genom i vilken utsträckning projektledaren uppfattar att projektet möter mål för tid och 
budget. Eftersom förändringar får olika konsekvenser beroende på vilken fas projektet befinner sig i 
(PMI, 2013) är viktigt att säkerställa vilken fas projektet befinner sig i (Initiering/Planering, 
Verkställande eller Uppföljning/Avslutning). Storleken på projektet och därmed budgeten i projektet 
kan vara en påverkande faktor för förändringskraft (Changali m.fl., 2015). 
 

3.2.4 PLS-SEM 
Den data som samlas in i studien består dels av mätning av enskilda variabler samt av latenta variabler. 
Alla variabler mättes utifrån en femskalig Likertskala (1. Aldrig och 5. Alltid) samt ett alternativ för de 
fall aktiviteten inte existerar i projektet (0. Existerar inte i projektet). De senare nämnda sorterades ut 
från analysen. Syftet med den här studien är att undersöka projektledares uppfattningen av 
projektledarpraxis och psykosociala aspekters inverkan på projekteffektiviteten. Vidare undersöks även 
projektledarpraxis indirekta effekt via psykosociala aspekter projekteffektivitet. Ett problem med att 
applicera linjär regression är att mätningarna generellt har en tendens att vara under- eller 
överestimerade, vilket skapar ett behov av en felterm. Den trenden är extra stark för latenta variabler 
eftersom respondenten försöker linjera sig med vad den anser är idealet. En vanlig linjär regression kan 
ge en missvisande bild eftersom varje separat felterm i den latenta variabeln inte inkluderas. Denna 
studie består dels av en blandning av mätbara och latenta variabler, samt ämnar att bestämma ett 
samband mellan multipla variabler därav är SEM en lämplig analysmetod eftersom den inkluderar alla 
variabler och latenta variabler samt feltermer (Hair, 2014; Zhao, Hwang, & Low, 2013). SEM har 
tidigare använts i olika studier inom byggindustrier och anses som en beprövad analysmetod (Kim m.fl., 
2009; Lu, Qian, Chu, & Xu, 2016; Wu m.fl., 2017; Zhao m.fl., 2013; Zhao & Singhaputtangkul, 2016). 
PLS-SEM är användbar såsom denna studie är utformad (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011) och har därmed 
applicerats. Modellen har två komponenter, en strukturell modell som syftar till den inre modellen och 
visar stigarna mellan de latenta variablerna, se Figur 4.2. Den andra komponenten är den mätbara 
modellen som refererar till den yttre modellen, se Figur 4.2. I jämförelse med andra modeller klarar 
PLS-SEM av att arbeta med mindre urval (Sarstedt m.fl., 2016) och lämpas bäst vid icke-normalfördelad 
data samt vid hantering av formativ data (Hair, Sarstedt, Hopkins, & G. Kuppelwieser, 2014). I linje 
med dessa kriterier anses modellen vara den mest lämpliga att använda vid analys av den insamlade 
data. En annan stor fördel med PLS-SEM är att den fungerar särskilt bra i studier där syftet är att förklara 
eller förutsäga nyckelkonstruktioner som orsakar ett företags framgång (Hair m.fl., 2014).  
 
På det sättet forskningmodellen är utformad inkluderas en tredje variabel i sambandet. Denna variabel 
införs för att undersöka det indirekta sambandet mellan projektledarpraxis och projekteffektivitet. När 
en tredje variabel införs mellan två relaterade konstrukt så skapas en medierande effekt. Sambandet kan 
bevara delar av relationen mellan en exogen och endogen variabel via en indirekt effekt. Genom att 
studera den medierande variablen mellan projektledarpraxis och psykosociala aspekter går det att skapa 
sig uppfattning om relationen mellan variablerna. Om det är en full medierande effekt så bevarar den 
medierande variablen den direkta relationen mellan den exogen och endogen variablen, värdet närmar 
sig således noll i det direkta sambandet (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). 
 



 

 21 

Intern arbetsmotivation, kommunikationsvilja och arbetstillfredsställelse skapar tillsammans de 
psykosociala aspekterna i denna studie. Dessa är skapade som andra ordningens konstrukt, vilket är en 
latent variabel bestående av andra formativa latenta variabler. Enligt samma metod skapade integration, 
projektstyrning samt kostnader faktorn projektledarpraxis. Indikatorerna av dem, både för psykosociala 
faktorer och projektledarpraxis, var komponerade som reflektiva. PLS-SEM kan hantera både formativa 
och reflekterande modeller vilket gör den lämplig för studien (Hair m.fl., 2011). För att skapa 
forskningmodellen användes SmartPLS 3.0. Maximalt nummer av iterationer var satt till 300 och ett 
stoppkriterium till 5 enligt rekommendationer från liknande studier (Hair m.fl., 2014). 
Bootstrappingmetoden användes för att testa både modellen och den individuella signifikansen, urvalet 
bestämdes till 5000 enligt rekommendationer från (Hair m.fl., 2014). 
 
För att säkerställa reliabiliteten och validiteten i PLS-SEM-modeller utförs tester som delas in i två 
huvudsakliga modeller, den mätbara modellen, som syftar till den yttre modellen, och den strukturella 
modellen, som syftar till den inre modellen. Se Figur 4.2.  

3.2.4.1 Mätmodell 
I den mätbara modellen testas inledningsvis den interna konsistensen i konstruktorerna, därefter 
undersöks den konvergenta validiteten och slutligen den divergerande validiteten. Genom de tre stegen 
verifieras konstruktorernas trovärdighet (Hair m.fl., 2017). 
 
Intern konsistens beskriver i vilken utsträckning alla påståenden mäter samma koncept (Tavakol & 
Dennick, 2011). Den intern konsistensen för en skala uttrycks genom Cronbachs α med ett värde mellan 
0 och 1. Om skalan har en hög korrelation till den andra ökar värdet för α. α -värden över 0,6 anses som 
acceptabla. PLS-SEM prioriterar alla indikatorer enligt deras individuella reliabilitet vilket innebär att 
Cronbachs α är känslig när det är få variabler. För säkerställa den interna konsistensen har Cronbachs α 
kompletteras med ytterligare ett mätvärde. Komposit reliabilitet (CR) tar hänsyn till den yttre laddningen 
för indikatorerna. Värden för CR mellan 0,7 och 0,95 anses som satisfierande (Hair m.fl., 2017). 
 
Konvergent validitet är till vilken grad ett mätvärde korrelerar positivt med ett alternativt mätvärde av 
samma konstruktor. För att bestämma detta studeras den yttre laddningen för indikatorerna. Om den 
yttre laddningen ligger mellan 0.4 och 0.7 bör en avvägning ske för eventuell borttagning samtidigt som 
högre värden anses som goda (Hair m.fl., 2017). För att säkerställa att konstruktionen är unik och inte 
innehåller avvikande fenomen av andra konstruktorer testas den divergerande validiteten. För att studera 
denna korrelation rekommenderar Henseler, Ringle, & Sarstedt (2015) att applicera Fornell-Larcker-
kriteriet. En applikation av kriteriet innebär att korrelationen med andra konstruktorer inte ska vara 
högre än konstruktorns kvadrerade medelvarians extraherad (AVE), vilket det i Tabell 4.4 uppvisar med 
sig själv.  

3.2.4.2 Strukturell modell 
Efter att den mätbara modellen visat sig valid och reliabel, är nästa steg att testa hur data ställer sig mot 
hypoteserna. Hypoteserna syftar endast till den koncepten i den inre modellen, psykosociala aspekter, 
praktiska aktiviteter och projekteffektivitet, exkluderas variablerna i den yttre modellen i detta steg. Den 
strukturella modellen testas genom att utvärdera konstruktorernas förhållande till varandra och deras 
prediktionsförmåga (Hair m.fl., 2017). 
 
PLS-SEM-modellens stabilitet mäts genom Standardized root mean square residual (SRMR). SRMR är 
däremot relativt nytt mått för PLS-SEM-modellens stabilitet och det finns inte tillräcklig empiri för att 
bestämma lämplig signifikansnivå. Det finns endast indikationer om att det bör uppgå högre än 0,08 
(Hair m.fl., 2017). För att säkerhetsställa modellens stabilitet och relevans genomförs följande steg (Hair 
m.fl., 2017): 1. Utvärdering av kollinearitet, 2. Signifikans av stigkoefficienter, 3. Förklaringsgraden 
(R2) och effektstorlek (f2), 4. Prediktionsrelevans (Q2) och effektstorlek (q2). 
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4 RESULTAT 
 
I det här avsnittet är resultatet för studien presenterat. Detta avsnitt presenterar först resultatet av 
hypotestestningen och ger sedan en kort beskrivning av det statiska urvalet. Slutligen presenteras 
resultaten för både den mätbara modellen och den strukturella modellen.  

4.1 Sammanfattning av hypotestestning 
Efter testning av modellen kan det konkluderas att två hypoteser inte förkastas och kan accepteras, se 
Tabell 4.1. De psykosociala aspekterna har en positivt bidragande effekt på projekteffektivitet. Modellen 
kan inte påvisa ett signifikant positivt samband mellan projektledarpraxis och projekteffektivitet som 
teorin hävdar. Däremot finns det ett signifikant indirekt positivt samband mellan projektledarpraxis och 
projekteffektivitet då psykosociala aspekterna verkar som en konsekvens. Resultatet för hypoteserna 
bygger på resultat från den mätbara och strukturella modellen som följer i avsnitt 4.2. 
 
