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1. Inledning 

Syftet med denna uppsats är att försöka att se vad som motiverar personer till att 

jobba med klassiska hantverksyrken inom byggbranschen så som murare och 

snickare. Kortfattat så är det jobbmotivationen, som önskas undersöka, och vidare 

se om det finns någon skillnad mellan den yngre och äldre undersökta 

generationerna. 

 

Ursprungs idéen till denna uppsats på C-nivå kom när jag läste om Fredrick 

Herzbergs undersökning ”The motivation to work” om vad det var som drev 

personer till att arbeta. Jag hade en föreställning om att det var storleken på 

lönechecken som spelade roll för om man skulle trivas på sitt jobb. Jag har provat 

på olika ”klassiska hantverk”, men det har inte lockat mig att vilja arbeta med några 

av dessa på heltid, dels insåg jag att det kan vara tungt, och på vintern är det oftast 

riktigt kallt att jobba på byggen, samtidigt som att stå ute på sommaren och att 

arbeta i solgasset kanske inte är världens trevligaste sysselsättning det heller. 

 

Men frågan som jag har försökt utreda i denna uppsats är varför personer väljer att 

vilja bli, och arbeta med, ett yrke som är fysiskt påfrestande (tunga lyft), och ha 

liten eller ingen kontroll över arbetstemperaturen. Temperaturen kan oftast bara 

regleras genom kläderna, öppen eller stängd jacka. Kan det ha något att göra med 

att ”byggare” ofta har en bra lön? Sett ur ett sociologiskt perspektiv anser jag att det 

kan vara intressant att se varför byggnadsarbetare (murare, betongare, 

byggnadssnickare, mfl. ) väljer att välja ett potentiellt farligt yrke, om det ligger i 

släkten att man går i pappa å farfars fotspår eller kanske att akademikerbarn bryter 

sig loss från sitt habitus för att söka sig efter nya vägar till att tjäna in pengar till sitt 

levende.  

 

För dem som har följt med i media de senaste 15 åren vet att nu för tiden finns det 

ett underskott av byggnadsarbetare i Sverige. Detta har med att göra att flertalet av 

dessa har gått i pension, och under hela 90-talet var det väldigt få som ville utbilda 
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sig till något yrke inom byggsektorn eftersom att det var lågkonjunktur och vår 

regering stimulerade inte till nybyggnationer under detta årtionde. De som hade 

dessa yrken som sitt gebit fick långa tider gå utan arbete vilket fick till följd att flera 

lämnade yrket och en del skolade om sig till andra yrken.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka att få fram, via intervjuer vad det är 

som motiverar arbetare inom klassiska hantverksyrken till att gå till jobbet varje dag 

och göra sitt bästa och lite till. Detta genom analys av det empiriska materialet som 

har samlats in via intervjuer på en byggarbetsplats i södra Sverige, och här igenom 

att försöka se om det är någon skillnad mellan de olika generationerna i 

undersökningen. 

  

Frågeställningen har således blivit:  

Vad motiverar personer till att jobba inom klassiska hantverks yrken? Och se om 

det finns någon skillnad mellan äldre och yngre generation av byggarbetare. 
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2. Bakgrund till hantverk yrkenas historia  

 

   Under äldre tider var muraren den hantverkaren som hade högst rang och 

anseende vid husbyggnation med sten eller tegel. Den näst betydelsefulla personen 

på byggena var timmermannen som uppförde husstommen, takstolarna och annan 

grovtimring på hus och broar. Nu förtiden kanske inte murarna är de mest 

oumbärliga personerna på ett bygge, deras roll har tagits över av dem som monterar 

gipsskivor, reglar eller betonggjutarna. Och timmermannen som förr i tiden tävlade 

om platsen som viktigaste personen vid husbyggnation, hans arbetsuppgifter har 

tagits över av snickare eller rättare sagt av byggnadssnickare som tillverkar 

takstolar, monterar reglar (balkar i väggen som man monterar gipsskivor på), 

monterar gipsskivor (det yttersta materialet i väggen som man sätter tapeter på) och 

monterar dörr- och fönster- karmar mm. 

(Nyström (red.) mfl.1989, s.217-225 &326-333) 

 

2.1 Bakgrund till den undersökta arbetsplatsen. 

För att jag skulle kunna undersöka vad det var som motiverar byggnadsarbetare till 

att arbeta med det de arbetar med, och detta sammankopplat till yngre och äldre 

generationer av olika byggnadsarbetare, så tog jag kontakt med en bekant som är en 

ganska nyutbildad murare, och genom denne personen fick jag kontakt med en 

arbetsplats som hade både byggnadssnickare och murare som var villiga till att bli 

intervjuade. Och tack vare att de gick på fast månadslön ställde de gärna upp på 

intervjuer under sin vanliga arbetstid. Hade de gått på ackordslön, hade de kanske 

inte varit lika väl inställda till att vilja ställa sin tid till förfogande för att bli 

intervjuade.   

 

För att få en uppfattning om vad som gjordes på arbetsplatsen ordnades en 

djupintervju med byggbasen på bygget innan de semistrukturerade intervjuerna 

utfördes med arbetarna. Detta gjordes för att jag skulle få en djupare förståelse för 

yrket att vara byggare.   
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Ni läsare kanske inte vet hur det ser ut på en byggarbetsplats? Om ni vet det, bra, 

och om ni inte vet det så kan jag berätta för er om hur det såg ut på denna 

arbetsplats: 

Det första jag såg var en stor kub av vit plastfilm som var uppmonterad ovanpå 

byggnadsställningar. Innanför denna kub hördes maskiner, hammarslag, skratt och 

diverse olika ljud. När jag väl hade letat mig in under plasten såg jag ett myller av 

människor som gjorde olika saker, några satte upp gipsskivor i taket, någon stod 

och dagdrömde undertiden de försökte få in någon radiokanal i radion som var 

inbyggd i hörselskydden, någon höll på att mura upp en tegelvägg mitt i första 

rummet som jag kom in i. Ett par andra stod och pratade med byggbasen (chefen på 

bygget) om vad som skulle göras här näst. Samtidigt som någon delade en planka 

längs med längdriktningen med en gigantisk cirkelsåg. Det var ett organiserat kaos 

som mötte mig, sladdar löpte kors och tvärs över golvet till borrmaskiner, 

arbetsbelysning och diverse andra maskiner. En del av arbetarna såg ut att vara 

stressade medans andra var inne i sin egna lilla värld undertiden de utförde sitt jobb. 

Några på arbets platsen slog sakta och koncentrerat in en spik för att se upptagna ut, 

när jag kom på besök, detta antagligen inte för att jag skulle gå fram till just dem 

och störa i deras arbete. 

Jag fick senare veta av byggbasen att det brukar vara fler personer som jobbar på 

arbetsplatsen, men de flesta var på utbildning på annan ort under de dagarna jag var 

och hälsade på dem, men personligen tyckte jag att de nästan klättrade på varandra 

under de dagarna jag var där, undertiden de utförde sitt arbete, men på något sätt var 

det ett organiserat kaos på arbetsplatsen. Hur det såg ut när hela arbetsstyrkan var 

där vet jag inte, men det borde i alla fall vara mer folk då…  

Murarnas arbetsuppgifter var att mura upp tegel väggar, detta skedde genom att 

bruk (cement, sand och vatten sammanblandat till ”gegga”) lyftes upp med 

mursleven och kastades på tegelstenen med hög precision för att sedan 

sammanfogas med de redan satta tegelstenarna i väggen. Tegelstenarna sattes i ett 

förutbestämt mönster, med en bestämd tjocklek på bruket mellan tegelstenarna både 

höjd och sidledes. Och självklart är det viktigt att allt ligger rakt både lod- och 

vågrätt. 



 5    

Snickarna på arbetsplatsen som undersöktes gjorde ungefär det som snickare brukar 

göra, de spikade upp reglar (stora plankor) från golvet till taket som senare skulle 

isoleras med isolering och för att sedan kläs in med gipsskivor eller träpanel. Och 

de hade även satt samman rektangulära träramar som murarna murade in i 

väggarna. Senare skulle dessa rektangulära ramar ersättas med dörrkarmar med 

dörrar. 

 

2.2 Galaxen, ett hopp för utslitna byggarbetare   

Galaxens historia börjades redan under 60- och 70-talen, då kommunala och statliga 

byggnadsprojekt gick direkt till AMS- (Arbetsmarknadsstyrelsen) egenregi utan 

konkurrens från privata entreprenörer inom byggbranschen, då svarade AMS med 

att säga att de fick ta hand om de byggnadsarbetare som hade drabbats av skador 

och hade fått friställas på grund av att de inte kunde ta nya jobb. Men AMS sa att 

om de privata byggarna var beredda på att ta över verksamheten med sjuka och 

utslitna så skulle lämpliga offentliga jobb utlokaliseras till deras organisation. Ett 

problem som fanns var att tillsvidare anställningar hade införts inom byggsektorn 

och arbetsgivarna ansåg det vara ett problem för dem att behålla och sysselsätta icke 

fullt produktiva byggnadsarbetare. På så sätt fanns det ett ömsesidigt intresse för 

byggarna och staten att hitta något som kunde lösa sysselsättningsfrågan av dem 

som inte var 100 % arbetsföra.  

Förhandlingar inleddes med de största byggbolagen om att bilda ett bolag som tog 

över sysselsättningen för byggnadsarbetare från AMS. Men det dröjde ända till 

1991 innan en slutgiltig överenskommelse träffades mellan staten och bygg-

branschens parter. Galaxen ägs av de stora entreprenadföretagen och byggförbundet 

och drivs som ett ”uthyrningsföretag” som sysslar med rehabilitering av dem som 

har drabbats av förslitningsskador och andra arbetsskador (G-Nytt, nr1, 2005, s.13).  

   Så här fungerar ”Galaxen modellen”: En yrkesarbetare eller arbetsledare inom 

byggnadssektorn som drabbas av en skada eller sjukdom som gör att denne inte kan 

återgå till sitt ordinarie blir remitterad till en anpassningsgrupp i Galaxen. Där 

utarbetas en rehabiliteringsplan som i många fall leder till att den drabbade får en 

Galaxen anställning med lönebidragsanställning och sätts i lämpligt arbete, dvs. 
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arbetsgivaren betalar ut lön till den sjuke för de timmar den jobbar och Galaxen 

bidrar med resterande del så att den skadedrabbade inte drabbas av inkomstbortfall . 

Galaxen gör regelbundna besök på arbetsplatsen för att se till att rehabiliteringen 

går bra. Målet är att den skadade eller sjuke ska kunna fortsätta arbeta heltid efter 

rehabiliteringen utan lönebidrag. Galaxen ger en vinst till alla parter, samhällets 

vinst beräknas till cirka 170 000 kronor per år och anställd. Den drabbade individen 

får en ökad livskvalitet genom att få återgå till jobbet och får även högre lön än om 

denne hade gått på sjukpeng eller arbetslösersättning. Och företagen som tar emot 

personerna får välutbildad personal till en låg kostnad (G-Nytt, nr 1, 2005, s.5).  

 

2.3 Författarens bakgrund och förförståelse 

Personligen har jag arbetat med yrken som man kan betecknas som rena 

hantverksyrken, det har varit målare, specialsvetsare, verktygsmakare och vidare 

har jag på fritiden varit med att bland annat att renovera två villor, då har jag fått 

prova på att både mura och vara byggnadssnickare.  

Min far han har varit målare i över 40 år och tack vare hans inspirerande och 

uppmuntrande har jag lärt mig att skapa och använda mina händer till att bygga och 

skapa fritt. Han har inte försökt att påverka mig att jag skulle bli målare eller något 

annat yrke inom hantverksyrket, det valde jag självmant när jag utbildade mig till 

verktygsmakare på gymnasiet.  

Tyvärr kunde jag inte arbeta vidare inom den valda yrkesgrenen på grund av att jag 

fick en förslitningsskada när jag arbetade som verktygsmakare. Och det är på grund 

av eller tack vare min förslitningsskada som jag har börjat att studerat vidare på 

Högskolan.  

Min far som uppmuntrade och inspirerade mig till att använda mina händer till att 

jobba praktiskt och hålla mig i fysisk trim, hans valda levnadsbana som målare 

gjorde att han fick nya knän i titan redan innan han fyllde 60 år. Och under tiden 

som jag har skrivit denna uppsats, har jag fått reda på att min far har kommit i 

kontakt med Galaxen efter det att han fick problem med sina knän, och de hjälpte 

honom tillbaka till arbetslivet via en anpassningsgrupp i Galaxen. 
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3. Teoretisk referensram 
 
De teorierna som jag har analyserat det empiriska materialet är med hjälp av bland 

andra Fredrick Hertzberg. Andra teorier är hämtade från; Per Revstedt och hans 

tankar om Motivationsarbete . Samt att jag har använt teori om träning och idrotts 

vanor, som har sin grund i den franske sociologen Pierre Bourdieus tankegångar 

tolkat av professor Lars-Magnus Engstöm på Högskolan för lärarutbildningen i 

Stockholm. Andra stöd teorier kommer från bland annat från Knud Illeris med flera. 

