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Förord 

Denna uppsats skrev under vårterminen 2015 på Högskolan i Halmstad. Uppsatsen är mitt 

examensarbete där jag ville få fördjupade kunskaper i vad som motiverar yrkesarbetare på en 

byggarbetsplats eftersom jag studerar till Byggingenjör och kommer förmodligen att börja jobba 

som arbetsledare på en byggarbetsplats där jag kommer att jobba tillsammans med 

byggnadsarbetare.  

I min forskning så visade det sig att det inte finns speciellt mycket forskning kring vad som 

motiverar just byggarbetare och jag har inte funnit någon arbetsplats som har tillämpad någon 

teori för att öka motivation i hopp om att öka produktiviteten på byggarbetsplatser så jag fann 

detta arbete till att vara väldigt nyttigt och jag hoppas att byggnadsföretag kan ta del av mitt 

arbete för att försöka få upp motivationen och produktiviteten på en byggarbetsplats eftersom det 

kommer att löna sig både för arbetarna och för företaget. 

Jag vill också passa på att tacka min handledare Kristian Widén som har stöttat mig under mitt 

arbete och gett mig direktiv när jag har kört fast. Jag vill också tacka Erik Höjman och alla andra 

medarbetare på Derome Byggvaror & Träteknik AB som hjälpte mig med att dela ut mina 

enkäter till byggarbetarna. Utan er hade det tagit mycket längre tid och jag är inte säker på om jag 

hade kunnat få så många enkäter ifyllda utan er. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 5 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ................................................................................................................................................................. 3 

FÖRORD ..................................................................................................................................................................... 4 

1 INLEDNING ............................................................................................................................................................ 6 
1.1 BAKGRUND ......................................................................................................................................................................... 6 
1.2 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................... 8 
1.3 SYFTE OCH MÅL .................................................................................................................................................................. 8 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................................................... 8 

2 MOTIVATIONSTEORIER ................................................................................................................................... 9 
2.1 MASLOWS BEHOVSTRAPPA ........................................................................................................................................... 10 
2.2 TILLÄMPNING AV TEORIN INOM BYGGBRANSCHEN ................................................................................................... 10 
2.3 MOTIVATIONSTEORIN I EN SVENSK KONTEXT ........................................................................................................... 11 

3 METOD .................................................................................................................................................................. 12 
3.1 VAL AV METOD ................................................................................................................................................................ 12 
3.2 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET ............................................................................................ 12 
3.3 INSAMLING AV DATA ...................................................................................................................................................... 13 
3.4 URVAL .............................................................................................................................................................................. 13 
3.5 ENKÄTUTFORMNING ...................................................................................................................................................... 13 
3.6 GENOMFÖRANDE AV ENKÄTUNDERSÖKNING ............................................................................................................. 14 
3.7 BEARBETNING AV DATA OCH ANALYS ......................................................................................................................... 15 
3.8 METODKRITIK ................................................................................................................................................................. 15 

4 RESULTAT ........................................................................................................................................................... 17 
4.1 MIN ENKÄTUNDERSÖKNING ......................................................................................................................................... 17 
4.2 RESULTATEN FRÅN DEN KANADENSISKA ENKÄTUNDERSÖKNINGEN .................................................................... 21 

5 DISKUSSION ........................................................................................................................................................ 25 
5.1 DISKUSSION KRING ENKÄTUNDERSÖKNINGEN OCH MASLOWS BEHOVSTRAPPA ................................................. 25 
5.2 DISKUSSION MELLAN MIN UNDERSÖKNING OCH DEN KANADENSISKA UNDERSÖKNINGEN ............................... 27 
5.3 DISKUSSION MELLAN MIN UNDERSÖKNING OCH ANDRA SVENSKA UNDERSÖKNINGAR ...................................... 27 

6 SLUTSATS ............................................................................................................................................................ 29 

7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................................... 31 

REFERENSLISTA .................................................................................................................................................... 32 
ARTIKLAR ................................................................................................................................................................................ 32 
BÖCKER ................................................................................................................................................................................... 33 
INTERNETSIDOR ..................................................................................................................................................................... 34 