Tabell 4.1: Hypotessammanfattning av hypoteser postulerade för studien. 
 Hypotes Resultat 

 
𝐻" Projektledarens upplevda projektledarpraxis samverkar med den upplevda 

projekteffektiviteten. 
Förkastas 

𝐻# Projektledarens upplevda psykosociala aspekter samverkar med den 
upplevda projekteffektiviteten. 

Förkastas Ej 

𝐻$ Projektledarens upplevda projektledarpraxis samverkar med den upplevda 
projekteffektiviteten när de psykosociala aspekterna verkar som en 
medierande variabel. 

Förkastas Ej 

 

4.2 Statistisk beskrivning av urval 
Enkätstudien blev distribuerad till 230 personer i en projektledande roll på ett stort byggföretag. Totalt 
insamlades 82 svar i denna studie. Som presenterat i Figur 4.1, går det att urskilja fördelningen mellan 
de projektledande rollerna till 27% arbetsledare, 23% produktionschef, 20% projektingenjör, 20% 
projektchef samt 6% för projekteringsledare och 4% produktionsingenjör. Se Figur 4.1. Resultatet 
indikerar på en relativt jämn fördelningen mellan rollerna vilket innebär en god fördelning, med respons 
från olika perspektiv. Variation i rollerna kan innebära variation i huvudarbetsuppgifter, tidsresurser 
samt ansvarsbelastning.  
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Figur 4.1: Respondenternas distribution av projektledande roll.  
 
Andra kontrollvariabler som bör tas i beaktning är antal år erfarenhet i projektledande roll, 
kontraktsvärdet samt projektfasen. Se Tabell 4.2. Resultaten indikerar att fördelningen mellan antal års 
erfarenhet är förhållandevis jämnt fördelad. Det indikerar dessutom att större delen av respondenternas 
kontraktsvärden tillhör större projekt och ligger över 50 miljoner. De flesta av projekten befinner sig i 
en verkställande- och produktionsfas och inte i en inledande eller avslutande fas.  
 
Tabell 4.2: Presentation av resultaten för kontrollfrågorna; erfarenhet i projektledanderoll, 
budgetkontrakt och projektfas. 
Erfarenhet i en 
projektledande roll 

 Kontraktsvärdet  Projektfas  

0-1år 11% 0-10 milj 1% Projektering 18% 
2-5år 28% 10-50 milj 1% Produktion 67% 
6-10år 22% 50-150 milj 37% Slutfas/Överlämnade 15% 
11-20år 27% 150-300 milj 31%   
21 +  12% 300 + milj 30%   

 
Projektledarpraxis kategoriseras in i tre olika kunskapsområden: projektstyrning, integration och 
kostnad. Se Tabell 3.1. Frekvensen av aktiviteterna pendlar mellan minimum 3,47 (Målkort) och 
maximum 4,42 (Projekttidplan). Intervallet går från 1. Aldrig till 5 Alltid. Följande värden för de 
praktiska aktiviteterna kunde konstateras: 3,47 (Målkort), 3,56 (Projektplan), 3,68 (Risklista), 3,87 
(Ansvarsfördelning), 3,88 (Arbetsberedningar), 3,90 (Veckostrukturplanering), 3,92 (Ekonomisk 
prognossammanställning), 4,08 (Produktionskalkyl) och slutligen 4,42 (Projekttidplan).  

4.2 PLS-SEM 
Modellen har två komponenter, en strukturell modell som syftar till den inre modellen och visar stigarna 
mellan de latenta variablerna. Se Figur 4.2. Den andra komponenten är den mätbara modellen som 
refererar till den yttre modellen. Den valda modellen för studien utvärderas i två steg. Först testas 
sambanden mellan indikatorerna och konstruktorerna i den mätbara modellen. Därefter testas 
sambanden mellan konstruktorerna i den strukturella modellen.  
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4.2.1 Mätbar modell  
I Tabell 4.3, kan det utläsas hur laddningen av variablerna ser ut för koncepten projektledarpraxis och 
psykosociala aspekter.  
 
Tabell 4.3: Variablernas laddning i huvudkoncepten från PLS-analysen. 
Stig Stigkoefficient 

Arbetstillfredsställelse ® Psykosociala aspekter 0,429 

Motivation ® Psykosociala aspekter 0,275 

Kommunikationsvilja ® Psykosociala aspekter 0,564 

Integration ® Projektledarpraxis 0,447 

Kostnad ® Projektledarpraxis 0,341 

Projektstyrning ® Projektledarpraxis 0,359 

Ekonomi ® Projekteffektivitet 0,631 

Tid ® Projekteffektivitet 0,533 

 
 

 
 

Figur 4.2: Forskningmodellen indelad i yttre och inre modell. 
 
Intern konsistens 
Vid de interna konsistens-testerna indikerades att variablerna i ekonomikonstruktorn behandlade två 
olika koncept. Efter en teoretisk överblick togs beslutet att ta bort två variabler ur ekonomikonstruktorn 
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för att göra konceptet mer koncist. På grund av denna ändring gjordes även ändringar i tidkonstruktorn 
där fyra variabler togs bort för att göra de två beroende variablerna jämförbara ur en teoretisk synvinkel.  
 
I Tabell 4.4 visas en presentation av α-värden för områdena psykosociala aspekter samt dess indikatorer, 
projektledarpraxis samt dess indikatorer och konstrukten projekteffektivitet, efter justeringarna. Alla 
dessa värden ligger över 0,6, vilket anses som gränsen för acceptabla värden (Hair, 2014), med undantag 
för Projektstyning på 0,555. För CR anses värden mellan 0,7 och 0,95 som bra (Hair m.fl., 2017), vilket 
samtliga koncept ligger inom. Den interna konsistensen för modellen är bra, både i förhållande till 
Cronbachs α och CR. Se Tabell 4.4. 
 
Tabell 4.4: Cronbachs α-värden samt CR-värden för indikatorerna i forskningmodellen. 
Område  Cronbachs α CR 

Psykosociala aspekter Arbetstillfredsställelse 0,810 0,850 
 

Kommunikationsvilja 0,863 0,893 
 

Intern arbetsmotivation 0,744 0,828 

Projektledarpraxis Integration 0,645 0,792 
 

Projektstyrning 0,555 0,768 
 

Kostnad 0,803 0,910 

Projekteffektivitet Ekonomi 0,898 0,951 
 

Tid 0,807 0,912 

 
Konvergent validitet 
Åtskilliga indikatorer har laddning inom spannet 0.4 och 0.7. Efter varsam teoretisk beaktning av 
författarna uteslöts två variabler ur analysen, se Bilaga C, medan resterande behölls. Se Bilaga B. Med 
liknande resonemang har författarna således valt att utesluta två variabler ur analysen. Dessa val har 
utvecklats och stöds av den goda interna konsistens validiteten i Tabell 4.4.  
 
Divergerande validitet 
I den yttre modellen finns det en bristande unikhet mellan integration (INT) och projektstyrning (PS), 
se Tabell 4.5. Övriga konstruktorer i yttre modellen anses unika. I den inre modellen uppfyller alla 
konstruktorer kriteriet, se Tabell 4.5. 
 
Tabell 4.5: Fornell-Larcker kriteriet för divergerande validitet i den yttre modellen i PLS-modellen. 
 

AT IM KV INT KST PS Ekonomi Tid 

AT 0,564 
       

IM 0,459 0,680 
      

KV 0,446 0,318 0,704 
     

INT 0,210 0,132 0,285 0,708 
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KST 0,128 0,124 0,303 0,591 0,914 
   

PS 0,180 0,184 0,397 0,726 0,664 0,725 
  

Ekonomi 0,114 0,256 0,403 0,315 0,272 0,340 0,953 
 

Tid 0,259 0,378 0,388 0,066 -0,019 0,052 0,403 0,915 

AT = Arbetstillfredsställelse, IM = Intern arbetsmotivation, KV = Kommunikationsvilja, INT = Integration, 
KST = Kostnad, PS = Projektstyrning 

 
 
Tabell 4.6: Fornell-Larcker kriteriet för divergerande validitet i den inre modellen i PLS-modellen. 

 
Psykosociala aspekter Projektledarpraxis Projekteffektivitet 

Psykosociala aspekter 1 
  

Projektledarpraxis 0,346 1 
 

Projekteffektivitet 0,440 0,243 1 

 

4.2.2 Strukturell modell 
Efter att den mätbara modellen visat sig valid och reliabel, är nästa steg att testa hur data ställer sig mot 
hypoteserna. Hypoteserna syftar endast till den koncepten i den inre modellen, psykosociala aspekter, 
praxisaktiviteter och projekteffektivitet, exkluderas variablerna i den yttre modellen i detta steg. Den 
strukturella modellen testas genom att utvärdera konstruktorernas förhållande till varandra och deras 
prediktionsförmåga (Hair m.fl., 2017). 

4.2.2.1 Modellens stabilitet 
I den testade modellen uppgick värdet till 0,127. Värden ligger över de konservativa nivåer som tidigare 
ansetts som signifikant nivåer (0,08) även om det finns indikationer på att det bör uppgå högre än 0,08 
(Hair m.fl., 2017). 