 

Men jag börjar teorierna på följande sida med Fredrick Herzbergs undersökning om 

vad som motiverade personer deras arbetsplatser. 
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3.1 Herzberg 

Fredrick Herzbergs undersökning från 1959 vid namn ”The motivation to work”. I 

tidigare undersökningar hade fokus varit först och främst på de mänskliga relation-

erna, och de problem som uppkommer mellan dem inom organisationer. Men 

Fredrick Hertzberg upptäckte att fem olika faktorer som framstod tydligt ur 

mängden vad det var som gjorde att intervjupersonerna blev motiverade till sina 

arbeten dessa fem är: Prestation, Erkännande, Arbetet i sig självt, Ansvar och 

Befordran (Herzberg, 1992). 

 

Alla faktorer som Herzberg hade med i sin undersökte i sin studie var följande: 

 

Erkännande, i form av erkännande ifrån nästan vem som helst på jobbet, chefen, 

kunder, medarbetare med flera.  

 

Prestation, och definitionen som Herzberg, använde sig även i undersökningen 

även innehöll den motsatta betydelsen, misslyckande, och frånvaron av prestation.  

 

Chans till utveckling. Herzberg ansåg att just denna punkt kunde vara en subjektiv 

(personlig eller partisk) bild av verkligheten som kunde vara svårt att tolka på ett 

opartiskt sätt.  

 

Befordran -s möjligheterna inom företaget, att man verkligen kunde byta upp sig till 

en högre tjänst med högre social status, inte bara bli förflyttad inom företaget till 

liknande tjänster med samma sociala status. 

 

Lönen, som inkluderar alla former av ersättning både påökning och eventuella 

nedskärningar av lönen var inkluderade i denna kategori.  

 

Relationer -na på arbetsplatsen, de relationerna som skedde öga mot öga på 

arbetsplatsen. Denna kategori delades upp på tre underkategorier, relationerna 

mellan: Överordnade, underordnade och jämlikar.  
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Övervaknings tekniker, från ledningen, eller överordnas sida. Det vill säga om 

överordnade var kritiska till medarbetarens jobbprestationer eller om personerna 

fick hjälp med att på bästa sätt att lösa uppkomna problem.  

 

Ansvar, att personerna verkligen hade något ansvar på sin arbetsplats, att de kunde 

bestämma saker själva och inte var tvungna att fråga om lov av höger överordnad 

innan någon verksamhet kunde utföras.  

 

Företagets policy och administration, visste verkligen arbetarna vem de jobbade för 

och vad företagens mål och målsättning var? 

 

Arbetsförhållandena. I denna kategori vägde Herzberg in de faktiska förhållandena 

på arbetsplatsen, som fysiska faktorer såsom ljus, ventilation, verktyg och övriga 

hjälpmedel. Arbetsbörda, och den logiska uppbyggnaden av arbetet.  

 

Arbetet i sig självt, om arbetaren kände sig nöjd eller missnöjd med det verkliga 

arbetet som utfördes. Om jobbet var rutiniserat, varierande, kreativt eller 

tillfredsällande eller alla eller några av föregående kriterier. Andra infallsvinklar 

som räknades in i denna kategori var om arbetet bara tillät att personalen bara 

jobbade med det i en minut innan det lämnades vidare till näste man i arbetskedjan 

eller om personen i undersökningen hade möjlighet att starta och fullfölja ett helt 

projekt.  

 

Olika faktorer i privatlivet. Faktorer som inte godkändes in i denna kategori var till 

exempel psykiska och medicinska problem som hade ursprung i livet utanför 

arbetsplatsen. Men faktorer som att företaget flyttar till en annan ort och att 

personen i undersökningen var tvungen att flytta med företaget, och blev ledsen för 

att denne var tvungen att flytta var accepterade faktorer för undersökningen. Andra 

faktorer som var valida för undersökningen var om personens familj var beroende 

av att lönen kom för att klara av sitt liv och uppehälle i samhället.  

 



 10    

Status. Denna kategori användes enbart när det fanns betydande skillnader i arbetet, 

till exempel när personen i fråga fick en sekreterare, tjänstebil, eller andra förmåner 

så som fri mat i cafeterian i sin nya tjänst. Denna kategorin räknade inte in den 

lokala statusen på arbetsgolvet, där en maskin eller en sopborste var högre rankad 

än den andra liknande maskinen eller sopborsten.    

 

Jobbsäkerheten. Om företaget var ett stabilt företag med god ekonomi som skulle 

vara kvar en lång tid framöver eller om företaget hade svag ekonomi som det fanns 

risk för kollaps eller uppsägningar tillföljd av de svaga och osäkra ekonomiska 

förhållandena.  

(Herzberg, 1992, s. 44-49) 

 

De kategorierna som toppade listan av vad det var som var de viktiga faktorerna i 

arbetsmotivationen var följande: 

Prestation (41 % ), Erkännande(33%), Arbete  i sig självt (26%) , Ansvar (23%) och 

Befordran (20%) och på sjätte plats kom Lönen med 15%. Resterande grupper hade 

procenttal mellan 1-6% (Ibid. s.60).  

Den uppmärksamme läsaren märker att det blir mer än 100% i resultatet, detta beror 

på att man kunde välja fler än ett alternativ i undersökningen.  

 

     Herzberg undersökte också om känslorna som uppkom med de olika 

kategorierna i undersökningen var långvariga eller kortvariga. Det vill säga om man 

kom ihåg dem länge eller om den positiva kicken man ficka av de olika posterna 

försvann snabbt. 

 

   Och i siffrorna kan man utläsa ur resultatet är att:  

Erkännande tyckte 64 personer att de fick en långvarig kickfick och de som fick 

långvariga känslorna för erkännande var bara 27 stycken. 

Ansvar tyckte 28 gav långvariga känslor och inget tyckte att det gav kortvariga 

känslor. 
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Befordran, tyckte 23 personer att det gav långvariga känslor och 3 personer 

kortvariga känslor. 

Lönen fick lite mer långvariga känslor 15 mot 13. 

(Ibid. s. 63ff) 

 

3.2 Motivationsarbete 

Tankarna i denna teoridel kommer från Per Revstedt (1986). Motivationsarbete 

enligt hans modell bygger på en så kallad positiv människosyn. Det härstammar och 

är delvis en vidareutveckling av de tankar och uppfattningar som finns inom 

miljöterapin. Kända namn där är Rogers och Morenos.  

 

    Den positiva människosynen som motivationsarbete är att människans innersta 

natur är konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. 

 

Det författaren menar med konstruktiv är att människan strävar efter livsbejakande  

lösningar på problem. Målinriktad är som namnet säger, att man strävar efter ett 

mål i livet. Den sociala biten är att människan riktar sig mot andra och vill leva i 

samverkan med andra. Begreppet aktiv handlar och agerar i förhållandet till andra 

människor och till sin miljö, det vill säga att människan är ett aktivt och skapande 

väsen. Det finns även destruktiva inslag i människors miljö men detta är inte med 

från början i människorna utan har uppstått ur en destruktiv miljö.  

I motivationsarbetet, menar författaren, att varje människa har ett ansvar för sin 

livssituation och för vilka de är. Människan kan alltid ta ansvar och välja inriktning 

på sitt liv, eller välja att inte ta ansvar och bli en passiv individ som bara slussas 

runt i samhället och bara gör det som den blir tillsagd om att göra.  

Detta synsätt på motivationsarbete innebär i korthet att människan har ansvar för sin 

livssituation vare sig den tror det eller ej.  

 

Kritiken till detta synsätt är att det är en förenklad bild av människan menar 

Revstedt. Den skulle innebära att en alkoholist kan välja att sluta missbruka 

alkohol. Det stämmer att alkoholisten har valt att dricka sprit, har valt att supa upp 
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pengarna. Den sociala miljön i barndomen med t ex. missbrukande föräldrar har 

varit en bidragande orsak till valet att bli alkoholist, men det är trots allt personen 

som själv har valt att börja dricka alkohol.   

 

Annan kritik som kan finnas mot denna syn av motivationsarbete är att vid 

nedskärningar inom samhället vid en konjekturnedgång är att människor blir 

arbetslösa. Människorna väljer inte att bli arbetslösa, men de väljer ifall de vilka 

vägar som sker här näst om den börjar missbruka alkohol eller andra droger. 

Vägarna som en arbetslös människa kan gå är att skaffa sig en rik partner som kan 

försörja den arbetslösa människan, starta eget litet företag eller skaffa sig en annan 

yrkesutbildning. I det flesta fallen är valen omedvetna vilken väg människan går, 

oftast upplever de valen som har skett omedvetet att ”det bara blev så”. 

I motivationsarbete anser man att narkomanen eller alkoholisten har ett fritt val att 

vända sitt levende till det bättre innan denna vet att den har ett val den kan välja, för 

att se de olika möjligheterna som finns i situationen.  

De som sysslar med motivationsarbete, är att tydliggöra de alternativen som finns, 

till exemplet den arbetslöse får se andra utvägar i livet än att börja supa.  

(Revstedt, 1986, s. 22-27) 
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3.3 Träning och idrottsvanor delvis tolkat genom Bourdieus tankar. 

Professorn Lars-Magnus Engstöm på Högskolan för lärarutbildningen i Stockholm 

har studerat idrottsvanor i flera undersökningar studerat vad och varför personer 

tränar och sysslar med olika former av sport.  

 

    Hans utgångspunkter för träning och motion har sitt ursprung i den Franske 

sociologens Bourdieus arbete som menar att idrotten är system som bevarar eller till 

och med förstärker skillnaderna mellan samhällsklasserna. Bourdieu menar enligt 

Engström att ”arbetande klasserna ” har ett instrumentellt förhållande till sina 

kroppar och föredrar sporter och idrotter som präglas av styrka, kondition och 

kroppskontakter (”Våld”), medans de högre samhällsklasserna utövar sporter som 

innebär att  sporten eller idrotten skall vara nöjsam och tekniken är prioriterad och 

kroppskontakten är obefintlig. (Engström, 1989, s.73)  

 

   Social rekrytering till olika sporter har påvisats i flera undersökningar, även 

svenska, där man har jämfört vad det är för klientel av personer som söker sig till 

olika former av sporter. Brottning var överrepresenterad av personer som hade 

utbildning som sträckte sig upp till 2-årigt gymnasium med 90% medan i 

referensgruppen segling var det tvärt om att närmare 80% hade högre utbildning 

(Akademisk utbildning, 3-4 årigt gymnasial utbildning eller en lärarutbildning) 

(ibid. s.74f). 

 

   För att kunna förklara denna skillnad i personers sätt att välja olika former av 

träning och idrottsutövande måste man se på människors livsmiljöförhållanden 

(Habitus), faktorer som är viktiga i detta resonemang är tillräckligt goda 

ekonomiska förhållanden, lämplig närmiljö, kamrater och familjesituation. 

Avsaknaden av föregående faktorer utgör effektiva hinder för utövandet av en viss 

sport eller idrottsgren (Ibid.).  
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   Vi föds in i och lever våra liv i olika världar där tillgången av kapital är utslag för 

personens status och anseende . Avvikelserna i personernas livsvillkor alstrar olika 

habitus som i sin tur genererar olika livsvillkor för individen i samhället. Individen i 

samhället har även möjligheter att ägna sig åt aktiviteter som ett avståndstagande 

mot sin egna sociala värld, eller ägna sig aktiviteter som visar tillhörighet till sin 

egen grupp eller annan social grupp som man önskar ingå i (Engström, 1999, s.73). 

 

   Eller om jag ska sammanfatta ovanstående teori i ord som alla förstår: Alla har 

inte råd att ägna sig åt sporter som kräver att man ska ha tillgång till en segelbåt för 

ett par miljoner kronor, och de som föds in i en familj som har spenderat ett par 

miljoner på att köpa en segelbåt, denne personen har större chans att börja med just 

segling, än en person som inte har en familj som har lagt många pengar på en båt. 

Den sistnämnda personen större chans att börja med en sport som inte kräver dyr 

utrustning, typ som brottning eller annan kraftsport. Men vill man tillhöra en socialt 

högre social grupp så finns möjligheter att gå till banken för att låna pengar för att 

införskaffa sig en segelbåt, så man kan ut och segla med de andra i den högre 

sociala gruppen.  

 

   Lars-Magnus Engström(1999) skriver i boken; Idrott som en social markör, att 

motion och idrottsvanor tidigare har varit präglade av att högt socialt värde för vissa 

grupper inte behöver vara det ett decennium senare (Engström, 1999, s.51). 

    Den sporten jag tänker främst på är golf som var en snobb- och borgar- sport på 

1980-talet, och det var inte många i arbetarklassen som sysslade med golf. Nu 20 år 

senare så är golfen en folksport och det är bara ett fåtal människor i samhället som 

inte går ut på golfbanan och svingar sina klubbor emellanåt, mer eller mindre 

regelbundet. Här i Halland kan det bero på att tillgången och närheten till golfbanor 

är god, och även sådana personer som inte har ett ”Green card” (som visar att de 

kan spela ordentligt) har möjligheter att gå ut på en golfrunda på banor kring 

Halmstad som inte kräver att man har ett ”Green card”.  
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   Vidare avlöser nya motionsformer och nya sporter varandra i snabbare takt än 

tidigare och lockar fler sociala grupper till sig. Vi har snowboard åkning, styrke-

träning på gym i olika former, inlines åkning som man kan räkna som trendidrotter. 