BILAGA 1 .................................................................................................................................................................. 35 

 

 
 



 6 

1 Inledning 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel så skriver jag om bakgrunden till min undersökning, jag skriver om 
problemformuleringen, frågeställningen, mina syften och mål samt mina avgränsningar. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Jason E.Barg et al. (2014)  anser att arbetares motivation är en av de viktigaste betydelserna för 

produktionen i byggindustrin. De personer som är motiverade kan göra mer arbete än förväntat, 

de svarar omgående på problem, de löser problem och planerar deras eget arbete. Enligt Thwala 

W D & Monese. L (2012) så producerar otillfredsställda arbetare sämre resultat och det är viktigt 

för ledningen att se till att arbetarna är tillfreds med jobbet. ” Job satisfaction shapes many 

features of workers’ behaviours towards their jobs including motivation, performance and 

productivity, which are central to the success of construction projects and organisations” 

(Hosseini et al. 2014). Marzuki et al. (2012) beskriver att arbetsfrånvaro, omkastning av anställda 

(att det blir för många som slutar och att man måste anställa nya) och låg produktivitet är 

påverkade av arbetares tillfredsställelse av jobbet och motivation. Att förbättra 

jobbtillfredställelsen för de anställda har en positiv effekt på de anställdas motivation, prestation 

och produktivitet. Halepota (2005) anser att motivation är en nyckelfaktor till att påverka 

människor till att arbeta bättre och en ökning i motivation kommer således att resultera i högre 

produktivitet och högre vinst för byggföretagen. Enligt Warren (1989) så är motivation och 

produktivitet beroende av varandra. Ökar produktiviteten så ökar också motivationen. Om 

motivationen ökar så ökar också produktiviteten. Samma sak gäller om motivation eller 

produktiviteten minskar vilken demonstreras i figur 1. 
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Figur 1 Visar hur motivation hör ihop linjärt med produktivitet. Källa: (Halepota 2005)   

Enligt Kasun N. Hewage & Janaka Y. Ruwanpura (2006) visar forskning på att byggarbetare är 

produktiva till 56 % vilket betyder att resterande 44 % går till ickeproduktiva aktiviteter. 

Byggproduktiviteten har varit låg de senaste 5 årtiondena och har hamnat efter andra industrier. 

Det behöver göras åtgärder för att få upp produktiviteten. Det har blivit föreslaget att den 

viktigaste faktorn för att förbättra produktiviteten inom byggindustrin är genom att satsa på att 

förbättra motivationen för de anställda (Jason E.Barg et al. 2014).   

Thwala W D & Monese. L (2012) undersökte vad som motiverade byggarbetare i Sydafrika och 

beskrev motivation som en viktig faktor i Sydafrikans byggindustri. De beskrev människor som 

en organisations viktigaste tillgång men också samtidigt den svåraste tillgången för en 

organisation att hantera. Människor till skillnad från maskiner har individuella behov och vanor 

som måste bli uppfyllda om de ska bidra så bra som möjligt till organisationernas utveckling och 

tillväxt.  

Att vara tillfreds med sitt jobb är också en viktig faktor för produktiviteten. Hosseini et al. (2014) 

skriver att det formar attityden till jobbet vilket inkluderar prestation, motivation och 

produktivitet. Sweis R.J. (2010) beskriver den som en viktig faktor för framgång i byggföretag. 

Effekterna av tillfredsställelsen av jobb är så djupt enligt (Weiss H.M. 2012) att han skriver 

följande: ”as an attitude, job satisfaction is a positive (or negative) evaluate judgment one makes 

about one’s job or job situation.” 