1. Kollinearitet 
I Tabell 4.7 presenteras kollineariterna i modellen och där kan det utläsas att kollineariteten mellan 
konstruktorerna ligger runt 1. En Variance inflation factor-nivå (VIF) under 5 anses som lämplig och 
betyder att konstruktorerna inte har för hög inbördes korrelation (Hair m.fl., 2011). Då den kritiska nivån 
är 5, betyder det att modellen uppfyller kravet för kollinear validitet. 
 
Tabell 4.7: Inre VIF-värden för PLS-modellen. 
  Projekteffektivitet Psykosociala aspekter Projektledarpraxis 

Projekteffektivitet 0 
  

Psykosociala aspekter 1,136 0 
 

Projektledarpraxis 1,136 1 0 
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2. Stigkoefficienter 
I Tabell 4.8 kan koefficienterna för de olika stigarna i modellen utläsas. Det kan således utläsas ifall 
sambandet som stigen representerar är signifikant. I Tabell 4.8 kan det utläsas att två av tre samband är 
signifikanta eftersom T-värdet bör överstiga 1,96 och P-värdet understiga 0,1 (Mooi & Sarstedt, 2011). 
Baserat på det går det att konstatera att projektledarpraxis inte har ett signifikant samband med 
effektivitet. Däremot har projektledarpraxis ett signifikant samband med psykosociala aspekter, och 
psykosociala aspekter i sin tur har ett signifikant samband med effektivitet. 
 
Tabell 4.8: Stigkoefficienter för den inre PLS-modellen. 
 Stig Stigkoefficienter T-värde P-värde 

Psykosociala aspekter ® Projekteffektivitet 0,404 3,732 0,000 

Projektledarpraxis ®  Projekteffektivitet 0,103 0,899 0,369 

Projektledarpraxis ® Psykosociala aspekter 0,346 3,651 0,000 

 

3. Modellens förklaringsgrad 
Modellen har en förklaringsgrad på 20,3%, vilket är lägre än det vanliga för studier som liknar denna 
(30%) (Mooi & Sarstedt, 2011), dock uppfylls kriteriet för en acceptabel modell (Hair m.fl., 2017). 
Förklaringsgraden är olika viktig beroende på studiens utformning och syfte (Moksony, 1999), vilket 
gör att det inte finns några riktiga tumregler för vilka värden som är bra och dåliga (Mooi & Sarstedt, 
2011). I en hypotestestande studie är det snarare regressionskoefficienterna som är viktiga (Moksony, 
1999). 
 
För att styrka förklaringsgradens relevans genomförs ett test om konstruktorernas effekt på 
förklaringsgraden, effektstorleken. Hair m.fl. (2017) menar att nivåer över 0,02 anses som svaga, men 
acceptabla och att nivåer över 0,15 anses som medelstarka och över 0,35 som starka. I Tabell 4.9 kan 
det utläsas att psykosociala aspekter har en medelstark effekt gentemot effektivitet samtidigt som 
projektledarpraxis inte har någon effektstorlek på förklaringsgraden för effektivitet. 
 
Tabell 4.9: Konstruktorernas effektstorlek på förklaringsgraden. 
Exogen konstruktor Endogen konstruktor Effektstorlek f² 

Psykosociala aspekter Projekteffektivitet 0,180 

Projektledarpraxis Projekteffektivitet 0,012 

4. Prediktionsrelevans 
För att bedöma huruvida de endogena konstruktorerna har en relevant prediktionsförmåga undersökts 
prediktionsrelevansen (Q²). Värden över 0 indikerar på att den endogena konstrukten ger relevanta 
prediktioner (Hair m.fl., 2017). Modellen konstruktorerna i modellen gör relevanta prediktioner 
eftersom prediktionsrelevansen för effektivitet blev uppmätt till 0,143. 
 
För att undersöka effekten av de relevanta prediktionerna beräknas effektstorleken q2. Effekten anses 
svag vid 0,02, medel vid 0,15 och stark vid 0,35 (Hair m.fl., 2017). I Tabell 4.10 kan det utläsas att 
endast psykosociala aspekter har en effekt på prediktionsrelevansen och den är medelstark. 
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Tabell 4.10: Konstruktorernas effektstorlek av prediktionsrelevansens. 
Exogen konstruktor Endogen konstruktor q2 

Psykosociala aspekter Projekteffektivitet 0,163 

Projektledarpraxis Projekteffektivitet 0 (-0,027) 

 
Psykosociala aspekter som en medierande effekt  
Modellen visade inte ett signifikant samband mellan projektledarpraxis och effektivitet. Däremot 
uppvisas ett signifikant samband mellan projektledarpraxis och effektivitet när psykosociala aspekter 
agerar som en medierande variabel, se tabell 4.11. Om den direkta stigen är insignifikant och den 
indirekta stigen är signifikant visar modellen att psykosociala aspekter helt medierar sambandet mellan 
projektledarpraxis och effektivitet. 
 
Tabell 4.11: Indirekt effekt av medierade variabel. 

Stig Indirekt effekt T-värde P-värde 

Projektledarpraxis ® Psykosociala aspekter ® Projekteffektivitet 0,140 2,483 0,013 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat tillsammans med det teoretiska ramverket. Avsnittet är 
indelat i fyra delar: sammanfattning av hypotestestningen, projektledarpraxis och projekteffektivitet, 
psykosociala aspekter och projekteffektivitet samt projektledarpraxis och projekteffektivitet då 
psykosociala aspekter verkar som en konsekvens. Avsnittet fokuserar på att förklara resultatet och 
hypotessammanfattningen. 
 

5.1 Sammanfattning av hypotestestning 
Efter testning av modellen kan det sammanfattningsvis sägas att två hypoteser inte förkastas. Se Tabell 
5.1. De psykosociala aspekterna har en positivt bidragande effekt på projekteffektivitet. Modellen kan 
inte påvisa ett signifikant positivt samband mellan projektledarpraxis och projekteffektivitet som teorin 
hävdar. Däremot finns det ett signifikant indirekt positivt samband mellan projektledarpraxis och 
projekteffektivitet då psykosociala aspekterna verkar som en konsekvens. 
 
Tabell 5.1: Sammanfattning av hypotesresultaten för studien.  
 Hypotes Resultat 

 
Disposition 

𝐻" Projektledarens upplevda projektledarpraxis samverkar med 
den upplevda projekteffektiviteten. 

Förkastas 5.2 

𝐻# Projektledarens upplevda psykosociala aspekter samverkar 
med den upplevda projekteffektiviteten. 

Förkastas ej 5.3 

𝐻$ Projektledarens upplevda projektledarpraxis samverkar med 
den upplevda projekteffektiviteten när de psykosociala 
aspekterna verkar som en medierande variabel. 

Förkastas ej 5.4 

 

5.2 Projektledarpraxis 
I litteraturen som projektledarpraxis berör kan det ses ett tydligt samband mellan genererandet av praxis 
och projekteffektivitet (Ling m.fl., 2009). Resultatet i den här studien visar däremot inte på ett 
signifikant samband mellan projektledarpraxis och projekteffektivitet. Det betyder däremot inte att det 
inte finns något samband. I studien undersöks till vilken frekvens praxisaktiviteterna blir genererade. 
Att förkasta H1, projektledarens upplevda projektledarpraxis samverkar med den upplevda 
projekteffektiviteten, tyder snarare på det inte finns ett direkt samband. Sambandet skulle däremot kunna 
vara mer binärt. De fall där projektledarpraxis genereras resulterar i högre projekteffektivitet gentemot 
de fall där de inte genereras och att frekvensen av användandet inte är avgörande för sambandet. 
Respondenterna använder aktiviteterna men saknar djupare förståelse för hur de skall användas för att 
utveckla projektet. Praxisaktiviteterna som är utvalda i den här studien är en kombination av de 
aktiviteter som i litteraturen framhävs som relaterade till projektframgång och projekteffektivitet, samt 
aktiviteter som respondenterna använder i sin verksamhet och anses vara ett bidragande underlag till ett 
effektivt projekt. Enligt Papke-Shields m.fl. (2010) är projektledarpraxis tillhörande projektstyrning och 
integration signifikant relaterade till projekteffektivitet. Papke-Shields m.fl. (2010) rekommenderar 
framförallt att studier kopplade till projektledarpraxis skulle vara intressant att undersöka tillsammans 
med mjuka faktorer. Detta eftersom vissa av aktiviteterna, som har ett lägre användande, skulle kunna 
lyftas med hjälp av mjuka aktiviteter och eventuellt de som används mer frekvent skulle kunna minska. 
Detta skulle kunna vara anledningen till att ett signifikant samband mellan projektledarpraxis och 
projekteffektivitet inte kunde identifieras.  
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Projekttidplanen var den aktivitet som användes mest frekvent i denna studie inom byggindustrin, se 
Figur 5.l, vilket återfinns i andra studier inom andra branscher (Papke-Shields m.fl., 2010). En hög 
frekvens av användande skulle indikera på att betydelsen av aktiviteten är hög och således upplevs som 
viktigt för respondenterna. Fortsättningsvis skiljer sig resultaten, denna studie indikerar att 
Produktionskalkyl är det andra mest använda aktiviteten samtidigt som Papke-Shields m.fl. (2010)  
presenterar Riskplan och Projektplan. Detta anses framförallt bero på den typen av projekt som 
undersöks. Byggprojekt är en kostnadsorienterad industri och fokus ligger vid att minska kostnaderna 
istället för att öka intäkterna (Dyer & Kagel, 1996), därav verkar det troligt att användandet av aktiviteter 
som rör kostnader skulle öka. När det gäller projekt generellt i andra industrier ökar istället fokus på 
övergripande dokument som hanterar risker och påverkar projektet. Den minst frekventa aktiviteten 
Målkort är kategoriserad i samma kunskapsområde som Projekttidplanen, vilket är inom 
projektstyrning. Projektstyrning avse planering, organisering och kontroll i projektet. Detta skulle 
indikera på att Projekttidplanen, som är den mest frekventa, anses som ett mer användbart verktyg i 
byggprojekt för att styra projektet. 
 