Att medelålders personer sysslar med olika former av sporter och idrottsutövande 

kan även räknas som trender, även om de gör det för att vinna hälsa och få en 

vältrimmad kropp (Engström, 1999, s.50f). 

 

Vidare skriver Engström att förhållningssätten till sport och kroppsutövning ut-

vecklas redan under barn- och ungdomsåren. Och även den sociala livsmiljön och 

kamrater och vänners idrottsutövning har en stor betydelse för framtida sport och 

träningsutövning för den personliga träningen (Engström, 1989, s.89). 

 

Huvudtesen i Engstöms forskning är: 

 

”…att kroppsövningskulturen måste ses som en verksamhet där sociala 

behov tillfredställs och där medvetna och omedvetna investeringar görs för 

att utrycka personlig smak och identitet. Valet av motionsform, smaken för 

olika sporter är en del av individernas livsstil, som i sin tur är en produkt av 

individernas habitus i samspel med det aktuella utbud som för tillfället 

finns.” (Engström, 1999, s.51). 
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3.4 Knud Illeris  

   Den danska författaren Knud Illeris (2001) har i boken Lärandet I mötet mellan 

Piaget, Freud och Marx, förenat de klassiska teorierna om modern utbildningsteori 

till en helhetssyn på lärandet och hur det används i verkligheten. 

Illeris har skrivit böcker och uppmärksammade artiklar i över 30 år, samtidigt som 

han är professor i utbildningsforskning vid Roskilde universitetscenter. (Illeris 

2001) 

 

Illeris citerar Piaget på tal om läroprocesser och säger: 

”För att intelligensen ska fungera måste den naturligtvis vara motiveras av 

en känslomässig laddning. En person kommer aldrig lösa ett problem om 

det inte intresserar honom. Handlingsinpulserna bottnar alltid i ett intresse, 

i en affektiv motivation…”(ibid, s.63). 

Angående lärande och personlighetsutveckling, ger Illeris definitionen av 

personligheten som; ”Individen som helhet med alla sina egenskaper, motiv, 

färdigheter och kunskaper” (Ibid. s.79.). 

Personligheten och personlighetsutvecklingen är i viss mån förankrade i 

individuella genetiska dispositioner, t ex. temperament. Och dessa genetiska 

dispositioner kommer under livets gång utvecklas och formas under olika 

påverkningar, som blir till ett lärande för individen. Är individen motståndare till 

förändring av t ex. förändringar av sitt temperament så är det inte lätt för 

motståndaren att få igenom sin vilja. Detta kan ske eftersom att en individ inte 

gärna förändrar sin särpräglade individualitet eller väsentliga delar av den om inte 

individen uppfattar att det finns mycket goda skäl för att göra det (Ibid. s.80.). 

 

Men vad är det ytterligare som att gör att personer blir motiverade till att göra 

något?  

   Illeris tar upp vad som han kallar för motivationskvalifikationer, begreppen som 

ryms under denna rubrik är initiativförmåga, handlingskraft, lust att lära, öppenhet, 

omställningsförmåga, dynamik mm. Fokus ligger på att den enskildes förmåga att 

kunna hänga med och på något sätt medverka till utvecklingen (Ibid. s.81.). 
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   Illeris har noterat att motivationen varierar med olika åldrar. Denna form av 

forskning hittar man inom livsålderspsykologin. Och inom denna forsknings-

inriktning fokuserar man inte på den enskilda människan utan man försöker 

identifiera, karaktärisera och avgränsa olika livsåldrar. Och utifrån dessa 

bestämningar får man fram att människor i olika generationer/livsåldrar rent 

generellt har väsenskilda motivationsstrukturer. Livsålderspsykologin etablerades 

redan under 1930-talet och var en förlängning av barn och utvecklingspsykologin 

(Ibid. s.192ff). 

 

När dessa livsåldrar infaller finns det olika uppfattningar forskare emellan, men 

Illeris skriver bla. att:  

 

Barndomen varar från födseln till pubertetens inträdelse. 

Ungdomen sträcker sig från puberteten tills en någorlunda stabilitet har uppnåtts. 

Och i dagens samhälle har ungdoms perioden har blivit längre än någonsin tidigare 

och övergången till vuxenheten är flytande allt ifrån 20 till 35 år. 

Vuxenheten sträcker sig från ungdomen tills man börjar inse att man kommer att dö 

en dag och accepterar det, denna vändning i livet kallas för livsvändningen.  

Den mogna åldern (eller som sociologen Giddens betecknar för ”mature 

adulthood”) infaller efter livsvändningen och fortsätter ända fram till döden. (Ibid.). 

 

Det specifika för de olika åldrarna är bland annat att ungdomarna vill hitta sig 

själva, klara av sin utbildning, ingå parförhållande. Vuxna vill leva sitt egna liv, dvs. 

de har flyttat hemifrån och bildat familjer eller familjeliknande konstruktioner oftast 

med barn, utbildningen är färdig och eventuellt har man skaffat sig en specifik 

yrkeskompetens. De mogna, de vill ha harmoni och söker mening med livet 

eftersom de är fullt medvetna om att de inte är odödliga utan har en begränsad tid 

kvar i livet. (Ibid. s.191-215). 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt redovisas vilka metoder som har varit till underlag för denna studie 

och varför de har valts.  

 

4.1 Val av metod 

Det bästa sättet för att samla in det empiriska materialet till detta arbete har jag 

ansett till att vara genom att utföra kvalitativa intervjuer, även kallade för besöks-

intervjuer. Anledningen till detta är att jag tror att man lättast kan få fram vad det är 

som motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken. Andra sätt 

så som enkätstudier fångar inte upp respondenternas motiv till att jobba dessa yrken 

utan svarar instämmande eller nekande till frågorna och deras inre tankar kommer 

inte lika lätt upp till ytan, så som med en besöksintervju. Detta tillvägagångssätt har 

jag valt först och främst att man får en personlig kontakt med respondenterna i 

undersökningen andra fördelar är som författarna till boken Att utreda, forska och 

rapportera (2001) Eriksson & Widersheim-Paul säger att fördelarna med denna 

intervju form är bla.  

+Att de går relativt snabbt att genomföra.  

+Intervjuaren kan följa upp frågorna om så behövs . 

+Använda sig av respondentens kroppsspråk för att få ytterligare nyanser i 

svaret, dvs. verkar intervjupersonen hålla inne något eller säger ansiktet 

något som inte läpparna säger? 

Men det finns negativa saker med kvalitativa intervjuer också:  

-Påverkan kan ske mellan intervjuare och intervjuperson så kallad 

”intervjuar effekt”. 

-Svårt att få intervjutid. 

-Det kan vara svårt att ställa känsliga frågor, eftersom att det inte finns 

någon anonymitet när man sitter öga mot öga och intervjuar.  

(Eriksson, m fl. 2001, s.85). 
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En nackdel med denna form av intervju är att det inte finns någon konkret 

anonymitet som intervjupersonen kan dölja sig bakom. Då är det viktigt att 

poängtera att inget som sägs under intervjun kommer att gå vidare till någon 

utomstående, men det kan vara svårt att få detta förtroende av en människa som 

man kanske aldrig har träffat tidigare. Det gäller framförallt vid personliga frågor 

och frågor som kan anses vara känsliga för intervju personen (Ibid.). Mer om detta 

står i avsnittet om Etiska riktlinjer för intervjuer. 

   Vidare så kan det vara ett problem att den som man intervjuar kan glida ifrån från 

frågan man har ställt och börja prata om annat som också kan vara intressant men 

inte har med ämnet att göra, då kan det bli lite problematiskt och svårt att få 

intervjupersonen att glida tillbaka till ursprungs frågan, för att få tillbaka validiteten 

(att man verkligen mäter det man avser att mäta) i frågan och intervjun.  

 

4.2 Intervjuareffekt ; 

Är ett annat fenomen som kan uppstå vid en kvalitativ intervju. Med detta menas att 

det samspel som alltid uppstår mellan intervjuare och intervjuperson kan snedvrida 

resultatet som framkommer av intervjun (Eriksson,Widersheim-Paul, 2001.s.158). 

Detta sker bland annat om intervjupersonen försöker vara intervjuaren till lags och 

svarar på frågorna och formulerar om svaret som de tror att intervjuaren önskar höra 

det (Rosengren, Arvidsson,2002.s.145).Detta kan vara väldigt svårt för intervjuaren 

att upptäcka detta om denne inte är tillräckligt uppmärksam på intervjupersonens 

kroppsspråk och verbala nyanser i språkbruket. Och den intervjuades egna 

värderingar, kan också påverka tolkningen av intervjuarens ord. Intervjuareffekten 

drabbar inte bara intervju-personen utan i många fall även den som för intervjun 

(ibid). När något av ovanstående händer så får man reliabilitets problem, dvs. att 

resultatet som framkommer i undersökningen inte stämmer överens med 

verkligheten.  
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4.3 Registrering av intervjuer 

I dagens läge är det vanligaste sättet att registrera en intervju är med bandspelare, 

men då kan man missa att se de visuella aspekterna på intervjun, det vill säga 

ansiktsutryck och övrigt kroppsspråk (Kvale, 1997, s.147). 

Men eftersom mina intervjupersoner arbetar på ett bygge, under rådande 

förhållande som finns på en byggarbetsplats var det inte aktuellt att använda sig av 

bandspelare eller någon annan teknisk utrustning på grund av att risken att intervju 

med hjälp av en bandspelare på en sådan rörig och högljudd arbetsplats som ett 

bygge kan vara att efter intervjun, när det är dags för utskrift av intervjun så kan det 

bli svårt att höra vad intervjupersonen säger på grund av bakgrunds sus och övriga 

ljud i bakgrunden. På grund av dessa nackdelar beslöt jag mig för att inte ta med 

mig bandspelare till de aktuella intervjuerna. 

Bandspelaren har dock mestadels fördelar under intervjusituationer. Dessa går 

oftast smidigare och man får med allt vad intervjupersonen säger. Det kan vara 

svårt att hinna nerteckna om intervjun görs på det klassiska sättet med penna och 

papper.  

Personligen väljer jag snarare penna och papper under en intervju än en 

bandspelare. Detta på grund av att jag dels så kan jag skriva snabbt och har 

förmågan att kunna både kunna skriva och lyssna på den som intervjuas, samtidigt 

som jag har ögonkontakt med intervjupersonen större delen av tiden. På så vis så 

slipper jag alla tänkbara problem som kan bli med en bandspelare. 

    Det som antecknas behöver inte vara ordagrant utan det finns möjligheten att 

göra egna förkortningar och stödord på det som sägs i intervjun enligt Kvale. 

Viktigt är dock att intervjun renskrivs omgående för att inte detaljer och nyanser ska 

försvinna.  

Man ska inte förkasta iden att man inte kan använda sig av penna och papper under 

en intervju, för under den tiden som empirismen skapades fanns det inte tillgång till 

bandspelare. En som utvecklade sin psykoanalytiska teori, Freud, använde sig aldrig 

av anteckningsmaterial under sina terapisamtal, utan lyssnade uppmärksamt på vad 

som sades för att senare i enrum nedteckna vad som hade sagts. Det finns nackdelar 

med att endast förlita sig på minnet eller snabba anteckningar eftersom att minnet 
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kan vara selektivt och vissa detaljer kan glömmas bort. Men fördelarna med att föra 

en intervju på detta traditionella sätt är att intervjuarens minne kommer att både att 

innehålla såväl den visuella informationen, den sociala atmosfären och den 

personliga interaktionen, som i stor utsträckning går förlorad vid bandinspelningar 

av intervjuer. Intervjuarens aktiva lyssnande kan även under idealiska förhållanden 

fungera som ett selektivt filter som aktivt filtrerar bort onödig information och 

istället riktar in sig på kärnfrågan i intervjun  (Kvale, 1997, s.147ff). 

 

4.4 Etiska riktlinjer för intervjuer 

Etik bygger på välunderbyggda normer om vad som är rätt och fel i mänskligt 

handlande. Normerna är dygder som att vara ärlig och lojal och inte utföra 

handlingar som t ex mord förtal mm. Känslor, sociala normer och lagar kan vara 

avvikande för vad som anses vara etiskt riktigt. Detta får till följd att det som kan 

vara helt oklanderligt i en grupp eller organisation kan vara helt oetiskt i en annan. 

Apartheid lagarna som innan separerade vita från svarta i Sydafrika är ett exempel 

på vad som ansågs vara etiskt riktigt och helt legitima och accepterade där, men helt 

förkastligt ur västvärdens syn på etik och moral. 

 

    Etik är också rättigheter till ett ostört privatliv, om man inte själv anser att det är 

okej att ta upp sitt eget privatliv till allmän diskussion (Eriksson, m fl. 2001, 

s.215f). 

När man utför en kvalitativintervju bör man inte ta upp allt för känsliga frågor med 

intervjupersonen innan man har skapat ett förtroende sinns emellan, och även då 

kanske det inte passar sig att ta upp allt för privata eller på ett eller annan sätt 

känsliga frågor, därför bör man kanske både tänka efter en och två gånger innan 

man i en intervju ställer en fråga till en intervjuperson som kan uppfatta denna som 

påträngande eller stötande på ett eller annat sätt. 