I Sverige så visar Byggnads (2006) i sin medlemsenkät att 60 % av de 690 tillfrågade att 

byggnadsbranschen är en väl fungerande bransch. 32 % tyckte att det var ”sådär”, och 8 % tyckte 

inte att det var en väl fungerande bransch. Av de 40 % som tyckte sådär/nej så svarade en 

tredjedel att korta/pressade arbetstider var orsaken till att de inte fungerade och en femtedel 

tyckte att projektering, planering och samordning var orsaken till att det inte fungerade. En 

tiondel tyckte att arbetsmiljö och säkerhet var orsaken. Vidare så är 79 % av de tillfrågade stolta 

över sina yrken och 18 % svarade sådär. 94 % tyckte vidare att det var viktigt med kollektivavtal 

på arbetet. 

Jason E.Barg et al. (2014) att det inte har gjort mycket forskning på just byggarbetares motivation 

och att ingen grundläggande lednings och/eller attitydförändring har gjorts. Teorier och modeller 

har föreslagits men de har antingen inte använts eller så har ledningen ignorerat dem. 

Vidare fortsätter de med att skriva att det finns 2 rekommenderade metoder för att förbättra 

motivationen bland byggarbetarna. Den första är att man ska ta fram relevanta incitament för 

arbetarna. Det andra är att förbättra ledningsmetoderna, speciellt när det gäller kommunikationen 

med arbetarna. Kasun N. Hewage & Janaka Y. Ruwanpura (2006) gjorde en undersökning där 

mer än 40 % av respondenterna klagade på att kommunikationsproblem förekom och att 

arbetsledarna bar ansvaret. Marzuki et al. (2012) skriver att belöningar och relationer med 

överordnade påverkar tillfredsställelsen av jobbet för Indonesiska byggarbetare. De skriver också 
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i sin slutsats att jobbtillfredsställelse inte automatiskt behöver betyda bättre prestation men att 

ledningen kan använda det som feedback till att motivera anställda att uppnå goda arbetsresultat. 

Enligt tidigare forskning så finns det många olika faktorer som är viktiga för att höja 

motivationen. Jason E.Barg et al. (2014) anser att relevanta incitament är viktiga för att höja 

motivationen. Marzuki et al. (2012) bekräftar det ovan nämnda när det gäller incitament och 

skriver att de i sin undersökning fick fram att låg tillfredsställelse av jobb är relaterat till vilken 

typ av belöning man får och säger vidare att anställningstrygghet och att man känner att man 

passar in är viktiga motivationsfaktorer. Thwala W D & Monese. L (2012) beskriver i sin 

undersökning att anställningstrygghet är en av de viktigaste motivationsfaktorerna tillsammans 

med empowernment (när en arbetare har makt över sin egen situation och sina arbetsuppgifter). 

Halepota (2005) anser att det finns många faktorer som påverkar byggproduktionen. Flera 

faktorer kan inte kontrolleras av ledningen som t.ex. miljöfaktorer, tillgänglighet av arbetare och 

jobbfaktorer. Det finns däremot faktorer som går att påverka tillexempel planering, organisering 

av jobb, ledning och ordentlig feedback. 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Enligt Jason E. Barg et al. (2014) så finns det trots många studier om motivationsteorier och 

mänskligt beteende alltför få studier fokuserade på just byggarbetares motivation. Vidare så 

visade deras letande efter arbete kring byggarbetares motivation att den är begränsad. Hur vet 

man att det som motiverar folk i andra länder kommer att motivera byggnadsarbetare i Sverige? 

Därför finner jag det nödvändigt att studera detta vidare i en svensk kontext. 

Hur skall man gå tillväga för att förbättra motivation och tillfredsställelse av jobb för 

byggarbetare i Sverige? Dessa frågor vill jag undersöka vidare och dem presenteras här nedan. 

 Vad finns det för olika motivationsteorier som man kan utgå ifrån för att motivera 

byggarbetare? 