 
Figur 5.1: Genomsnittliga frekvensen för användningen av projektledarpraxis. 
 
Det kunskapsområdet som främst beskriver praxisaktiviteterna, genom viktning i modellen, är 
integrationen. Integration som syftar till att identifiera, definiera och sammanfoga flera processer. 
Integration innefattar Projektplan, Veckostrukturplanering, Ansvarsfördelning och Risklista. Detta 
betyder att modellutformningen inte är beroende av hur frekvent respondenterna använder 
praxisaktiviteten. De mest frekventa aktiviteterna tillhör enligt resonemang ovan, kunskapsområden 
som rör kostnader och projektstyrning. Dessa områden har en lägre grad av förklaring och viktning på 
projektledarpraxis, se Bilaga B.  
 

5.3 Psykosociala aspekter  
Projektledare som besitter hög nivå av de psykosociala aspekterna; hög kommunikationsvilja, intern 
arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse, bidrar till ett effektivare projekt. Detta innebär att mål för 
tid samt ekonomi möts i större utsträckning. Att en högre nivå av psykosociala aspekter skulle predicera 
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projekteffektvitet stöds av tidigare forskning inom området (Wu m.fl., 2017). Det har tydligt framgått i 
tidigare litteratur att fokus bör flyttas från många av de tekniskt orienterade delarna och snarare 
fokuseras på mjuka faktorer eftersom de traditionella aktiviteterna sällan leder till lika bra projektutfall 
som de psykosociala aspekterna (Creasy & Anantatmula, 2013), vilket således styrks i denna studie. Att 
H2 inte förkastas och hypotesen, projektledarens upplevda psykosociala aspekter samverkar med den 
upplevda projekteffektiviteten accepteras, tyder på att det finns ett positivt samband mellan 
projekteffektivitet och de psykosociala aspekterna. Utfallet är beroende av de utvalda faktorerna inom 
de psykosociala aspekterna. Författarna anser urvalet; hög kommunikationsvilja, intern 
arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse som en lämpligt. Detta ger ett övergripande perspektiv 
inom definitionen för psykosociala aspekter, som syftar till det etologiska förhållande för ett tillstånd 
eller egenskaper som beror på en samverkan mellan psykologiska och samhälleliga förutsättningar 
(Erikson, 1978). 
 
Viljan att kommunicera med involverade intressenter i projektet visar sig tydligt ha en stark inverkan på 
projekteffektiviteten. Kommunikationsviljan är den faktor som har störst bidragande effekt av de 
psykosociala aspekterna. Se Bilaga B. Det skulle kunna tyda på att den stora mängden 
informationsutbyte som sker i ett projekt är avgörande för projekteffektiviteten. En av anledningarna till 
detta kan vara det höga fokus på säkerhet som finns inom byggprojekt som kräver en tydlig och frekvent 
kommunikation mellan intressenter för att säkerställa en god miljö (Smithers & Walker, 2000). En god 
miljö kan innebära ett minimerande av olyckor samt undvikande av förseningar som kan leda till ökade 
kostnader. Att faktorer såsom temporära, osäkra och fragmenterade förhållanden skulle minska 
kommunikationsviljan för personer i en projektledande roll inom byggindustrin styrks inte i denna 
studie. Kommunikationsviljan verkar snarare bidra till att hitta en gemensam grund mellan 
intressenterna, vilket gynnar mål för tid och budget. Det finns tidigare litteratur som visat på högre 
arbetstillfredsställelsen vid en tydlig kommunikation (Franěk & Večeřa, 2008). Det tyder på en koppling 
mellan en hög vilja att kommunicera och en hög arbetstillfredsställelse samt att de var för sig har en 
positiv inverkan på projekteffektiviteten. Franěk & Večeřa (2008) såg i sin studie att 
arbetstillfredsställelsen blev högre när individerna nådde en högre ålder. I denna studie kunde däremot 
inte några sådana slutsatser bekräftas. Det syntes inga större förändringar i resultatet då data 
kontrollerades för de olika kontrollvariablerna, ålder, erfarenhet eller roll. Arbetstillfredsställelse verkar 
snarare vara kopplad till ett positivt känslostadie och att uppleva sig trygg, säker i arbetsuppgifter. 
Känslan av att arbetet är meningsfullt indikerar snarare på projekteffektiviteten än vilken ålder, 
erfarenhet eller roll individen besitter. Detta är intressant eftersom det indikerar på att projektledare har, 
genom psykosociala aspekter, en inverkan på effektiviteten i projekt.  
 
Byggprojekt i sin natur är uppbyggda på ett sätt att utmanande uppgifter som kräver stort ansvar läggs 
på personerna nära produktionen. Utmanande arbetsuppgifter och möjlighet till ansvar ligger till stor del 
som grund för en hög intern arbetsmotivation (Hackman & Oldham, 1980; Slevin & Pinto, 2007). Den 
interna arbetsmotivationens relation till projekteffektivitet kan enligt teorin vara dubbelriktad. Hög 
intern arbetsmotivation leder till effektivare projekt och motsatt kan det faktum att tids- och ekonomimål 
inte nås sänka den interna arbetsmotivationen (Slevin & Pinto, 2007). I denna studie impliceras det 
kausala sambandet att psykosociala aspekter påverkar upplevd projekteffektivitet. 
 

5.4 Projektledarens relevans för projekteffektivitet 
Tidigare forskning tyder på att individer i en projektledande roll möter utmaningar när de genomför ett 
projekt enligt ramverk och mål som är uppsatta. Utmaningarna kommer i takt med att det är många olika 
delar som behöver hanteras och samspela (Slevin & Pinto, 2007). Att området är komplext och att det 
finns problem att finna det optimala projektet stöds således i denna studie. Enligt presentation i resultatet 
kan vi utläsa att det direkta sambandet mellan projektledarpraxis och projekteffektivitet är uppenbart 
lågt och inte signifikant. Studerar vi däremot projektledarpraxis som en indirekt effekt genom 
psykosociala aspekter på projekteffektivitet påträffas en intressant relation. Relationen innebär att H3 
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inte förkastas och att projektledarpraxis samverkan med projekteffektivitet skapas då psykosociala 
aspekterna agerar som en medierande variabel. Flera av processerna inom projektledarpraxis främjar 
egenskaper relaterade till de psykosociala aspekter, vilket kan anses vara en huvudanledning till utfallet. 
Kunskapsområdet integration innehåller processer för att dela kunskap och insikter genom interaktion 
(PMI, 2013). Inom integrationens aktiviteter finns en stark koppling till kommunikationen, eftersom 
dessa processer kräver en vilja att kommunicera. Vidare finns det ett starkt teoretiskt samband mellan 
projektstyrning och intern arbetsmotivation. Vid arbete med projektstyrning får du som projektledare 
insikt i syftet med projektet samt är med och påverkar projektets riktning (PMI, 2013). En av 
grundpelarna i forskningen bakom intern arbetsmotivation är att individen behöver ha ett syfte med 
arbetet och att individens arbete har en positiv inverkan på andra projektmedlemmar. Följaktligen är 
motivationen beroende av att projektet ständigt rör sig framåt och ett måluppfyllande gentemot tid och 
budget finns för att upprätthålla motivationen genom hela projektcykeln. Eftersom motivationen 
påverkas mycket av projektstyrningen i projektet (Schmid & Adams, 2008), verkar resultaten i studien 
högst sannolika.  
 
Styrningen inom projektet är en viktig aspekt inom kostnadshantering eftersom förmågan att påverka 
kostnaderna är större i tidiga stadier av projektet. Inom byggindustrin är avtalen prispressade och det 
företag med lägst budet vinner oftast kontraktet. Det gör att hanteringen av kostnader kan innebära 
ansträngda situationer för projektledaren. Sådana situationer kan bygga upp stress och påverka 
arbetstillfredsställelsen (Wu m.fl., 2017). Att detta scenario skulle kunna inträffa stärks av studien 
eftersom det finns ett indirekt samband mellan projektledarpraxis, psykosociala aspekter och 
projekteffektivitet. Med hänsyn till att arbetstillfredsställelsen syftar till ett meningsfullt arbete och 
uppnå en positiv känsla verkar det mycket troligt att projektet påverkas positivt. Projekteffektiviteten är 
projektledarnas uppfattning av effektiviteten i projektet, vilket innebär att modellen bör tolkas i enlighet 
med det. Projektledarna har dock ett stort inflytande och stor kunskap om projektet och därmed anses 
denna aspekt vara godtagbar. 
 