 

Innan man börjar med en intervju informerar man undersökningspersonen om 

undersökningens generella syfte, hur den är upplagd och vilka risker eller fördelar 

som det innebär att vara med i studien. Detta informerande samtycke innebär att 
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intervjupersonen får reda på att det är helt frivilligt att deltaga i intervjun och den 

kan avbrytas när som helst under intervjuns gång. Konfidentialiten i en 

undersökning är också viktig att informera intervjupersonen om, det vill säga att det 

som sägs kommer inte att kunna kännas igen av andra. För att skydda de enskilda 

individerna i en undersökning återges inte hela intervjuerna och allt som kan röja 

intervjupersonens identitet har avlägsnas från uppsatsen (Kvale, 1997, s.106ff) 

 

4.5 Redogörelse för hur hermeneutiken användas för uppsats-

skrivandet. 

Tolkningen av fakta som har framkommit under den empiriska insamlingen har jag 

valt att bearbeta med ett hermeneutiskt angrepps sett som metod.  

Detta angreppssätt är som jag tidigare sa innebär att den som forskar förstår den 

personen som forskaren studerar. Det viktigaste sättet för förståelse är genom 

språket. Om objektet i studien använder sig av fackutryck och andra ord som inte 

forskaren förstår, blir förståelsen dålig. (Eriksson, m fl. 2001, s.61,222f) 

   Och därmed slutresultatet kan bli missvisande. Har intervjupersonerna sagt något 

som jag inte har jag förstått under intervju situationerna, har jag inte varit främ-

mande för att fråga om svar 

 

När jag har samlat in intervjuer och annan fakta till detta uppsatsarbete så har det 

varit viktigt för mig att känna till att all information som jag mottagit, är redan 

tolkad av uppgiftslämnaren och för att jag ska få en djupare förståelse av erhållen 

informationen har jag varit tvungen att revidera uppgifterna och analysera om dessa 

sett utifrån uppgiftslämnarens ögon sett. (Kvale, 1997.s.50) Ny kunskap kan skapas 

då av den erhållna informationen, genom att analysera eventuella motsägelser och 

annan fakta, såsom ansiktsutryck, gester mm. . När ny kunskap har framkommit, 

finns möjligheten att ännu en gång revidera uppgiftsmaterialet och ännu en gång få 

djupare och bättre kunskap om ämnet eller den konkreta fakta som framkommit. 

Denna tolkningsmetod kallas för den hermeneutiska spiralen (Eriksson m fl., 

2001.s.222). 
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4.6 Förförståelse 

Eftersom att jag har på fritiden sysslat lite med samma jobb som intervjupersonerna 

har jag förstått vilket slitsamt jobb som de har. Och under intervjuerna har jag varit 

införstådd med terminologin som både snickarna och murarna har använt sig av när 

de har beskrivit sitt arbete. Förståelsen om vad det som har drivit dessa individer till 

ett tungt och potentiellt farligt yrke har varit för mig okänt innan intervjuerna, men 

skapar viljan, att vilja skapa något bestående med sina egna händer har jag haft full 

förståelse för, detta eftersom att jag själv har arbetat inom ett hantverksyrke, 

verktygsmakare, innan jag började studera på Halmstad Högskola. Förståelsen för 

att göra något intressant som är varaktigt och till på köpet få betalt för att göra det 

jobbet, den problematiken är jag helt införstådd med. 

 

4.7 Val av företag 

Mitt urvals kriterium för val av företag som jag ville undersöka var att det skulle 

vara ett företag som sysslade med ett traditionellt yrke, som hade blandade åldrar 

när det gäller arbetskraften. Efter idogt sökande bland kompisar och deras bekanta 

kom jag i kontakt med ett företag som hade både murare och byggnadssnickare 

anställda.  

Innan jag åkte för att besöka dem hade alla anställda blivit informerade om varför 

jag skulle komma och vad min bakgrunds tanke var för besöket. 

Där efter åkte jag för att besöka dem, för att se med egna ögon om hur de jobbade 

och vad de jobbade med .  

Efter en kvalitativ intervju med den huvudansvariga personen på bygget, hjälpe han 

mig att få kontakt med lämpliga kandidater till min fortsatta studie. Kriterierna var 

för intervjupersonerna att de skulle vara några äldre och några yngre. Män, kvinnor 

eller personer med utländsk påbrå spelade ingen roll, bara att personer jobbade som 

murare eller snickare på företaget.  
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4.8 Utformningen av intervju frågorna  

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer till intervjuerna med 

arbetarna. Med semistrukturerade intervjuer menar med att intervjuaren har med sig 

färdiga frågor som ställs till intervjupersonerna. Detta för att säkerställa validiteten 

(giltigheten) i undersökningen, & Reliabiliteten, att man mäter det man har för 

avsikt att mäta. Innan intervjuguiden skrevs söktes det information på biblioteket 

och i gammal kurslitteratur efter sådant som kunde vara användbart att ha som 

frågor, sådant som passade in till syftet och frågeställningen för uppsatsen. Till de 

intervjuerna med tjänstemännen, var det rena kvalitativa intervjuer, det vill säga att 

det inte fanns några förutbestämd riktning i intervjuerna förutom att jag skulle få 

mer fakta som var relevant för skrivandet av denna uppsats.    

 

4.9 Syftet med intervjuerna  

Mitt syfte med intervjuerna var att jag skulle få en djupare förståelse för vad det var 

som drev intervjupersonerna till att ha sökt sig till sådana traditionella hantverks-

yrken som de hade gjort. Om det var lönen, jobbet i sig självt, föräldrar, tradition, 

låga betyg från grundskolan eller vad det var som gjorde att de hade valt att välja 

det yrket de hade valt. Detta är sådan information som inte fanns tillgänglig i någon 

litteratur som jag sökte i. 

Innan intervjuerna påbörjades var jag medveten om, eller i alla fall hade en hypotes 

om att det kanske skulle finnas avvikelser i resultatet mellan äldre och yngre 

generation om vad det var som hade drivit dem till att börja med ett traditionellt 

hantverksyrke.  

Att intervjua personerna på arbetsplatsen kan vara problematiskt eftersom att många 

byggnadsarbetare (murare, snickare m fl.) jobbar med en ackordslön, men innan 

intervjuerna började, var jag väl medveten om att de inte jobbade med sådan 

lönesättning utan hade fast timlön och hade tillåtelse av chefen att gå från arbetet 

till min intervju utan löneavdrag. 
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4.10 Intervjuerna  

Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen som låg på en annan ort än Halmstad. Och att 

intervjuerna utfördes direkt på arbetsplatsen tyckte alla som var med i undersök-

ningen var positivt.  

Intervjuerna gjordes under två dagars tid och intervjuernas längd tidsmässigt var 

mellan 20 minuter och en timme. De intervjuerna som tog längst tid var de två 

renodlade kvalitativa intervjuerna med tjänstemän som tidigare i sitt yrkesverk-

samma liv har arbetat med samma yrken som de övriga 6 intervjupersonerna. 

I samband med att intervjuerna påbörjades blev alla intervjupersoner informerade 

om att det var frivilligt att ställa upp och att inget av det antecknade materialet 

skulle användas till något annat än skrivandet av denna uppsats, och att intervju 

materialet skulle förstöras efter avslutat uppsatsskrivande. Vidare blev de 

informerade om att arbetet skulle utformas på sådant vis att deras identitet inte 

skulle kunna röjas av någon utomstående och troligt vis inte heller någon inom 

arbetsgruppen eftersom att deras rätta ålder inte kommer att skrivas ut, bara 

hänvisas till äldre eller yngre generation. Intervjuerna utfördes med dem en och en 

avskilt i en arbetsbod från den övriga arbetsplatsen detta för att intervjupersonerna 

inte skulle kunna bli avlyssnade av resterande arbetstagarna på arbetsplatsen. Efter 

varje intervju gavs tid till att ge intervjupersonerna tid och möjlighet till att lägga 

till information som de ansåg vara av vikt för intervjun innan intervjun summerades 

ihop och de blev ännu en gång blev informerade om syftet, bakgrunden till 

undersökningen samt anonymiteten som kommer att vara i undersökningen.  

Efter varje intervju togs en paus i intervju skrivandet för att komplettera och 

summera samman intervjun samt att skriva ut i klartext vissa förkortningar jag hade 

skrivit i mina anteckningar. Senare samma dag skrevs intervjuerna ut helt i klartext 

på datorn hemma. 
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4.11 Urval. 

Urvalet av de personerna som jag har intervjuat för denna undersökning har varit 

frivilliga personer på ett bygge i södra Sverige, jag har frågat bland blandade 

yrkesgrupper på bygget om de var villiga till att ställa upp på en intervju. Jag har 

försökt att få blandade yrkesgrupper inom arbetsplatsen. Med blandade menar jag 

att jag har försökt att intervjua lika många murare som snickare och bland dem har 

det varit varierande åldersgrupper. Det fanns några som blev tillfrågade om de ville 

ställa upp på en intervju, men de avböjde, och det är helt okej att avböja att bli 

intervjuad för att det ska vara helt frivilligt att deltaga i intervjun enligt de etiska 

riktlinjerna som finns för intervjuer. 

 

 

4.12 Avgränsningar  

Avgränsningarna på intervju underlaget är en äldre och en yngre generation, den 

äldre generationen är födda mellan 50-talet fram till början av 70-talet medans den 

yngre generationen är de flesta av intervjupersonerna födda i början av 80-talet. Jag 

har valt att inte särskilja murare från snickare, eller inte heller deras kön. Båda 

grupperna snickare och murare tillhör fackförbundet Byggnads och att dela upp 

intervjupersonerna i olika genus är särbehandlande. De utför sitt arbete så som de är 

utbildade till, det vill säga att en murare murar väggar, en snickare snickrar upp 

väggar. Ska man göra indelningar vilka som är kvinnor & män, då är inte steget 

långt till att skriva ut vilka som är höger eller vänsterhänta, eller vilka som har 

utländskt påbrå. Det finns ingen anledning till att göra denna särbehandlingen i 

denna undersökning eftersom denna undersökning har till syfte till att utreda om det 

finns någon signifikant (betydande) skillnad mellan de olika generationerna äldre 

och yngre när det gäller vad motiverar personer till att jobba inom traditionella 

hantverksyrken. Och för att försvåra för utomstående och för även dem som har 

deltagit i denna undersökning att ta reda på vem som har sagt vad, så har jag även 

valt att blanda runt citaten inom de olika generationerna, yngre och äldre, där det 

inte följdfrågorna eller frågeställningen har betydelse för svarets helhet. 
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4.13 Källhänvisning 

I texten används källhänvisnings parenteser för att läsaren ska kunna skilja på 

författaren till uppsatsens resonemang och andra författares som har fått låna ut 

kunskap och citat till arbetet. Källhänvisningen i denna uppsats baserar sig på 

Harvardsystemet som består av tre delar : Författarens (efter-)namn, utgivnings år, 

och sidan som man hänvisar till. Exempel: (Eriksson, 2001, s.138) skulle det vara 

mer än sidan 138 man hänvisar till skriver man in ett f för följande. Om man vill 

referera till mer än en sida, men mindre än fem skriver man ff efter sid numret. 

Parantesen med författare och sidhänvisning skall skrivas i slutet av stycket som 

man har refererat om (Eriksson, m fl. 2001, s.138ff).  

 

Om referat blandas med författaren till uppsatsen så kan det bli många och långa 

paranteser i slutet av varje stycke, för att underlättare för läsaren skrivs det bara ut 

ibid. i parentesen och eventuellt ny sidhänvisning, ex: (Ibid.s.226). 

 
   Är det mycket som refererats, flera stycken, har jag valt att tabba in första raden 

(likt denna) och sätta ut en parantes under sista stycket som visar var allt är hämtat 

ifrån. 

(Carlsten, s. 24) 
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultaten av intervjuerna att tas upp, analys av resultaten 

kommer att ske under analys delen. Det kommer följaktligen bara bli fakta 

uppräknad här, och all fakta som har samlats in kommer inte att uppvisas i resultat 

delen, därför finns det inte alltid med lika många citat med i alla frågeställningar.  

Intervjupersonerna som har deltagit i denna undersökning har varit i skiftande ålder 

och av blandat kön. Har delat upp intervjuerna i en äldre generation och en yngre, 

den äldre är födda mellan 50-talet till mitten av 70-talet medan den yngre 

generationen har blivit födda i början av 80-talet och framåt, denna indelning beror 

på att det inte fanns tillräckligt många personer från de olika generationerna som 

hade kunnat vara önskvärt att eventuellt dela in dem i 40-talister, 50-talister och så 

vidare. Men på grund av det begränsade urvalet av personer på den undersökta 

arbetsplatsen blev det uppdelningen som det blev . För att ni ärade läsare ska snabbt 

veta om det är äldre eller yngre som har sagt vad, är det utmärkt med Y före citatet 

för de yngre, och ett Ä för de äldre intervjupersonerna i denna undersökning. Har 

det förekommit några direkta följdfrågor till svaret är de markerade med tjock text. 

Angående vilket yrke de har jag inte valt att inte sätta ut, eftersom att de båda 

yrkeskategorierna är hantverkare som jobbar sida vid sida när de uppför nya 

byggnader. Som sades tidigare i 4.12, avgränsningar-na så är citaten lite 

omblandade för att försvåra utpekande av personerna i undersökningen. 