 Vad motiverar byggnadsarbetare i byggföretag i Sverige? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med mitt arbete är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som är viktiga för svenska 

byggarbetare och ifall det skiljer sig något mellan byggnadsarbetare i andra länder. Målet är att 

skapa och dela ut enkäter till byggnadsarbetare där jag får reda på vilka motivationsfaktorer som 

är viktiga och vilka som inte är lika viktiga. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av låga resurser så kan jag inte bedriva en undersökning som rör alla byggnadsarbetare i 

Sverige utan kan endast hålla den i Halmstad. 
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2 Motivationsteorier 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel så diskuteras om hur det ser ut i den Svenska byggbranschen och jag 
presenterar den teori som jag tänkt använda mig av. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Hur ser det ut i den svenska byggbranschen? 4518 personer som arbetade minst halvtid och var 

mellan 20-65 år gamla deltog i en undersökning. De svarade på ett tiotal av de viktigaste 

variablerna för en bra arbetshälsa och arbetsmiljö och där kan man se att byggbranschen toppar 

tillsammans med info-kommunikationsbranschen (Sveriges Företagshälsor 2014). 

John Carlsten (2006) skrev ett arbete om vad som motiverar personer till att arbeta inom 

hantverksyrken och då fokuserade han på snickare och murare på ett byggföretag i södra Sverige. 

I hans kvalitativa undersökning svarade snickare och murare att de inte fick sin motivation från 

lönen. Viljan att skapa något bestående var deras drivkraft. Det visade sig att både mental 

prestation och prestationen efter att ha arbetat fysiskt var det majoriteten av de intervjuade 

personerna tog upp som viktiga kriterier för att trivas på jobbet. Majoriteten sökte sig också till 

arbetet eftersom det var ett fysiskt arbete där han citerade vad flera av dem hade sagt som t.ex. 

”..det är skönt att jobba hårt” och ”..och får betalt för att träna eftersom man hela tiden lyfter och 

bär tunga saker.” Att de har kontroll över sitt arbete visade sig också vara en av drivkrafterna där 

flera sa att det var ett fritt jobb och jämförde det med vanliga jobb på fabriker där man står och 

gör samma sak hela tiden. En annan faktor som gjorde att de gillade sina yrken var att de fick 

prova på nya uppgifter och hade mycket eget ansvar. Beröm var också något som dem ansåg var 

viktigt att få och flera av dem sa att de hade en vilja av att få uppskattning i en större utsträckning 

än de har fått. De ignorerade riskerna som fanns i byggbranschen på grund av viljan att skapa 

något som kommer att stå kvar en lång tid efter dem och som kommer att användas av många 

människor. Byggbranschen är inte helt riskfri enligt (Arbetsmiljöverket). Olyckor och 

arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare än bland andra arbetstagare. 

Branschen toppar statistiken gällande anmälningar av olyckor och allvarliga tillbud. 

Arbetsförmedlingen (2015) skriver i sin rapport att de under 2015 räknar med att antalet 

sysselsatta inom bygg och anläggning kommer att öka och att arbetslösheten kommer att fortsätta 

sjuka allt eftersom efterfrågan på arbetskraft ökar. Det väntas bli brist på yrken som kranförare, 

anläggningsarbetare och betongarbetare under de kommande decenniet på grund av bristande 

intresse för unga inom yrkena. Bristen på arbetskraften och tillväxten av nya jobb är inga 

problem eftersom Sverige har haft utländsk arbetskraft. Man vet dock inte hur stor den är 

eftersom det inte finns någon heltäckande statistik. 

”Understanding and having knowledge about motivation theories can help to create a 

motivational atmosphere, and application of these theories can result in achieving higher 

productivity” (Halepota 2005). En framgångsrik tillämpning av teorierna kräver en förståelse av 

situationerna och förhållandena som finns i byggföretaget. Förståelsen kommer att hjälpa ledaren 
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till att bestämma vilken teori som bäst kan tillämpas på företaget. Ledningsstilen som man har är 

viktig för att motivera arbetare och att förstå behov och förväntningar av arbetarna är grunden för 

motivation (Halepota 2005). 

Det finns ett antal olika motivationsteorier och jag kommer att fokusera på Maslows 

behovstrappa. 