Den här studien har inte det djup som krävs för att bekräfta dessa enskilda teoretiska samband. Däremot 
kan studien på en övergripande nivå bekräfta att projektledarpraxis bidrar till en högre nivå av 
psykosociala aspekter. Ur modellen kan det utläsas att projektledarpraxis, i linje med teorin, har ett 
positivt och signifikant samband med psykosociala aspekter. Därmed har aktiviteter inom 
projektledarpraxis dessutom en indirekt positiv effekt på projekteffektivitet. Intresseväckande är att 
projektledarpraxis enskilt inte har en signifikant påverkan på projekteffektivitet, utan endast som en 
indirekt effekt. Det kan bero på att byggprojekt, på grund av decentralisering och unikheten i projekten, 
är beroende av personerna i projektet för att uppnå hög effektivitet. Det kan således bero på personerna 
i projektet och deras psykosociala tillstånd till större grad har en högre påverkan på projekteffektivitet 
än användandet av de snarare strukturella och praxisaktiviteterna. Det går att antyda till att det finns en 
skillnad mellan att frekvent använda aktiviteterna och att faktiskt arbeta med aktiviteterna. Att använda 
verktyg är inte ekvivalent med att ha en förståelse och aktivt arbeta för att utveckla aktiviteterna, vilket 
således skulle kunna ge upphov till detta utfall. Då projektledarpraxis bidrar till att höja nivån på de 
psykosociala aspekterna, såsom teorin föreslår, är det rimligt att de har en indirekt positivt bidragande 
effekt på projekteffektiviteten, om än liten. 
 
Dessa teoretiska resonemang får vissa praktiska implikationer för byggindustrin. Projektledarpraxis ökar 
enkom inte projekteffektiviteten. Det krävs att personen som utför aktiviteterna förstår innebörden av 
aktiviteten och vad den i förlängningen innebär för projektet. I studien bekräftas sådan personlig 
karakteristik som främjar förståelsen för praxisaktiviteterna. I studien bekräftas att hög intern 
arbetsmotivation, kommunikationsvilja och arbetstillfredsställelse är faktorer bidrar till att 
projektledarpraxis får betydelse för projekteffektiviteten. Den kunskapen bör byggindustrin ta vara på 
eftersom kostnaderna överstigs i nio av tio byggprojekt (Aljohani m.fl., 2017).  
 
Ett sätt de kan ta till vara på kunskapen är att organisationer utvecklar sina visioner och strategier så att 
det lyfter fram sådan karakteristik hos de anställda genom att utveckla sina strategier så att de talar till 
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individen. Till exempel behöver det i projekttidplanen lyftas fram vikten av kommunikation med alla 
intressenter som kan tänkas påverka tidplanen. Likaså, behöver aktiviteterna utformas på ett sätt så att 
arbetet med dem blir utmanande för utövaren och ger rum för kreativitet för att främja den interna 
arbetsmotivationen. I aktiviteten bör information om syftet framgå för att utövaren ska kunna känna 
tillhörighet till syftet och stolthet över organisationen. På så sätt utvecklas och utbildas den befintliga 
arbetsstyrkan kontinuerligt i varför de utför aktiviteterna när de genomför dem. Det behöver således 
läggas mer fokus på att få projektledarna att förstå vilka positiva konsekvenser projektet får om praxis 
följs. Det behöver framgå varför aktiviteten utförs, samt vilken betydelse det har för projektet, 
organisationen och i förlängningen samhället. 
 
Förtydligande av meningen med arbetet och strategier i praxisaktiviteterna är ett långsiktigt arbete och 
en process som sträcker sig över lång tid. Parallellt med den processen bör organisationer arbeta med 
andra processer för implementation av målbilden i projekten. En mer direkt implementation av 
målbilden är genom rekrytering av ny personal. Framöver borde organisationer vid nyrekrytering 
eftersöka personer vars mål och visioner linjerar med organisationens. Då får projekten tillgång till 
personer som snabbt anammar arbetssättet, men även föregår med gott exempel för andra. Även om det 
är en mer direkt implementation av målbilden i projektet och rimligtvis går snabbare än förändring av 
arbetssättet och trots att byggbranschen har en relativt hög personalomsättning (Thomas, 2013) är det 
fortfarande ett långsiktigt arbete att implementera målbilden på det sättet.  Men genom att öka 
förståelsen för organisationens strategi och innebörden av praxisaktiviteterna kommer 
projektledarpraxis få mer genomslag i projektet och ökar den upplevda projekteffektiviteten. 
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6 SLUTSATS OCH FORTSATT FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras först problematiken med området, följt av studiens metodik, för att efter det 
besvara forskningsfrågan genom en presentation av de dragna slutsatserna. Slutligen presenteras 
studiens begräsningar och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats 
Det finns svårigheter att genomföra projekt i dagens klimat. Höga krav och snäva budgetar ökar kraven 
på projekten och svårigheten att uppnå goda resultat. Syftet med denna studie har varit att ge insikt i 
projektledarpraxis och psykosociala aspekternas verkan på projekteffektivitet. Tid och ekonomi är 
faktorerna som utgör effektiviteten i projektet. Studien fokuserar på projekt inom byggindustrin 
eftersom den typen av projekt pressas hårt i måluppfyllnaden av tid och ekonomi. Fortsättningsvis har 
syftet varit att jämföra projektledarpraxis och de psykosociala aspekternas respektive individuella effekt 
på projekteffektiviteten för att slutligen undersöka hur projekteffektiviteten påverkas av den indirekta 
effekten från projektledarpraxis via psykosociala aspekter. 
 
Kvantitativa primärdata samlades in genom en enkät som distribuerades via mail till personer i 
projektledande roller på ett svenskt byggföretag. 82 svar insamlades och efter viss sortering och 
filtrering av ofullständiga svar bidrog 74 svar till analysen. Generaliserbarheten av slutsatserna är 
begränsade eftersom all data är insamlad från samma organisation och det därför finns vissa brister på 
grund av för låg varians i urvalet. Dock anses företaget, där data är insamlad, vara representativt i 
förhållande till andra liknade bolag inom samma industri. Därav kan slutsatserna som dras bidra till att 
stärka det teoretiska ramverk som redan finns samt närma sig en generell slutsats.  
 
Forskningsfrågan för denna studie var att förtydliga hur projektledarens uppfattning av praxis och 
psykosociala aspekter påverkar den upplevda projekteffektiviteten inom byggindustrin. Empirin tyder 
på att projektledarens psykosociala aspekter har ett positivt samband med den upplevda 
projekteffektiviteten, men att projektledarpraxis inte enskilt ökar den upplevda projekteffektiviteten. 
Däremot återfinns ett positivt samband mellan projektledarpraxis och upplevd projekteffektivitet då 
projektledarens psykosociala aspekter tas i beaktning. Aktiviteterna som genereras genom 
projektledarpraxisen är således beroende av projektledarens psykosociala tillstånd för att öka 
effektiviteten i projektet. Genom unikheten och decentralisering i byggprojekten skapas ett beroende av 
personerna i projektet för att uppnå en hög effektivitet. Detta innebär att studien bekräftar de föreslagna 
sambandet som teorin föreslår, att inriktningen bör flyttas från de snarare tekniska och hårda faktorerna 
till de mjuka faktorerna för att förbättra projekteffektiviteten. Dock utvecklas resonemanget och ger en 
mer integrerad syn med hjälp av den medierande variabeln. Fokus bör ligga vid aktivt arbete med att få 
båda delar att förenas. Även om studien inte har det djup som krävs för att bekräfta enskilda teoretiska 
samband kan författarna antyda ett överlapp mellan aktiviteter inom projektledarpraxis och faktorer för 
psykosociala aspekter som leder till ett effektivt projekt. Teoretiskt tillför studien kunskap inom 
områdena för projektledarpraxis, psykosociala aspekter och projekteffektivitet. Praktiskt innebär det att 
organisationer där projektledarpraxis tillämpas behöver lyfta fram karakteristik hos projektledarna som 
kännetecknas av de psykosociala aspekterna för att ge praxisaktiviteterna den funktion som är avsedd.  
 

6.2 Begränsningar och fortsatt forskning 
Som det empiriska resultatet visar är både psykosociala aspekter och praxisaktiviteter viktiga faktorer 
för att nå projekteffektivitet. Att utöka teorin och hitta fler detaljerade samband inom området borde 
därför fortsatt vara intressant att undersöka. Denna studie har fokuserat på ett företag i byggbranschen i 
Sverige, vilket betyder att ramverken för styrningen av de undersökta projekten är liknande. Det hade 
därför varit intressant om framtida forskning dels undersökte fler företag i byggbranschen i samma 
studie. Författarna förmodar att ett tydligare samband mellan projektledarpraxis, psykosociala aspekter 
och effektivitet kan identifieras om studien utförs på flera företag där olika praxisaktiviteter används. 
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Det eftersom olika organisationer förespråkar olika ramverk för utförande av projekt, samtidigt de mjuka 
aspekterna är befintliga hos alla projektledare, oavsett företag. Det kan potentiellt ge en starkare 
förståelse av sambanden mellan koncepten. Om sambanden testades i flera branscher hade det gett 
ytterligare en mer generaliserbar bild av relationerna.  
 
Vidare forskning kan utöver för att fokusera på generaliserbarhet, även fokusera på att nyansera bilden 
av sambanden. Den här studien undersöker koncepten projektledarpraxis och psykosociala aspekter på 
en övergripande nivå. För fortsatt forskning hade det hade varit intressant att undersöka huruvida det 
finns indirekta samband mellan enskilda kunskapsområden och projekteffektivitet genom olika enskilda 
psykosociala aspekter, till exempel projektstyrnings inverkan på projekteffektivitet genom intern 
arbetsmotivation. Vidare hade det varit intressant att lyfta in ytterligare några dimensioner som kvalitet, 
kundnöjdhet och affärsmål i beroendevariabeln och därmed undersöka projektledarpraxis och 
psykosociala aspekters inverkan på projektframgång. Projekten skulle behöva följas under en hel 
projektfas, med början vid initiering, vidare till planering, verkställande och avslutningsvis till 
uppföljning och avslutning. 
 