 

5.1 Arbetslösa 

På företaget som jag besökte fanns det både elever, färdigutbildade byggjobbare 

och lärare som alla jobbade sida vid sida. De intervjuerna som ligger till grund för 

denna undersökning är utförda med färdigutbildade murare och snickare. Ett par av 

de jag intervjuade har fått en utbildning via arbetsförmedlingen till att just utbilda 

sig till murare eller snickare och det har inte varit något tvång för de arbetslösa till 

att utbilda sig. Uppslutningen av de arbetslösa som blev inbjuda av Arbetsförmed-

lingen att utbilda sig vidare ansåg en av de ansvariga till att ha varit mycket god.  
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” Av 80 arbetslösa som blev inbjudna till ett informations möte var det 42-43 

personer som ville gå ut i praktik för att prova på jobbet . 32 av dem tittade på 

utbildningsprogrammet av dem så var det 25-27 som började utbildningen och nu 

är det 22 stycken lärlingar som är utexaminerade och färdig med utbildningen.” 

 

5.2 Föräldrar 

Eftersom att en del hade fått erbjudande från arbetsförmedlingen om utbilda sig till 

murare eller snickare så tyckte jag att det kunde vara intressant för undersökningen 

att veta om personernas bakgrund från barnsben, vad deras föräldrar hade haft för 

yrken och eventuell social påverkan från hemmet att välja det yrkesvalet som de har 

valt. 

 

På frågan om vad intervjupersonens föräldrar har/hade för arbeten när de arbetade 

svarade den äldre generationen:   

Ä:”Mamma var hemmafru, och ett tag hade hon hand om en kemtvättinrättning, 

Pappa jobbade i skogen för det mesta när jag var liten, och sen jobbade han också i 

gruvan.” och en annan hantverkares föräldrar hade gjort följande; Ä:”Min far 

jobbar på brio som verkmästare och mamma hon jobbar på dagis.”och den siste i 

den äldre generationen sa; Ä:”Min pappa han är” allt i allo” på ett företag, men 

hans titel är väl Tekniker, och min mamma hon är hemsamarit.” 

 
Och på frågan om deras föräldrar hade påverkat dem på något sätt att utbilda sig till 

snickare respektive murare så svarade intervjupersonerna följande; Ä:”Tja som jag 

sa innan så var det pappas kompis som tipsade pappa att jag kunde söka 

utbildningen. Men jag har alltid varit pappas barn och hela tiden följt med honom 

när han har gjort något, så jag har alltid fått snickra och mecka med bilar och 

hållit på med hantverksarbeten ända sen jag var liten.” 

Den siste informanten sa med glimten i ögat detta; Ä:”Ingenting! Pappa hade 

tummen mitt i näven och han kunde ingenting, å morsan var ju hemma så jag en 

kärring som har simmat mot strömen,  ”Skratt”.”  
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Den yngre generationen födda tidigt 80-tal och framåt svarade liknande på frågor 

om vad deras föräldrar har/ haft för arbeten och deras påverkan för att/om barnen 

(de i undersökningen) skulle välja samma yrkesbana som sig själva; Y:”Pappa har 

hållt på med hästar och mamma har varit ordningsvakt och hemma fru.” -Har de 

påverkat dig på något sätt välja det yrket du har? ”Nej de har de inte men 

pappa har en gång varit snickare han också”. 

En av de yngre informanternas föräldrar har haft efterkommande jobb. Y:” Pappa 

var jordbrukare och sjöman och mamma har mest varit hemma så de har inte 

påverkat mig i mitt yrkesval till att bli snickare.” 

 
 
5.3 Trivsel & drivkrafter 

Trivsel på jobbet är en viktig del för många människor och det finns olika 

anledningar till vad det är som gör att personer trivs på jobbet sitt och när jag 

frågade hur intervju personerna trivdes med och på sitt jobb så sken de flesta upp 

och sa följande: Ä:”JA!!!! Jag älskar jobbet! Man skapar något som står kvar i 

evigheter, får hela tiden frisk luft och får betalt för att träna eftersom man hela 

tiden lyfter och bär tunga saker. Och sen har vi också problem lösningen det är 

alltid något nytt som man måste klura ut hur man ska utföra och göra sakerna på. 

En annan sa; Ä:”Det är ett fritt jobb om man jämför med fabriksjobb.”  

Den tredje i den indelade äldre generationen sa; Ä:”Ja, Det är skitkul! Jag skulle 

aldrig byta bort det mot något annat arbete!” -Hur menar du då? ”Man får gjort 

något, bära och lyfta krångla med grejor som ska upp på byggnadsställningar och 

hela tiden är det nått man måste göra och fixa. Så man är trött när man kommer 

hem. Och det man gör är kvarvarande långt efter att man har slutat med mureri, 

väggarna står tills de river husen och förhoppningsvis kan man visa barnbarnen att 

den här väggen murade ……… när …. var ung. 
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På frågor om vad som arbetarna ansåg lockande och mest givande med jobbet så 

svarade de: Ä:”Arbetet sig självt, det vill säga man ser något växa fram och alla 

problem som man får lösa längs vägen. Och sen när allt är klart så får man litet 

erkännande över det man har gjort.”  

Samt Ä:”Det som är mest givande är att man ser att det händer något när man 

arbetar, inte som när jan jobbar på en fabrik där det hela tiden är samma sak man 

gör, och man ser inte något annat än maskinen man står vid. Att man får ett 

erkännande av någon är viktigt ibland, så man får lite uppskattning för det jobbet 

man har gjort.”  

Såväl som; Ä:”Det som är bäst med jobbet är att man sköter sig själv, det är ett bra 

jobb; ett fritt jobb. Och ingen kommer och lägger sig i jobbet och berättar hur man 

ska lösa problemen som bli, man får klura ut det. Och när man kommer på hur man 

ska göra så tänker man; Skit! JAG kom på det själv hur man ska göra detta, det är 

väldigt upplyftande!  

 
De arbetarna som var i den yngre kategorin var som var drivkraften bakom jobbet 

som de utförde; Y:”Det är fysiskt jobb och ett kreativt sysselsättning för man ser det 

växa upp från igenting och man får testa nya saker hela tiden .Och; Y:”Allt, arbetet 

är jättekul, och man får ett ansvar att det man bygger ska andvändas och tåla 

mycket och hålla länge, det är ett stort och viktigt ansvar. Det är givande och man 

får röra sig mycket och det är stimulerande för hela kroppen”.  

Den siste informanten i den yngre generation gruppen sade följande; Y:”Det beror 

på vad man gör, men det är nog drivkraften att bli bra på det man gör. Ansvar det 

har jag tillräckligt av, och erkännande för det man gör får man inte ofta….Jag 

gillar att jobba praktiskt och ha ett fysiskt arbete. Det är varierat och det finns olika 

saker att göra hela tiden” -Vad är det som driver dig framåt? ”Hmm, att se något 

blir gjort att se det växa fram, när allt ting passar in och blir bra. Att det är ett 

självständigt yrke gillar jag.” 

 
 
 
 
 



 32    

5.4 Lön 

Frågorna angående lönen och hur viktigt det är att ha en bra lön delade jag upp i 

fyra olika delfrågor, den första delen var:  

1)Hur viktig är lönen för att du ska göra ett gott arbete?  

2) Kommer du ihåg hur mycket du fick i löneförhöjning förra gången du fick det? 

3) Jobbade du bättre efter löneförhöjningen? 

4) Om du skulle bli helt ekonomiskt oberoende genom en högvinst på lotto eller 

liknande spel, skulle du fortsätta arbeta med det yrket du har nu?    

 

Denna uppställning av frågor i just i denna ordning var för att dubbelkolla att inte 

intervjupersonerna skulle säga att lönen är det viktigaste med hela jobbet, utan 

också få dem att fundera varför de arbetar, om det är pengarna, yrket i sig självt 

eller om det kanske har en annan bakomliggande orsak. Svaren jag fick tyder på att 

de själva inte hade insett vikten eller rättare sagt det var ingalunda lönen som 

avgjorde om de trivdes med jobbet eller inte. 

 

Resultatet av första frågan var: Ä:”Inte lägre än vad den är nu! Jag går på 

lärlingslön och det är inte så mycket ca 15 före skatt.”&  Ä:” Det är ju  

jätteviktigt.”& Ä:”Det hjälper, får man en skitlön så blir man inte så motiverad till 

att jobba, men får man en bättre lön så har man något att kämpa för”.& Y:”Det är 

ganska viktigt, men det betyder inte allt.” och slutligen;  Y:”Det är viktigt!” 

 
Andra frågan om lön, om de kommer ihåg hur mycket de fick senast i löne-

förhöjning så blev svaren följande: 

 

Ä:”Det var tre kronor.” & Ä:”Nej, det var så länge sedan jag fick någon 

löneförhöjning, jag har byttat  jobb så ofta så jag kommer inte ihåg senast jag fick 

löneförhöjning.” & Ä:”???, bra fråga… ingen aning!”& Y:”Nej det gör jag 

inte.”och den siste av de yngre sa; Y:” Ingen aning!” 
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Tredje delen av frågeställningen om de jobbade bättre eller hårdare efter löneför-

höjningen så blev svaren:       

 
Ä:”Kanske blev mer motiverad, men nej jag tror inte det, för pengarna är inte allt.” 

Ä:”Hmp, det kan man inte säga, jag håller samma standard hela tiden.” 

Ä:””?” Hmm,Trivs man på jobbet så spelar lönen ingen större roll bara man har så 

man klar sig. Man jobbar på i samma takt som alltid tror jag ?!?” 

Y:”Nej, jag tror inte att man jobbar bättre med högre lön för man försöker göra sitt 

bästa hela tiden.” 

Y:” Tror inte det, hmm detta var ju en liten slamkrypare till fråga.” 

Y:”Nåå… en kuggfråga är det, men om man har ett tråkigt jobb så är det viktigt att 

kunna unna sig något extra så därför anser jag att lönen är viktig, men det kan 

både vara ja och nej på om lönen är viktig för att utföra ett bra jobb.”  

 
5.5 …Älskar du verkligen ditt jobb? 

För att få fram vilka som verkligen älskade sin valda levnadsbana, ställdes en fråga 

om de skulle fortsätta att arbeta med det de gör även om de inte hade varit beroende 

att arbeta för sitt eget och familjens uppehälle i dagens samhälle:   

-Om du skulle bli helt ekonomiskt oberoende genom en högvinst på lotto eller 

liknande spel, skulle du fortsätta arbeta med det yrket du har nu?    

   
Ä:”Absolut! Först så skulle jag åka utomland, sen så skulle jag inte jobba heltid, 

lite när jag vill.” och en annan skulle; Ä:”Då skulle jag sluta jobba helt.” och den 

tredje äldre personen skulle göra detta: Ä:”JA!! Jag skulle starta ett eget företag 

som murare, skulle jag bara gå hemma så skulle jag bli uttråkad, annars vet jag 

inte vad jag skulle göra om jag inte skulle hålla på med detta.” 

 

Replikerna som kom från de yngre var; Y:”Bara på deltid i sådant fall, jag måste 

göra något, men kan inte bara vara hemma.” & Y:”Ja, jag skulle fortsätta i någon 

form med snickeriet, kanske öppna eget, å jobba lite som man själv vill.” 

Och slutligen; Y:” Japp, jag skulle fortsätta med yrket, men jag skulle välja vidare 

att jobba inom specialyrken, renovera slott och liknande och då skulle jag kunna ha 
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råd att gå arbetslös mellan de olika projekten, för man vet inte hur lång tig som 

flyter mellan sådana projekt, så då kan det vara bra att vara ekonomisk oberoende 

och jobba vidare med sådana projekt”. 

 
Svaret på frågorna för den äldre generationen visade att det var två av tre som var 

villiga till att sluta arbeta heltid med sitt yrke, och följdfrågorna som ställdes var om 

de skulle sakna något på sin nuvarande arbetsplats var att de inte skulle sakna 

någonting på arbetsplatsen, kanske möjligtvis arbetskamraterna men de flesta hade 

redan insett att inom byggyrket så byter man arbeten ganska ofta så 

arbetskamraterna blir utbytta med jämna mellanrum, men man träffar också på 

samma gamla personer på de olika byggarbetsplatserna.  Det samma gällde även för 

de yngre personerna som också hade insett att arbetskamraterna på byggena byttes 

ut med jämna mellan rum och reagerade på frågeställningen med en axelryckning 

och någon kommentar i stil med ”Sånt som händer”. 

 

5.6 Uppmuntran 

Uppmuntran på arbetsplatsen anses bland andra av Herzberg vara en viktig del för 

att personer ska trivas på sitt arbete. Och de personerna i denna studie visade också 

en vilja till att få uppskattning även om det inte kanske sker så ofta som de hade 

föredragit att få uppskattning. Här är några blandade kommentarer bland de 

anställda byggarbetarna. Y: ”  Nja, det bra sällan man får det! Får det mesta beröm 

av de övriga arbetskamraterna, inte av arbetsledningen.”&  Y:”Lite beröm är ju 

aldrig fel för moralen.”& Ä:” Att man får ett erkännande av någon är viktigt 

ibland, så man får lite uppskattning.”  

En i den äldre generations gruppen var tveksam till att den blev uppskattad för det 

jobbet som den utförde, men tyckte att lite uppskattning emellan åt hade kunnat 

vara bra, detta för att veta att det som blir gjort är korrekt utfört så :”..de som 

kommer senare och jobbar vidare på det som jag har gjort, snickare, målare och 

får utbrott om jag skulle ha gjort något galet.” i utvecklingen av svaret sades 

detta:”Ledningen gör ett bra jobb, och hade de inte planerat arbetet så hade alla på 

bygget krälat på varandra och samarbetet hade inte fungerat mellan oss arbetare.” 
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En av de äldre sade att det var alltid bra med uppskattning;”… men jag behöver inte 

en klapp på axeln bara för att jag har gjort något bra.” 

 

En av de yngre tyckte att ;Y:”… uppskattningen är när de inte säger något, för det 

är alltid något problem när de säger till.”och det var viktigt med uppskattning men 

uppskattningen visade sig inte enbart i form av muntligt beröm  ”… det visar sig i 

form av att man får ansvarsfyllda uppgifter när man har gjort bra ifrån sig. 

Ansvarsfyllda uppgifter är bra för en ökad självkänsla.” 

 

5.7 ”..det är skönt att jobba hårt.” 

Många av dem som jobbade på bygget hade sökt sig till arbetet mestadels för att det 

var ett fysiskt jobb och flertalet tränade extra efter hård arbetsdag. Och här kommer 

lite blandade citat om träning och fysiska arbeten: 

 

”Jag gillar att jobba praktiskt och ha ett fysiskt arbete.” 
 
”…  jag tränar efter jobbet , fastän det är ett fysiskt yrke.” 
 
 ”…och får betalt för att träna eftersom man hela tiden lyfter och bär tunga saker.”  
 
”..det är skönt att jobba hårt.” 
 
”man måste träna extra för att kunna klara av jobbet.” 
 
”Jag ville ha ett fysiskt yrke, jag har gjort lumpen och ville egentligen bli yrkes 
militär…” 
 

Dessa ovanstående citat är gjorda av både den äldre och yngre i undersöknings-

gruppen för denna forskning..  

 

I en kompletterande intervju frågade jag speciellt om träning, och hur många det var 

på arbetsplatsen som egentligen tränar eller om jag hade råkat fråga ut de som 

gillade att träna och jobba hårt;”Vad jag känner till så är det hälften som regel 

bundet går på gym och tränar där på ett eller annat sätt, resten tränar hemma, 

springer, sittupps, armhävningar och liknande träning, själv spelar jag volleyboll 
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ett par gånger i veckan. Det finns några här på bygget som jag vet inte tränar på 

något sätt, fast de tränar genom att arbeta hemma genom att bygga om huset eller 

arbeta i trädgården och typ hugga ved. Så alla här tränar på ett eller annat sätt.” 

 

5.8 Framtidssynen på yrket  

Eller rättare sagt vad personerna som har deltagit i denna undersökning vill befinna 

sig 10 år in i framtiden, om de tror sig vara lika engagerade i sitt yrke som de är nu 

eller vad de har för drömmar, förhoppningar om framtiden och framtidssyn på den 

valda levnadsbanan fanns det gott om, en av de yngre ville bli yrkes militär eller 

stata eget företag. En annan av de yngre visste inte var den ville vara inom tio år, 

och var lite orolig att: ”3% arbetar när det blir pensionsdags, men jag får se hur 

min kropp känner sig i framtiden.” En av de äldre i undersökningen visade också att 

den kände till att få byggnadsarbetare var bara tre procent av byggarna som jobbade 

tills att de var 65 år gamla, och gav en önskan på att kunna få jobba till 65 årsdagen, 

kanske inte snickare som idag, utom vad som helst yrkeskategori som gjorde att 

man kunde skapa något. 

 
 
5.9Friskvård och sjukdomar 

Under tiden jag samlade in det empiriska materialet framkom det tydligt att hälsa 

och friskvård har en betydande och viktig del av livet för personerna i denna 

undersökning. Även ledningen för bygget var mån om de anställdas hälsa och 

trivsel. Ledningen har aktivt försökt förhindra att förslitnings skador ska kunna 

uppkomma i framtiden genom olika åtgärder:”Eftersom det är många kvinnor som 

jobbar här har vi börjat med att kasta ut alla batteridrivna verktyg och gått tillbaka 

till att ha med vanliga med sladd. Dessa borrmaskiner är mycket lättare för 

personalen att lyfta och arbeta med.  Förhoppningsvis visar det sig på dessa tjejer 

att de inte kommer att drabbas av förslitningsskador i lika stor utsträckning som 

byggjobbare har tidigare drabbats av….” 
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Och vidare fick jag veta skrämmande fakta om hur vanligt det är med att byggnads-

arbetare drabbats av förslitningsskador på grund av sitt arbete: ”Många 

byggnadsarbetare är helt utslitna i kroppen när de är mellan 57 till 60 år, det är 

främst nackar, ryggar och knän som blir utslitna. Det är bara tre procent av 

målarna som håller till pension. Det är inget som man tänker på och det är inget 

som man talar öppet om. De som kan drabbas kan ju alltid söka sig vidare till 

andra typer av jobb.” 

I en intervju med en representant från Fackförbundet Byggnads försökte jag 

verifiera den skrämmande siffran att det var bara tre procent av målarna som kunde 

jobba tills de var 65 år. Så kom det fram följande:” Tre procent, det låter bekant 

men vi har inga officiella siffror på hur många det är, men jag har sysslat med 

utredningar om arbetsskador, och det är nog inte fler skador inom detta 

fackförbundet än inom andra förbund. Vi har inga officiella siffror på när eller 

varför folk går i pension, men det har Metall (fackförbundet) och där är siffrorna 

att personerna går i pension när de är i snitt 59 år gamla, här i byggnads är den 

siffran nog något högre, kanske 59 och ett halvt, Hmm.., kanske något högre, men 

det finns inga officiella siffror på detta. Att folk går i pension då eller att de söker 

sig till annan sysselsättning vet jag faktiskt inte.  ” 

 

Vidare in i intervjun fick jag veta att medlemmar som drabbades av förslitnings-

skador kunde få hjälp av något som hette Galaxen och jag fick med mig en 

medlemstidning från Galaxen som berättade vad som de gjorde på Galaxen. 

 
5.10 Övriga åtgärder mot sjukdom och skador 

Det är bra för byggnadsarbetare att de kan få hjälp tillbaka till arbetslivet när de väl 

har blivit drabbade av en skada, men viktigaste åtgärden bör vara att försöka helt 

och hållet undvika skador. Som sades innan, att på den arbetsplatsen jag besökte, 

ersattes de tunga verktygen mot lättare, t.ex. borrmaskinerna. Men ledningen 

jobbade också med andra sätt för att öka välbefinnandet för de anställda byggnads-

arbetarna, detta genom att sätta en byggnadsställning runt hela byggnaden för att 

sedan plasta in allt i transparent plastduk. Detta hölje av plast runt hela bygg-
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arbetsplatsen gjorde så att ”inomhus” kunde personalen jobba i tunna tröjor 

undertiden det blåste kallt och kom snöblandat regn utanför.  Chefen på bygget sa: 

” Byggnadsställningarna över huset är förbaskat dyra att ha där, men det är värt 

var enda krona! Du märkte själv hur behagligt det var där innanför.” Och repre-

sentanten från Fackförbundet Byggnads frågade mig under intervjun om jag hade 

varit och besökt det bygget, som jag var på. Då frågade han mig om vad jag tyckte 

om det, och jag kunde bara erkänna att det var betydligare behagligare inunder 

”plasttältet” än att vara utanför. Vidare informerande han mig: ” I Stockholm 

provades det på försök att plasta in ett helt hyreshus när de byggde det och de 

märkte direkt att sjukskrivningarna minskade bland byggjobbarna.”  

Med enkla medel såsom plastduk och byggnadsställningar minskade sjukskriv-

ningarna och trivseln för de anställda och även om det blev en merkostnad på 

50 000 kr per månad var det värt var enda krona att plasta in bygget, ansåg chefen 

på bygget.  

 

Andra sätt att försöka att förbättra de anställdas arbetssituation på den arbetsplatsen 

som jag besökte var att varje morgon ha morgon gymnastik och uppvärmnings-

övningar.  Detta var uppskattat bland de flesta anställda men som sades under en 

intervju med en av de yngre arbetarna “ Vi har gympa på morronen för att värma 

upp kroppen, men det är svårt att få de gamla gubbarna att ”hoppa runt”. ”. Jag 

frågade även den fackliga representanten om det är vanligare i dagens läge att det 

utförs morgon gymnastik på arbetsplatser likt japansk modell (de gör gymnastik 

övningar flera gånger per dag på alla fabriker). Svaret som jag fick var med en liten 

bedrövad ton ” Tja, på vissa byggen så finns det alltid några eldsjälar som börjar 

med att införa morgongymnastik, men det brukar ofta rinna ut i sanden och upp-

höra efter ett litet tag. Det är inte så vanligt med gympa som det borde vara. ”. 
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6. Analys och tolkning  
Följande analys syftar till att lyfta fram sociologiskt relevanta infallsvinklar ur 

resultatet, detta med utgångspunkt från teorier och tidigare forskning som 

presenterades under rubriken teoretisk referensram.  

 

6.1 Jobbmotivationer och arbetstillfredställelse 

En av personerna i den yngre referensgruppen lyckades i en intervju persons svar få 

med fyra av de fem kriterierna som Herzberg kom fram i sin undersökning som var 

de viktigaste för jobbmotivationen” … att se något blir gjort att se det växa fram 

(prestationen), när allt ting passar in och blir bra (Erkännandet), att det är ett 

självständigt yrke gillar jag(Ansvar & arbetet i sig självt).  

För att få extra teoretiskt stöd för min analys använder jag Knud Illeris funderingar 

som han har kopplat samman med teorier och kunskaper från Piaget, Freud och 

Marx. Denna extra teoretiska infallsvinkel ska hjälpa till för att en större förståelse 

för hur lärandets olika faser uppkommer.  

Piaget sa” En person kommer aldrig lösa ett problem om det inte intresserar 

honom. Handlingsinpulserna bottnar alltid i ett intresse, i en affektiv motivation..” . 

Sammankopplar vi detta med det första ovanstående citatet, som gjordes av en av 

de yngre intervjupersonerna i min undersökning, så kan vi se att under tiden 

byggarna skapar konstruktioner som växer fram ur tomma intet, så finns det en stor 

risk att det bildas problem, som måste lösas på ett eller annat sätt, och för att 

individen ska kunna lösa de uppkomna problemen, måste det finnas ett intresse för 

att kunna lösa problemen med en affektiv (lustbetonad / känsloladdad) motivation 

som är till grundvalen av att personen vill utföra sitt jobb.  

Den kategorin som klassades att var den näst viktigaste, Erkännandet med sina 33%  

i Herzbergs undersökning om jobbmotivationen, visar även i min undersökning att 

den är viktig. Men tyvärr sker inte erkännandet i samma utsträckning som hade 

varit önskvärt, och det kan man se i citat som dessa: 

”Får det mesta beröm av de övriga arbetskamraterna, inte av arbetsledningen.” 

Och berömmet de inte får av chefen eller ledningen, försöker man hitta igen på 
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andra sätt, t ex. att man tolkar frånvaron av nedlåtande kommentarer från dem som 

senare i arbetskedjan, ses som beröm: ”Hmmm, uppskattningen är när de inte säger 

något, för det är alltid något problem när de säger till.” & ”…  de som kommer 

senare och jobbar vidare på det som jag har gjort, snickare, målare och får utbrott 

om jag skulle ha gjort något galet.” En viktig del av arbetet är att få uppskattning 

för det jobb man utför, och man bör få uppskattning under tiden man utför arbetet, 

detta som ett steg för att stärka arbetarnas moral. Men det får inte gå till överdrift 

för då kan det kännas fel för arbetarna om de hela tiden får beröm för allt: ”Det är 

bra med uppskattning men jag behöver inte en klapp på axeln bara för att jag har 

gjort något bra.” 

 

6.2 Lön  

Lönen, betalning för utfört arbete, visade sig i Herzbergs undersökning inte vara av 

största vikt men kom ändock på sjätte plats med 15 %  av respondenterna som hade 

svarat på detta svarsalternativ. Och i min egen undersökning fick jag fram att ”Det 

är ganska viktigt, men det betyder inte allt.” & ” Hmm, Trivs man på jobbet så 

spelar lönen ingen större roll bara man har så man klar sig.” & ”… jag tror inte 

att man jobbar bättre med högre lön för man försöker göra sitt bästa hela tiden.” 

Känslorna som Herzberg talade om, om de var långvariga eller kortvariga känslor 

som förknippades med lönen styrkte jag med följdfrågorna som jag hade till 

lönefrågorna, de var ganska kortvariga, informanterna visste vad de hade i lön just 

nu, men inte vad den senaste ökningen var.  