Slutligen, hur psykosociala aspekter hos projektdeltagare påverkade projektet var inspirationskällan till 
den här studien. Studien avgränsades till endast inkludera intern arbetsmotivation, kommunikationsvilja 
och arbetsmotivation i konceptet. För en framtida och mer omfattande studie vore det intressant att utöka 
konceptet psykosociala variabler genom att addera fler faktorer. Sådana faktorer kan förslagsvis vara 
gruppstorlek i projektet, social maskning, social facilitering, ledarskap och attribution, eller en utökning 
av de befintliga dimensionerna intern arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse eller 
kommunikationsvilja.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 

 36 

REFERENSER 
Abyad, A. (2018). Project Management, Motivation Theories and Process Management. Middle East 
Journal of Business, 13(4), 5. 

Aljohani, A., Ahiaga-Dagbui, D., & Moore, D. (2017). Construction Projects Cost Overrun: What 
Does the Literature Tell Us? International Journal of Innovation, 8(2), 7. 

Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1990). A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working 
Partnerships. Journal of Marketing, 54(1), 42. https://doi.org/10.2307/1252172 

Atkinson, R. (1999). Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, 
its time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, 17(6), 337–342. 
https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00069-6 

Ayoko, O. B. (2007). Communication openness, conflict events and reactions to conflict in culturally 
diverse workgroups. Cross Cultural Management: An International Journal, 14(2), 105–124. 
https://doi.org/10.1108/13527600710745723 

Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K., & Sverke, M. (2016). Enkätmetodik (1:a 
uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

Bilau, A. A., Ajagbe, M. A., Sholanke, A. B., & Sani, T. A. (2015). Impact of Employee Turnover in 
Small and Medium Construction Firms: A Literature Review. International Journal of Engineering 
Research, 4(02), 9. 

Bourne, L., & Walker, D. H. T. (2004). Advancing project management in learning organizations. The 
Learning Organization, 11(3), 226–243. https://doi.org/10.1108/09696470410532996 

Butt, A., Naaranoja, M., & Savolainen, J. (2016). Project change stakeholder communication. 
International Journal of Project Management, 34(8), 1579–1595. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08.010 

Changali, S., Mohammad, A., & van Nieuwland, M. (2015). The construction productivity imperative. 
Hämtad från McKinsey & Company website: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-
and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative 

Chatman, J. (1989). Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person-OrganizaFit 
tion. Academy of Management Review, 14(13), 333–349. 

Chinowsky, P., Taylor, J. E., & Di Marco, M. (2011). Project Network Interdependency Alignment: 
New Approach to Assessing Project Effectiveness. Journal of Management in Engineering, 27(3), 
170–178. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000048 

Chou, J.-S., & Yang, J.-G. (2012). Project Management Knowledge and Effects on Construction 
Project Outcomes: An Empirical Study. Project Management Journal, 43(5), 47–67. 
https://doi.org/10.1002/pmj.21293 

Chovichien, V., & Nguyen, T. A. (2013). LIST OF INDICATORS AND CRITERIA FOR 
EVALUATING CONSTRUCTION PROJECT SUCCESS AND THEIR WEIGHT ASSIGNMENT. 
Proceedings of the 2013 (4th) International Conference on Engineering, Project, and Production 
Management, 130–150. https://doi.org/10.32738/CEPPM.201310.0011 

Christensen, S., McNamara, J., & O’Shea, K. (2007). Legal and contracting issues in electronic project 
administration in the construction industry. Structural Survey, 25(3/4), 191–203. 
https://doi.org/10.1108/02630800710772791 

Cooke-Davies, T. (2002). The “real” success factors on projects. International Journal of Project 
Management, 20(3), 185–190. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00067-9 



 

 37 

Creasy, T., & Anantatmula, V. S. (2013). From Every Direction–-How Personality Traits and 
Dimensions of Project Managers Can Conceptually Affect Project Success. Project Management 
Journal, 44(6), 36–51. https://doi.org/10.1002/pmj.21372 

David, G. C., Chand, D., Newell, S., & Resende-Santos, J. (2008). Integrated Collaboration across 
Distributed Sites: The Perils of Process and the Promise of Practice. Journal of Information 
Technology, 23(1), 44–54. https://doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000126 

Davis, K. (2016). A method to measure success dimensions relating to individual stakeholder groups. 
International Journal of Project Management, 34(3), 480–493. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.12.009 

de Wit, A. (1988). Measurement of project success. International Journal of Project Management, 
6(3), 164–170. https://doi.org/10.1016/0263-7863(88)90043-9 

Debrah, Y. A., & Ofori, G. (1997). Flexibility, labour subcontracting and HRM in the construction 
industry in Singapore: can the system be refined? The International Journal of Human Resource 
Management, 8(5), 690–709. https://doi.org/10.1080/095851997341469 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. I 
Perspectives on Motivation (Vol. 38, s. 237–288). Lincoln: University of Nebraska Press.: Nebraska 
symposium on motivation. 

Ding, Z., Ng, F., & Cai, Q. (2007). Personal constructs affecting interpersonal trust and willingness to 
share knowledge between architects in project design teams. Construction Management and 
Economics, 25(9), 937–950. https://doi.org/10.1080/01446190701468828 

Dyer, D., & Kagel, J. H. (1996). Bidding in Common Value Auctions: How the Commercial 
Construction Industry Corrects for the Winner’s Curse. Management Science, 42(10), 1463–1475. 
https://doi.org/10.1287/mnsc.42.10.1463 

Erikson, E. H. (1978). Childhood and society. Frogmore, St. Albans: Triad Paladin. 

Finke, M. R. (2000). Schedule density as a tool for pricing compensable float consumption. Cost 
Engineering, 42(6). 

Franěk, M., & Večeřa, J. (2008). Personal characteristics and job satisfaction. EKONOMIKA A 
MANAGEMENT, 63–76. 

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation: SELF-
DETERMINATION THEORY AND WORK MOTIVATION. Journal of Organizational Behavior, 
26(4), 331–362. https://doi.org/10.1002/job.322 

Golparvar, M., & Abedini, H. (2014). A comprehensive study on the relationship between meaning 
and spirituality at work with job happiness, positive affect and job satisfaction. Management Science 
Letters, 255–268. https://doi.org/10.5267/j.msl.2013.12.030 

Grant, A. M., Fried, Y., & Juillerat, T. (2011). Work matters: Job design in classic and contemporary 
perspectives. I S. Zedeck (Red.), APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol 1: 
Building and developing the organization. (s. 417–453). https://doi.org/10.1037/12169-013 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1974). The Job Diagnostic Survey: An Instrument for the Diagnosis 
of Jobs and the Evaluation of Job Redesign Projects. Hämtad från 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED099580.pdf 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of 
Applied Psychology, 60(2), 159–170. https://doi.org/10.1037/h0076546 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work Redesign (17:e uppl.). USA: Addison-Wesley 
Publishing Company. 



 

 38 

Hair, J. F. (Red.). (2014). Multivariate data analysis (7. ed., Pearson new internat. ed). Harlow: 
Pearson. 

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (Red.). (2017). A primer on partial least 
squares structural equation modeling (PLS-SEM) (Second edition). Los Angeles: Sage. 

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of 
Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–152. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202 

Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural 
equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European Business Review, 
26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128 

Han, S. H., Kim, D. Y., & Kim, H. (2007). Predicting Profit Performance for Selecting Candidate 
International Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management, 133(6), 
425–436. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2007)133:6(425) 

He, J., Luo, W., & Jiang, C. (2014). An empirical study of the relationship between HR practices and 
employee engagement. 2014 International Conference on Management Science & Engineering 21th 
Annual Conference Proceedings, 1025–1030. https://doi.org/10.1109/ICMSE.2014.6930341 

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity 
in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 
115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 

Houkes, I., Janssen, P. P. M., Jonge, J., & Bakker, A. B. (2003). Specific determinants of intrinsic 
work motivation, emotional exhaustion and turnover intention: A multisample longitudinal study. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(4), 427–450. 
https://doi.org/10.1348/096317903322591578 

Hughes, S. W., Tippett, D. D., & Thomas, W. K. (2004). Measuring Project Success in the 
Construction Industry. Engineering Management Journal, 16(3), 31–37. 
https://doi.org/10.1080/10429247.2004.11415255 

Hyväri, I. (2006). Project management effectiveness in project-oriented business organizations. 
International Journal of Project Management, 24(3), 216–225. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.09.001 

Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: 
A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530–541. https://doi.org/10.1037//0021-
9010.87.3.530 

Judge, T. A., Locke, E. A., & Durham, C. C. (1998). Dispositional Effects on Job and Life 
Satisfaction: The Role of Core Evaluations. Journal of Applied Psychology, 83(1), 17–34. 