 

Jag skulle vilja beteckna lönen som en motivationskvalifikation som togs upp under 

Illeris teoriavsnitt. För i grund och botten tror jag inte att så många personer ha lust 

till börja snickra eller mura på heltid, ”bara för skojs skull”, i dagens samhälle, om 

man hade varit helt ekonomiskt oberoende. Men för att kunna utveckla sig socialt 

och bryta sig loss sig från sina förmyndare måste den unga sociala individen i 

samhället hitta sig själv, och sin egen identitet innan den kan gå vidare i sin 

utveckling. Detta sker för att individen ska få stabilitet i sitt liv. Ett sätt att finna  
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stabilitet är att skaffa sig en stadig inkomst. Är kraftsporter och styrketräning är 

individens intressen så kanske att utbilda sig till murare är ett alternativ. Och då 

kommer vi genast in på: 

 

6.3 Motion och idrottsvanor.  

 Och har man som intresse olika former av styrketräning så vad vore inte bättre att 

”… får betalt för att träna eftersom man hela tiden lyfter och bär tunga saker” när 

man jobbar som byggarbetare. Och många av byggarbetarna som jag har intervjuat 

har sökt sig till yrket eftersom att det ”..det är skönt att jobba hårt” och  

 ”… får betalt för att träna..” och nästan alla i undersökningen hade sökt sig till 

yrket för att de ”.. gillar att jobba praktiskt och ha ett fysiskt arbete.”  Således kan 

man se i det empiriska materialet att det finns ett samband att personerna i 

undersökningen har sökt sig till ett tungt arbete eftersom att de inom livet utanför 

jobbet har som intresse att träna och hålla sig i trim. Motivationen att gå till jobbet 

varje dag år ut och år in är antagligen att intervjuade personerna inte ser arbetet 

enbart som ett sätt att få in kapital så att de klarar av sin överlevnad i samhället, 

utan även att intervju personerna ser arbetsplatsen som ett ställe som de kan få 

utlopp för sin kreativa sida samtidigt som de lyfter tunga saker blir sekundärt till 

effektiv styrketräning. De trivselfaktorer som många anser vara viktiga för att 

upprätthålla en hög arbetsmotivation så som bra klimat, fina arbetsplatser, fysisk 

säkerhet (att arbetsmiljön är säker att det inte finns fysiska hot för individen på 

arbetsplatsen) mfl, anses inte så som jätteviktiga för byggarna, utan de faktorerna 

som skapar motivation för byggarbetarna är till stor del att de indirekt kan träna 

genom att lyfta och bära tunga saker på sin arbetsplats under tiden som de jobbar.    

Kopplar man samma motion och idrottsvanor med Bourdieus teori tolkat genom 

Engström tyckte att ”arbetande klasserna ” har ett instrumentellt förhållande till 

sina kroppar och föredrar sporter och idrotter som präglas av styrka, kondition och 

kroppskontakter”. Dessa kriterier stämmer också in på valet av yrke så som 

byggare, och gör att personernas livsstil på fritiden flyter samman med yrkesvalet.  

Detta kan vi se genom att flertalet personer i undersökningen sökte sig just till sina 

yrkeskategorier på grund av att yrket var fysiskt påfrestande. Detta samtidigt som 
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de gillar att vara fysiskt vältränade, även på sin fritid. Och jag upprepar ännu en 

gång huvudtesen i Engstömsforskning som var:”…att kroppsövningskulturen måste 

ses som en verksamhet där sociala behov tillfredställs och där medvetna och 

omedvetna investeringar görs för att utrycka personlig smak och identitet. Valet av 

motions-form, smaken för olika sporter är en del av individernas livsstil, som i sin 

tur är en produkt av individernas habitus i samspel med det aktuella utbud som för 

tillfället finns...” sammanfattar anledningarna till varför människorna i denna 

undersökning har valt till det yrket de nu har, och att de tränar extra på fritiden för 

att förstärka sin personliga identitet och livsstil som hälsosamma och välmående 

individer i samhället. 

Illeris sa att personligheten och personlighetsutveckling i viss mån är förankrade i 

individuella genetiska dispositioner (anlag), som under livets gång utvecklas och 

formas under olika påverkningar, som blir till ett lärande för individen om denne 

inte är motståndare till påverkan utifrån.  

En trolig anledning till tränings mönstren i vårt samhälle är att vi alla genom media 

och annan socialpåverkan har blivit matade sen vi var småbarn att man måste  

jogga, kunna göra 100 sittupps, 25 armhävningar och inte att förglömma att ”sträck 

å kniiip och håll kvar”. All denna mediala påverkan har troligtvis även påverkat 

dessa arbetare till att all denna tränings fixering har blivit förankrade i de genetiska 

dispositionerna tidigt under livets gång som har gjort att ”… det hälften som 

regelbundet går på gym och tränar där på ett eller annat sätt, resten tränar hemma, 

springer, sittupps, armhävningar och liknande träning..”.  
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6.4 Prestation 

Prestationen toppade Herzbergs undersökning med 41%, och även i den här 

undersökningen visade sig att prestationen både mentalt och efter fysiskt arbete var 

det som näst intill alla intervjupersoner tog upp som att vara viktiga kriterier för att 

de skulle trivas med sitt jobb.  

 
”Det som är mest givande är att man ser att det händer något när man arbetar” 
 
”.. man ser något växa fram och alla problem som man får lösa längs vägen.” 
 
”  ”Man får gjort något, bära och lyfta krångla med grejor som ska upp på 
byggnadsställningar och hela tiden är det nått man måste göra och fixa. Så man är 
trött när man kommer hem.” 
 
”..har vi också problemlösningen det är alltid något nytt som man måste klura ut 
hur man ska utföra och göra sakerna på.” 
 

Ovanstående citat anser jag vara som gjorda till Piaget syn apropå läroprocesser. 

”För att intelligensen ska fungera måste den naturligtvis vara motiverad av en 

känslomässig laddning. En person kommer aldrig lösa ett problem om det inte 

intresserar honom. Handlingsinpulserna bottnar alltid i ett intresse, i en affektiv 

motivation…”. Dessa sociala läroprocesser underbyggs av individerna på byggen 

motiveras och förutsätts att kunna finna lösningar till olika byggtekniska problem. 

Dessa förutsättelser att arbetarna själva ska kunna lösa problem beror på att yrkena 

på ett bygge är ”fria”, dvs. att man får ett eget ansvar för att man gör sitt jobb 

ordentligt, inte maskar, eller gör fuskjobb som inte kommer att hålla. Just vetskapen 

om att det som byggarna presterar genom sin dagliga sysselsättning kanske kommer 

att finnas kvar långt efter att de själva har gått ur tiden verkar vara en stor affektiv 

motivation för informanterna som jag träffade och intervjuade på bygget. Dessa 

citat får avsluta delkapitlet Prestationen; 

 
”Man skapar något som står kvar i evigheter..” 
 
” ..det man gör är kvarvarande långt efter att man har slutat med mureri, väggarna 

står tills de river husen och förhoppningsvis kan man visa barnbarnen att den här 

väggen murade … när …. var ung.” 
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6.5 Motivationsarbete 

Många av arbetarna på den undersökta arbetsplatsen hade inget tidigare förhållnings 

sätt till de yrkena som de nu besitter, varken via sina föräldrars arbete eller på något 

annat sätt. De visste knappt att dessa yrken existeradeoch hade aldrig haft en 

funderig på att jobba som byggare när de fick ett erbjudande om utbildning efter att 

de hade gått hade gått arbetslösa, under en tid. Men de hade alla gemensamt, att de 

var motiverade till att söka sig till ett annat liv utanför arbetslösheten likt Per 

Revsteds tankar om motivationsarbete. Personerna har varit konstruktiva och 

strävade efter att på något sätt komma bort från problemet arbetslöshet genom att gå 

en utbildning som de fått information om via Arbetsförmedlingen. De har hela tiden 

varit målinriktade och kämpat sig genom en utbildning som de inte ens visste 

existerade innan, och under hela utbildningen har de varit sociala med andra 

personer under utbildningen, både lärare och elever. Och de har varit aktiva att välja 

en ny livs inriktning genom att gå en utbildning och aktivt ha sökt sig från 

arbetslösheten för att förbättra sin livssituation.  

” Av 80 arbetslösa som blev inbjudna till ett informations möte var det 42-43 

personer som ville gå ut i praktik för att prova på jobbet . 32 av dem tittade på 

utbildningsprogrammet av dem så var det 25-27 som började utbildningen och nu 

är det 22 stycken lärlingar som är ut ex-animerade och färdig med utbildningen.” 

Av dessa 80 så var det ingen som tidigare hade tänkt på att det överhuvudtaget 

fanns yrken så som snickare, murare eller något annat jobb inom byggsektorn. Men 

mer än hälften av dem som kom på informationsmötet ville prova på att vara 

byggare detta för att själva kunna bilda sig en uppfattning om hur arbetet som 

byggare var. Och av dem som vågade prova på var det ungefär hälften som fattade 

tycke för jobbet så pass mycket att de ville utbilda sig vidare, av dessa är det nu 22 

personer färdigutbildade inom mureri och snickeri. Bortfallet av personer under 

utbildningen kan bero på att de har fått andra jobb eller de har skjutit upp 

utbildningen på grund av personliga skäl, eller helt enkelt ha insett att jobbet var för 

tungt och slitsamt för dem. Men för de personerna som genomförde hela  
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utbildningen så kan man sammanfatta deras personlighet med motivationsarbetes 

grundtankar att: människans innersta natur är konstruktiv, målinriktad, social och 

aktiv. 

 

Knud Illeris håller med på ett socialtplan att människor som har viljan att lära sig 

har följande kriterier: initiativförmåga, handlingskraft, lust att lära, öppenhet, 

omställningsförmåga, dynamik mm. Dessa kallar Illeris för motivations-

kvalifikationer som sades i teoridelen om just Illeris, och att fokusen ligger på att 

den enskildes förmåga att kunna hänga med och på något sätt bidraga till 

utvecklingen.  

 

 

6.6 Yngre kontra Äldre 

Skillnaderna mellan tankegångarna hos de yngre och äldre generationerna av de 

undersökta hantverksyrkena har i denna analys varit försvinnande små, om ens de 

existerat. Anledningar till denna frånvaro av stora skillnader mellan generationerna 

i denna undersökning ska jag försöka bevisa och fastställa i kommande 

argumentering.  

  

Personligen trodde jag att det skulle finnas någon form av skillnad mellan 

generationerna innan jag startade med detta arbete. Men som ni själva har sett i 

resultat delen har det inte varit någon direkt skillnad i svaren mellan de olika 

generationerna. De har älskat sitt jobb och inte jobbar enbart för ekonomisk 

vinning, utan även för att de som det jobbet som de utför är bestående och har inget 

”bäst-före” datum instansat, det håller ofta tills tidens tand vittrar ner stenarna till 

sand, eller att det rivs ner av en eller annan orsak. En orsak till att murarna och 

snickarna inte har haft någon betydande skillnad på sina svar under intervjuerna kan 

bero på att även spännvidden på informanternas ålder, att de var födda mellan 1950-

talet och en liten bit in på 1980-talet, var för liten tidrymd för att det skulle märkas 

några skillnader i generationerna. Dessa trettio års ålders skillnad är utbrett under 

flera åldersgenerationer om man räknar 50-talister, 60-talister osv. Alla dessa olika 
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åldersgenerationer har under sin uppväxt fått uppleva flera olika olikheter i 

samhället. Som Illeris sa infaller de olika åldrarna som han tog upp vid olika 

tidpunkter enligt olika forskare, och Illeris sa att ungdomen sträcker sig från 

puberteten tills att en någorlunda stabilitet uppnåtts i livet, och i dagens läge var 

denna gräns flytande framåt och spännvidden på slutet av denna åldersgrupp var 

ifrån att personen var ungefär 20 år tills att den var 35 år gammal. Dessa siffror 

tolkar jag som att barnen flyttar från sina föräldrar för att skaffa eget boende med 

familj och då uppstår Vuxenheten.  

Men i dagens läge finns det i samhället allt för många barn som tvingas på ett eller 

annat sätt, att flytta hemifrån redan när de är 16 år, och kanske redan då skaffar 

stadig partner och planerar för barn. Och då bör de räknas som vuxna eftersom en 

någorlunda stabilitet har uppnåtts i livet. 

Och i vilka sociala livsåldrar som intervjupersonerna har varit i är okänt, i värsta 

fall kan den yngsta jag intervjuade tillhört en äldre livsålder (enligt Illeris 

definition) samtidigt som den äldsta intervjupersonen har tillhört en yngre livsålder 

än de som är lika gammal åldersmässigt som denna. Detta har fått till följd att alla 

informanter kanske har ingått i samma livsålder, och därigenom kan man förklara 

frånvaron av skillnader mellan de av mig indelade generationerna.  

Och som tidigare sade Illeris att det fanns olika uppfattningar om när de olika 

livsåldrarna infaller (inte när man fyller 20 år så är man automatiskt vuxen), och vi 

följer definitionen som Illeris har gett kategorin vuxenheten och följer definitionen 

att ”Vuxenheten sträcker sig från ungdomen tills man börjar inse att man kommer 

att dö en dag och accepterar det”. Vissa inser tidigt de ska dö och accepterar det 

och vissa vill aldrig inse att de skall dö, detta får till följd att Illeris definition av 

vuxenhet blir oöverskådlig i forsknings sammanhang av detta slag. 

För att man ska kunna se någon betydande skillnad generationerna får man bredda 

på åldern av generationerna. I denna studie har jag använt mig av de äldsta och de 

yngsta personerna som fanns tillgängliga på den undersökta arbetsplatsen, men 

denna ålders differens var kanske för liten för att se någon signifikant ålderskillnad 

skall kunna utläsas i det empiriska materialet, om det överhuvudtaget finns någon 
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skillnad mellan olika generationer om vad det är som motiverar personer till att 

jobba inom traditionella hantverksyrken så som snickare och murare.  

 

6.7 Galaxen 

I denna undersökning så har jag sett att många av arbetarna sökte sig just till yrken 

inom byggsektorn på grund av orsaker som : ”…och får betalt för att träna efter-

som man hela tiden lyfter och bär tunga saker.” & ”..det är skönt att jobba hårt.” 

Men även om man är vältränad, och styrketränar extra på fritiden ”… för att kunna 

klara av jobbet.” Så är det lätt hänt att man får en förslitnings-skada eller en 

arbetsskada på grund av sitt arbete. Detta märkte jag personligen när jag jobbade 

som verktygsmakare, som jag berättade om i kapitlet 2.3, och även min far som har 

varit målare i över 40 år har fått förslitningsskador, det gick så långt att läkarna var 

tvungna att byta ut båda hans knän till konstgjorda i titan. Han blev remitterad till 

en anpassningsgrupp i Galaxen (som jag berättade om i kapitel 2.2), och genom den 

fick han hjälp att få ett jobb inom samma företag som han arbetade tidigare på. Han 

fick även också mekaniska hjälpmedlen som han behövde för att kunna klara av det 

nya arbetet som han hade fått genom Galaxen. Fackförbundet och de stora aktörerna 

inom byggbranschen har tagit sitt sociala ansvar för sina medlemmar vid skapandet 

av Galaxen, som har till uppgift att ta hand om de som har skadat sig på 

arbetsplatsen på ett eller annat sätt. Staten som skall ta hand om sin befolkning 

visade innan Galaxen uppstartades en ovilja att hjälpa byggbolagen genom att 

tilldela alla byggprojekt till sina egna företag under förevändning att de tog hand 

om alla sjuka byggare. Men byggnads och de stora byggföretagen visade att de 

klarade av att på ett kostandseffektivt sätt att ta hand om de sina. Personer som 

känner till Galaxens arbete redan innan de börjar jobba så som snickare, murare 

eller någon annan arbetskategori på en byggarbetsplats, bör bli mer motiverad till 

att börja jobba som byggare när de vet att om olyckan skulle vara framme, så finns 

det någon som tar hand om dem på bästa sätt. Och även de som jobbar inom denna 

bransch, deras motivation att gå till jobbet varje dag, år in och år ut, och kunna 

arbeta tungt, måste vara en positiv upplevelse att ha vetskap om att deras 
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fackförbund och dess samarbetspartner kommer tar hand om dem, även om de far 

illa av deras tunga arbete.  

 

6.8 Sammanfattning av analys 

Det finns flera faktorer som spelar in på vad det är som motiverar hantverkarna i 

denna undersökning att till att vara motiverade till att gå till sitt jobb år ut, och år in. 

Arbetstillfredsställelsen och motivationen till att vilja jobba inom traditionella 

hantverksyrken kan skapas genom att arbetarna ser att deras arbete leder till att 

något nytt som skapas och byggs upp från grunden. Faktorer som gör att arbetet kan 

kännas ytterligare positivare är när arbetarna får beröm, bara inte berömmet känns 

tillgjort. Att tjäna pengar för att kunna klara av sitt uppehälle i samhället är som en 

jobb motivationskvalifikation för många i samhället, men den betyder inte allt, bara 

man tjänar så att man har så man klarar sig. Under tiden man jobbar så förenar 

många av byggarna fritidsintresset, träning, i olika former, att kanske lyfta ett par 

extra tegelstenar för att indirekt träna upp musklerna lite extra, samtidigt som de får 

betalt för det. 

Att se något växa upp ifrån grunden motiveras med att detta är en positiv 

känsloladdning för arbetaren och dess arbetsmoral. Problem som uppkommer under 

byggnationen skulle aldrig ha kunnats lösas om inte arbetaren var motiverad till att 

lösa problemet.  

Att placera in personer i olika generationer, är väldigt svår eftersom att definitionen 

av just denna term är väldigt skiftande mellan olika källor, en del delar in 

generationer med 10 års mellanrum och vissa påstår att olika generationer skapas 

när levnads villkor upphör att vara likartade. 
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7. Avslutande reflektion 
Syftet med undersökningen har varit och se vad det är som driver personer till att 

utbilda sig och jobba inom traditionella hantverksyrken med byggnation av olika 

slag. En klar sak som jag har noterat i arbetet med denna C-uppsats är att 

personerna i undersökningen var stolta över att arbeta och skapa konstruktioner 

under sin arbetstid, dessa konstruktioner kan stå kvar i evigheter om ingen river ner 

dem.   

 

Ur det insamlade materialet kan utläsas att lönen, betalningen som man får för 

uträttat arbete inte är det viktigaste i livet. Skaparkraften, eller rättare sagt viljan att 

skapa något bestående, överstiger riskerna att dessa jobb kan vara potentiellt farliga 

för kroppen. Intervjupersonerna har på sätt och vis ignorerat denna risk för att det 

minnet som de lämnar kvar efter sig i deras skapande är mer långvarit än deras egen 

livslängd. Risken för förslitning skador försöks motverkas med extra träning utanför 

jobbet, samt att arbetarna på just den undersökta arbetsplatsen börjar dagen med lite 

uppvärmning för stela och trötta kroppar i form av gymping och stretching. Tack 

vare deras insikter att de inte är odödliga och att de tränar extra på sin fritid för att 

kunna klara av sina nuvarande yrken förhoppningsvis gör så att de slipper 

förslitningsskador i framtiden, och att de får vara verksamma i de yrkena som de 

älskar tills de blir pensionerade på grund av ålderdom, inget annat! 

 

Arbetet som informanterna har flyter samman med deras fritidsintresse, träning och 

fysisk jobbande med den egna kroppen. Detta kanske beror på friskhetstrenden och 

de skönhetsidealen som översköljer alla våra sinnen i media bilder av friska och 

vältränade kroppar, eller kanske intervjupersonerna kombinerar nytta(tjäna pengar) 

med nöje(fysiskt träna). Men det kanske inte är så bra att jobba sig trött under 

arbetstiden om man vill ha friska leder och en hel nacke när man blir gammal om 

vetskapen finns att det är bara ett fåtal byggare som jobbar kvar inom sitt gebit när 

de ska pensionera sig.  
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Jag har länge undrat vad vår kära folkvalda politiker tänker med när man hör 

ständigt i media bruset att de vill höja pensionsåldern högre å högre för att ”kunna 

behålla välfärden”, välfärden för vem? 

Ser man på siffrorna att metallarbetare jobbar i snitt tills de är 59,5 år gamla och 

byggare kan jobba till ungefär liknande, ej officiella siffror.  

Kommer dagens unga att på något mystiskt sätt kunna jobba inom bygg- branschen 

tills de är 67-70 år gamla, när deras äldre kollegor är utslitna i hela deras kroppar 

innan de hinner fira sin 60 års dag?  

Frågorna är många och svaren är få, när man försöker att tyda hur våra folkvalda 

politikers verklighetsuppfattning egentligen är. Men det kanske är tur att många av 

dagens unga människor har fått lära sig att lyfta tynga saker på ett ergonomiskt 

korrekt sätt. Förhoppningsvis så kan dagens unga livnära sig genom sitt yrkesval 

hela livet och inte behöva omskola sig på äldre dagar eller ta hjälp av Galaxen eller 

liknande sammanslutningar när förslitningsskador, uppkomna via yrket som man 

innehar, visar sig oväntat på äldre dagar.  

 

Beröm anser jag och säkert många med mig anser att spontan och oplanerat beröm 

är tecken på ärlighet och uppriktighet, vilket som gör att man tar till sig vad den 

andra människan säger, när de säger det. Om personer upptäcker att det finns 

informella och statiska värdeladdade begrepp som systematiskt upprepas inom den 

sociala livsvärlden som faktiskt existerar på arbetsplatsen, tappar den positiva 

laddningen som orden sitt värde och respondenten lyssnar inte längre på berömmet 

som ges. Alla som har uppfostrat barn eller dresserat hundar har märk att man som 

överhuvud över dessa sociala varelser som barn och hundar är, kan man inte hela 

tiden upprepa repliker så som ”Fy”, ”Rör inte den”, ”Nej” osv. utan en dag 

uppmärksamma att orden saknar betydelse för respondenten och man måste höja sin 

röst och skrika för att man överhuvudtaget ska få någon form av reaktion.  

De motivationsfaktorer som ligger till grund för att byggnadsarbetare går till jobbet 

varje dag, och utför sina arbetssysslor, är inte för att de ska få beröm, utan för att de 

har en inre skaparkraft vilken hela yrke baseras på. Men att få uppskattande och 
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oväntade kommentarer till det arbetes som har gjorts, är en spännande stimulans 

som bryter tristessens monotoni.  

 

En del av er läsare kan ha tycka att det är felaktigt och har problem med att jag 

använder ordet ”arbetarklasser” för att kategorisera in personer i en andra och lägre 

social klass. Att trycka ner personers stolthet i olika undergrupper i samhället, för 

att visa att någon annan grupp står i högre rang på näringskedjan, samtidigt som de 

lever på ”arbetar-klassens” utförda arbete. 

   Men sådan är Sociologins värld:Att dela in samhället i olika levnadsvärldar, inom 

olika fält där tillgången av kapital avgör individernas status och anseende, och detta 

kapital mäts i relation till andras tillgångar och status, och indelas i olika kategorier 

därefter (Engström, 1999, s.46). 

 

 Tittar vi vidare på varifrån personerna i min undersökning kommer från för 

bakgrund (vad föräldrarna har jobbat med) så ser vi att föräldrarna har varit av 

”arbetarklassade” yrken som inte krävt akademisk utbildning så som jordbrukare, 

sjöman, verkmästare, dagisfröken mfl. Men i dagens samhälle behöver inte den som 

utbildar sig för att arbeta inom ett akademiker yrke får jobb som direktör på en bank 

eller blir professor på ett universitet, utan man kan bli en gatsopare om det vill sig 

illa, inte för att jag personligen ogillar gatsopare utan för att det jobbet klassas av 

samhällsmedborgarna som ett yrke med låg status. 
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Bilaga 1.       Intervjuguide  
 
Intervjuguide för C-uppsats i Sociologi, inriktat mot: vad det är 
som motiverar personer till att jobba inom traditionella 
hantverksyrken, kopplat till generationer.  
 
Hej jag heter..  kommer från högskolan och läser…C-uppsats.. Intervjun kommer inte att 
sparas efter avslutad utbildning, och du kommer att anonym i arbetet, kanske bara 
betecknas som 70-talisten på ställe XX i södra Sverige… Intervjun kommer att ta ca 20 
minuter, och kommer att handla om din egen syn på hantverk/jobbmotivation. 
 
 
1. Vilket årtionde är du född?  
 
 
2. Yrke? 
 
 
3. Kan du berätta lite kort för mig hur du har kommit att bli …….?  
   └→ Har du aktivt sökt dig till att bli….. som du är nu eller har du bara ”halkat in”? 
 
 
4. Vad har/hade dina föräldrar för yrken? 
      └→ Har de påverkat dig på något sätt välja det yrket du har?  
 
 
5. Vad är det som lockar mest med detta yrke? 

       └→ Kan du utveckla det? 
 
 
6. Kvalitet vad betyder det för dig? 
└→Går det att kombinera ihop med ditt nuvarande yrke, eller kolliderar det med  
       något, så som lönesättningen på din arbetsplats? 
  └→ Kan du utveckla det? 

 
 
7.  Hur viktig är lönen för att du ska göra ett gott arbete? 
       └→Kommer du ihåg hur mycket löneförhöjning du fick förra gången? 
 └→ Jobbade du på bättre då? 
   └→ Om man leker med tanken att du skulle bli helt ekonomiskt oberoende  

           genom en vinst på lotto eller liknande spel, skulle du fortsätta arbeta med  
                       det yrket du har nu?    

           └→(vid nej:) Inget du skulle sakna på arbetsplatsen? (Arbetskamrater mm)  
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8. Blir du uppskattad för det arbetet du utför? 
     └→ Av vilka och på vilket sätt? 
 └→Är det viktigt med uppskattning? 
      └→ Kan du utveckla svaret mer? 
 
 
9. Arbetet i sig självt, är det personligt utvecklande?  
       └→ Kan du utveckla svaret mer? 
 
 
 
10. Detta kan kanske vara en personlig fråga, men; Hur känner du dig när du kommer hem 
från arbetet?för att bli tillfredsställd på jobbet 
 └→Tillfredställd av arbetet du har utfört? 
    └→Stressad? 
       └→ Eller någon annan känsla? 
 
 
 
Frågor vid behov: Tolkande; Så du menar att…. Är det rätt uppfattat? 
          Tystnad. 
          Kan du utvecka den tanke gången/svaret mer? 
 
 
 
Sammanfattning av intervjun, vi har talat om.. syftet har varit att komma fram till…och 
som jag sa inledningsvis att intervjun kommer inte att sparas efter avslutad utbildning, och 
du kommer att anonym i arbetet. 
Tackar för en trevlig och lärorik intervju och lycka till med ditt fortsatta arbete osv. 
 
( Bakgrunds teori bakom frågeställningen är bla. Herzbergs ”The motivation to Work”) 
 
 