Kerzner, H. (2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 
Controlling (11:e uppl.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Kim, D. Y., Han, S. H., Kim, H., & Park, H. (2009). Structuring the prediction model of project 
performance for international construction projects: A comparative analysis. Expert Systems with 
Applications, 36(2), 1961–1971. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.12.048 

Koskinen, K. U. (2012). Knowledge integration in systems integrator type project-based companies: a 
systemic view. International Journal of Managing Projects in Business, 5(2), 285–299. 
https://doi.org/10.1108/17538371211214950 

Kothari, C. R. (2004). Research Methodology - Methods and Techniques.pdf (2 Edition). New Delhi: 
New Age International. 

Levy, P. E. (2010). Industrial Organizational Psychology: Understanding the workplace (3:e uppl.). 



 

 39 

New York: Worth Publishers. 

Lim, L. J. W., & Ling, F. Y. Y. (2012). Human resource practices of contractors that lead to job 
satisfaction of professional staff. Engineering, Construction and Architectural Management, 19(1), 
101–118. https://doi.org/10.1108/09699981211192599 

Ling, F. Y. Y., Low, S. P., Wang, S. Q., & Lim, H. H. (2009). Key project management practices 
affecting Singaporean firms’ project performance in China. International Journal of Project 
Management, 27(1), 59–71. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.10.004 

Liu, A. M. M. (1999). A research model of project complexity and goal commitment effects on project 
outcome. Engineering, Construction and Architectural Management, 6(2), 105–111. 

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. I Handbook of industrial and 
organizational psychology. 

Lu, P., Qian, L., Chu, Z., & Xu, X. (2016). Role of Opportunism and Trust in Construction Projects: 
Empirical Evidence from China. Journal of Management in Engineering, 32(2), 05015007. 
https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000401 

Macdonald, S., & Maclntyre, P. (1997). The Generic Job Satisfaction Scale: Scale Development and 
Its Correlates. Employee Assistance Quarterly, 13(2). Hämtad från 
http://faculty.capebretonu.ca/pmacintyre/research_pages/journals/job_staisfaction_1997.pdf 

Mohamad, M. S. (2012). Transformational Leadership and Employees’ Job Satisfaction and 
Commitment: A Structural Equation. Journal of American Science, 8(7). Hämtad från 
https://www.researchgate.net/profile/Mohamad_Mohamad5/publication/306513719_Transformational
_leadership_and_employees'_job_satisfaction_and_commitment_A_structural_equation_investigation/
links/57bedb5808aed246b0f785be.pdf 

Moksony, F. (1999). SMALL IS BEAUTIFUL. THE USE AND INTERPRETATION OF R2 IN 
SOCIAL RESEARCH. Szociologiai Szemle, 11. 

Mooi, E., & Sarstedt, M. (2011). A concise guide to market research: the process, data, and methods 
using IBM SPSS statistics. Berlin: Springer. 

Odusami, K. T. (2002). Perceptions of Construction Professionals Concerning Important Skills of 
Effective Project Leaders. Journal of Management in Engineering, 18(2), 61–67. 

Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (2010). Not what it was and not what it will be: The future of job 
design research. Journal of Organizational Behavior, 31(2–3), 463–479. 
https://doi.org/10.1002/job.678 

Padalkar, M., & Gopinath, S. (2016). Six decades of project management research: Thematic trends 
and future opportunities. International Journal of Project Management, 34(7), 1305–1321. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.06.006 

Papke-Shields, K. E., Beise, C., & Quan, J. (2010). Do project managers practice what they preach, 
and does it matter to project success? International Journal of Project Management, 28(7), 650–662. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.11.002 

Pinto, J. K., & Covin, J. G. (1989). Critical factors in project implementation: a comparison of 
construction and R&D projects. Technovation, 9(1), 49–62. https://doi.org/10.1016/0166-
4972(89)90040-0 

Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1988). Critical success factors across the project life cycle. Project 
Management Journal, 19(3), 67–75. 

PMI (Red.). (2013). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (Fifth 
edition). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc. 



 

 40 

Sarstedt, M., Hair, J. F., Ringle, C. M., Thiele, K. O., & Gudergan, S. P. (2016). Estimation issues 
with PLS and CBSEM: Where the bias lies! Journal of Business Research, 69(10), 3998–4010. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.06.007 

Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students (5th 
ed). New York: Prentice Hall. 

Schmid, B., & Adams, J. (2008). Motivation in Project Management: The Project Manager’s 
Perspective. Project Management Journal, 39(2), 60–71. https://doi.org/10.1002/pmj.20042 

Shenhar, A. J., Levy, O., & Dvir, D. (1997). Mapping dimensions of projects success. The 
professional journal of the Project Management Institute, 28(2), 5–13. 

Shohet, I. M., & Frydman, S. (2003). Communication Patterns in Construction at Construction 
Manager Level. Journal of Construction Engineering and Management, 129(5), 570–577. 
https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2003)129:5(570) 

Slevin, D. P., & Pinto, J. K. (2007). An Overview of Behavioral Issues in Project Management. I P. 
W. G. Morris & J. K. Pinto (Red.), The Wiley Guide to Managing Projects (s. 67–85). 
https://doi.org/10.1002/9780470172391.ch4 

Smithers, G. L., & Walker, D. H. T. (2000). The effect of the workplace on motivation and 
demotivation of construction professionals. Construction Management and Economics, 18(7), 833–
841. https://doi.org/10.1080/014461900433113 

Spector, P. E., & Jex, S. M. (1991). Relations of Job Characteristics From Multiple Data Sources With 
Employee Affect, Absence, Turnover Intentions, and Health. Journal of Applied Psychology, 76(1), 
46–53. 

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of 
Medical Education, 2, 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd 

Thomas, J. (2013). Study on Causes and Effects of Employee Turnover in Construction Industry. 
International Journal of Science and Research, 4(5), 4. 

Toor, S., & Ogunlana, S. O. (2009). Construction professionals’ perception of critical success factors 
for large-scale construction projects. Construction Innovation, 9(2), 149–167. 
https://doi.org/10.1108/14714170910950803 

Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). Work 
Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Its value for organizational psychology research. Canadian 
Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 41(4), 213–226. 
https://doi.org/10.1037/a0015167 

Turner, J. R. (2009). The Handbook of Project Based Management: Leading Strategic Change in 
Organizations (3:e uppl.). London ; New York: McGraw-Hill. 

Wegman, L. A., Hoffman, B. J., Carter, N. T., Twenge, J. M., & Guenole, N. (2018). Placing Job 
Characteristics in Context: Cross-Temporal Meta-Analysis of Changes in Job Characteristics Since 
1975. Journal of Management, 44(1), 352–386. https://doi.org/10.1177/0149206316654545 

Weiss, H. M. (2002). Deconstructing job satisfaction Separating evaluations, beliefs and affective 
experiences. Human Resource Management Review, 22. 

Wheelwright, S. C., & Clark, K. B. (1992). Revolutionizing product development: quantum leaps in 
speed, efficiency, and quality. New York: Simon and Schuster. 

White, D., & Fortune, J. (2002). Current practice in project management Ð an empirical study. 
International Journal of Project Management, 11. 



 

 41 

Wu, D., & Passerini, K. (2013). Uncovering knowledge-based time management practices: 
Implications for project management. International Journal of Managing Projects in Business, 6(2), 
332–348. https://doi.org/10.1108/17538371311319052 

Wu, G., Liu, C., Zhao, X., & Zuo, J. (2017). Investigating the relationship between communication-
conflict interaction and project success among construction project teams. International Journal of 
Project Management, 35(8), 1466–1482. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.08.006 

Zhao, X., Hwang, B.-G., & Low, S. P. (2013). Critical success factors for enterprise risk management 
in Chinese construction companies. Construction Management and Economics, 31(12), 1199–1214. 
https://doi.org/10.1080/01446193.2013.867521 

Zhao, X., & Singhaputtangkul, N. (2016). Effects of Firm Characteristics on Enterprise Risk 
Management: Case Study of Chinese Construction Firms Operating in Singapore. Journal of 
Management in Engineering, 32(4), 05016008. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-
5479.0000434 

Zuo, J., Zhao, X., Nguyen, Q. B. M., Ma, T., & Gao, S. (2018). Soft skills of construction project 
management professionals and project success factors: A structural equation model. Engineering, 
Construction and Architectural Management, 25(3), 425–442. https://doi.org/10.1108/ECAM-01-
2016-0016 

Zwikael, O., & Globerson, S. (2004). Evaluating the quality of project planning: a model and field 
results. International Journal of Production Research, 42(8), 1545–1556. 
https://doi.org/10.1080/00207540310001639955 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 42 

BILAGA A. ENKÄT 

Examensarbete inom effektiva projekt 
Vi är två studenter på Blekinge Tekniska Högskola som skriver examensarbete inom 
projekteffektivitet för företag X. Syftet med studien är att undersöka vilka strukturella och icke-
strukturella aspekter som bidrar till ett effektivt projekt. Ett effektivt projekt är ett projekt som följer 
eller överträffar målen inom både tid och ekonomi.  

Denna enkät riktar sig till personer inom produktionsledningen (personer i en projektledande roll) 
eftersom ni anses ha en stor inverkan på projektets utfall. Enkäten är avidentifierad vilket betyder att 
det inte kommer att framgå vem som svarar. Svaren kommer inte analyseras individuellt utan som ett 
sammanlagt underlag. Den tar ungefär 5-10 minuter att besvara och kommer användas som underlag i 
vårt examensarbete.  

Vi är väldigt tacksamma för att du tar dig tid att besvara våra frågor! 

Vänliga hälsningar 
Elin Viklund & Daniel Thulin 

Kontaktuppgifter 
Elin Viklund elvi14@student.bth.se 
Daniel Thulin datc14@student.bth.se 

1. Din ålder? 
__________ 

Om du deltar i flera projekt parallellt skulle vi önska att du utgick ifrån ett projekt. Välj det projekt 
som du arbetar mest med och ta utgångspunkt i det under hela enkäten. 

2. Vilken roll har du i ditt nuvarande projekt? 
a. Projektchef 
b. Produktionschef 
c. Produktionsingenjör 
d. Projektingenjör 
e. Arbetsledare 
f. Projekteringsledare 
g. Annan 

3. Hur många års total erfarenhet har du? 
__________ 
 
4. Vad är kontraktsvärdet på ditt nuvarande projekt? 

a. 0–10 milj 
b. 10–50 milj 
c. 50–150 milj 
d. 150–300 milj 
e. 300+ milj 

 
5. Vilken fas är ditt nuvarande projekt i? 

a. Projektering 
b. Produktion 
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c. Slutproduktion/Överlämnande 
 
6. I	vilken	utsträckning	stämmer	följande	

påståenden?	
1.	
Stämmer	
inte	

2.	 3.	 4.		 5.	
Stämmer	
bra	

Generellt	är	jag	väldigt	nöjd	med	mitt	arbete.	 	 	 	 	 	
Jag	är	generellt	nöjd	med	arbetsuppgifterna	jag	
utför	på	detta	arbete.	

	 	 	 	 	

Jag	tänker	ofta	på	att	säga	upp	mig.	 	 	 	 	 	
Jag	får	erkännande	när	jag	gör	ett	bra	arbete.	 	 	 	 	 	
Jag	känner	mig	nära	de	personer	jag	arbetar	med.	 	 	 	 	 	
Det	känns	bra	att	arbeta	på	det	här	företaget.	 	 	 	 	 	
Jag	känner	mig	trygg	med	den	här	arbetsgivaren.	 	 	 	 	 	
Jag	upplever	att	närmaste	ledningen	bryr	sig	om	
mig.	

	 	 	 	 	

Generellt	känner	jag	att	mitt	arbete	är	bra	för	
min	fysiska	hälsa.	

	 	 	 	 	

Jag	är	nöjd	med	min	lön.	 	 	 	 	 	
Alla	mina	kunskaper	och	färdigheter	används	på	
arbetet.	

	 	 	 	 	

Jag	kommer	bra	överens	med	närmsta	ledningen.	 	 	 	 	 	
Det	känns	bra	att	ha	det	här	arbetet.	 	 	 	 	 	

 
7. I	vilken	utsträckning	stämmer	följande	

påståenden?	
1.	
Stämmer	
inte	

2.	 3.	 4.		 5.	
Stämmer	
bra	

* Parterna	är	i	denna	studie	personer	som	har	insyn	och	påverkan	i	projektet,	men	inte	är	en	del	
av	er	närmsta	verksamhet.	Sådana	intressenter	kan	vara	projektör,	beställare,	
underentreprenörer	och	leverantörer. 
	
Kommunikationen	med	de	olika	parterna*	är	
frekvent	och	effekten	av	den	är	bra.	

	 	 	 	 	

Om	det	sker	förändringar	eller	händelser	i	
projektet	är	parterna*	villiga	att	informera	
varandra.	

	 	 	 	 	

Vid	kommunikation	tar	parterna*	hänsyn	till	
integriteten	och	vilseleder	inte	varandra.	

	 	 	 	 	

Ansvarsområdena	tydligt	uppdelade	mellan	
parterna*	innan	kommunikation	sker.	

	 	 	 	 	

Parterna*	respekterar	varandra	i	
kommunikationen.	

	 	 	 	 	

Spontan	kommunikation	är	ett	bra	sätt	att	hitta	
ny	kunskap.	

	 	 	 	 	

Det	finns	ett	generellt	fokus	på	att	bygga	tillit	i	
kommunikationen.	

	 	 	 	 	

Kommunikation	löser	onödiga	problem.	 	 	 	 	 	
Jag	är	beroende	av	att	det	finns	en	ömsesidig	vilja	
att	kommunicera.	

	 	 	 	 	

Min	bild	av	mig	själv	blir	bättre	när	jag	gör	ett	bra	
arbete.	
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Jag	känner	stor	tillfredsställelse	när	jag	utför	
arbetet	väl.	

	 	 	 	 	

Jag	känner	mig	missnöjd	när	jag	upptäcker	att	jag	
inte	har	utfört	mitt	arbete	väl.	

	 	 	 	 	

Generellt	påverkas	mina	känslor	inte	av	hur	väl	
jag	utför	mitt	arbete.	

	 	 	 	 	

Jag	upplever	en	känsla	av	välbehag	när	jag	lär	
mig	nya	saker.	

	 	 	 	 	

Jag	upplever	en	känsla	av	tillfredsställelse	när	jag	
antar	intressanta	utmaningar.	

	 	 	 	 	

Jag	upplever	en	känsla	av	tillfredsställelse	när	jag	
framgångsrikt	klarar	svåra	uppgifter.	

	 	 	 	 	

 

8. Indikera	hur	frekvent	du	använder	
följande	hjälpmedel	i	ditt	nuvarande	
projekt.	

0.	
Existerar	
inte	i	
projektet	

1.	
Aldrig	

2.	 3.	 4.		 5.	Alltid	

1.	Aldrig	-	innebär	att	följande	hjälpmedel	existerar,	men	aldrig	används.		
5.	Alltid	-	innebär	att	följande	hjälpmedel	följer	eller	överträffar	riktlinjerna.	
	
Ansvarsfördelning	 	 	 	 	 	 	
Målkort	 	 	 	 	 	 	
Projekttidplan	 	 	 	 	 	 	
Produktionskalkyl	 	 	 	 	 	 	
Ekonomisk	prognossammanställning	 	 	 	 	 	 	
Risklista	 	 	 	 	 	 	
Logistikplan	 	 	 	 	 	 	
Arbetsberedningar	 	 	 	 	 	 	
Projektplan	 	 	 	 	 	 	
Veckostrukturplanering	 	 	 	 	 	 	

Ekonomimål 

9. I	vilken	utsträckning	stämmer	följande	
påståenden?	

1.	
Aldrig	

2.	 3.	 4.		 5.	Alltid	

Kostnadsmål.	 	 	 	 	 	
Ekonomimål	(Intäkter	och	kostnader).	 	 	 	 	 	

 

10. I	vilken	utsträckning	upplever	du	ökade	
kostnader	på	grund	av	följande?	

1.	
Aldrig	

2.	 3.	 4.		 5.	Alltid	

Medveten	omarbetning.	 	 	 	 	 	
Oförutsedda	händelser.	 	 	 	 	 	

Tidsmål 
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11. I	vilken	utsträckning	stämmer	följande	
påståenden?	

1.	
Aldrig	

2.	 3.	 4.		 5.	Alltid	

Projektets	mål	och	förväntningar	gällande	tid.	 	 	 	 	 	
Beställarens	mål	och	förväntningar	gällande	tid.	 	 	 	 	 	

 

12. I	vilken	utsträckning	upplever	du	
tidsförseningar	i	tidsplanen	på	grund	av	
följande?	

1.	
Aldrig	

2.	 3.	 4.		 5.	Alltid	

Bristande	materialtillgång.	 	 	 	 	 	
Bristande	utrustningstillgång.	 	 	 	 	 	
Bristande	arbetskraftstillgång.	 	 	 	 	 	
Liten	marginal	mellan	moment	i	tidsplanen.	 	 	 	 	 	
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BILAGA B. YTTRE LADDNINGAR 
 

  AT IM KV INT KST PS Effektivitet 

AT1 0,660             

AT2 0,558             

AT3 0,418             

AT4 0,692             

AT5 0,472             

AT6 0,642             

AT7 0,506             

AT8 0,594             

AT9 0,202             

AT10 0,473             

AT11 0,471             

AT12 0,698             

AT13 0,715             

IM1   0,559           

IM2   0,761           

IM3   0,318           

IM4   0,730           
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IM5   0,710           

IM6   0,861           

KV1     0,777         

KV2     0,825         

KV3     0,786         

KV4     0,767         

KV5     0,795         

KV6     0,724         

KV7     0,731         

KV8     0,353         

KV9     0,400         

INT1       0,866       

INT2       0,482       

INT3       0,572       

INT4       0,834       

KOSTNAD1         0,906     

KOSTNAD2         0,922     

PS1           0,805   

PS2           0,691   
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PS3           0,673   

EKONOMI1             0,774 

EKONOMI2             0,883 

TID1             0,769 

TID2             0,788 

AT = Arbetstillfredsställelse, IM = Intern arbetsmotivation, KV = Kommunikationsvilja, INT = Integration, KST 
= Kostnad, PS = Projektstyrning, EKONOMI = Ekonomi och TID = Tid. Siffran bakom varje förkortning 
representerar indikatorerna i enkäten.  
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BILAGA C. BORTTAGNA VARIABLER 
 
Intern arbetsmotivation Generellt påverkas mina känslor inte av hur väl jag utför mitt arbete. 

Projektledarpraxis Logistikplan. 

Projekteffektivitet 
Ekonomi 

 
Medveten omarbetning. 

Oförutsedda händelser. 

Tid Bristande materialtillgång. 

Bristande utrustningstillgång. 

Bristande arbetskraftstillgång. 

Liten marginal mellan moment i tidsplanen. 
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