2.1 Maslows behovstrappa 
Maslow (1943) nämner sin teori i 5 behovsnivåer. Den huvudsakliga idén säger att behoven i en 

lägre nivå måste vara uppfylld innan man kan gå vidare till nästa nivå. Nivåerna är följande: 

 1. Fysiska behov 

 2. Behov av trygghet 

 3. Behov av kärlek och gemenskap 

 4. Behov av uppskattning 

 5. Behov av självförverkligande 

De fysiska behoven behövs för mänsklig överlevnad och är dem man prioriterar först och det är 

luft, vatten och mat vilket djur inklusive människor behöver för sin överlevnad. Tak över huvudet 

faller ingår också i denna nivå. 

Efter att de fysiska behoven är tillfredsställda så behöver man uppfylla trygghet som ekonomisk 

trygghet, skydd mot krig och att man är frisk och fri från sjukdomar och skador. 

När behoven av trygghet är uppfyllda så kommer behoven av kärlek och gemenskap. Man 

behöver en känsla av att man tillhör någonstans och där av så behöver man vänner, familj och 

intimitet. 

När man uppfyllt de tre översta så kommer man till behovet av uppskattning. Alla människor har 

ett behov av uppskattning, att de vill bli uppskattade av andra. Det kan vara när du sysslar med en 

hobby där andra uppskattar dig eller så kan det vara på arbetsplatsen där kollegor och chefer 

uppskattar dig. 

Maslow (1953) säger ”What a man can be, he must be” och syftar på det sista behovssteget som 

är behovet av självförverkligande där man en människa når upp till sin fulla potential och bli det 

den personen kan bli som bäst vilket kan vara om någon tillexempel vill vara den bästa 

fotbollsspelaren eller den bästa föräldern. 

2.2 Tillämpning av teorin inom byggbranschen 
Halepota (2005) anser att teorin hjälper till att förstå mänskligt beteende och att man måste välja 

lämpliga strategier för folk som man vill motivera. Olika saker motiverar olika människor och en 

belöning som betyder mycket för den ena kan ha en helt annan betydelse för någon annan. Med 

den förståelsen så kan man sätta betydelsefulla belöningar för god prestation. Såhär ser 
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behovstrappan ut för en byggnadsarbetare på en byggarbetsplats: 

 1. Fysiska behov: lön och arbetsförhållanden 

 2. Behov av trygghet: anställningstrygghet, förmåner som sjuklön och säkra jobbförhållanden 

 3. Behov av kärlek och gemenskap: teamwork och andra aktiviteter för att utveckla relationer 

mellan arbetarna 

 4. Behov av uppskattning: positiv feedback och möjligheter till befordran 

 5. Behov av självförverkligande: skapa utmanande och stimulerande uppgifter 

McQuillen (1986) anser att en arbetare som fått de lägre nivåerna uppfyllda och som letar sig till 

de högre nivåerna gå tillbaka till de lägre nivåerna om det skulle ske en plötslig omkastning. 

(Schrader 1972) tillämpade Maslows teori på byggarbetare och han ville identifiera nivåerna i 

hierarkin som skulle rikta sig till och förbättra arbetarnas motivation och på så vis öka 

produktiviteten. Han drog slutsatsen att de två lägsta nivåerna inte längre motiverade 

byggnadsarbetarna eftersom arbetarna får bra lön för att för att få sina fysiska behov 

tillfredsställda och genom fackförbund så har de en hyffsad anställningstrygghet som 

tillfredsställer behovet av trygghet. Författaren tror vidare också att arbetsmiljön som 

byggarbetarna är involverade i hjälper dem till att bygga förhållanden med kollegor vilket 

uppfyller behovet av kärlek och gemenskap. I försöket till att motivera arbetarna så föreslår 

författaren att byggledningen behöver få sin fokus på de högre nivåerna i behovstrappan och för 

att uppfylla de högre nivåerna så föreslår han till att mana fram arbetarna till diskussioner om hur 

man kan förbättra arbetsmetoderna och han tror vidare att lösningen är att använda sig av en 

deltagande beslutsprocess och teambuilding. Han föreslår till sist att behoven av uppskattning och 

självförverkligande kan uppfyllas genom beröm, lyssnande och engagemang. 

2.3 Motivationsteorin i en svensk kontext 
Enligt (Byggavtalet 2010) på byggnads hemsida som är fackförbundet för alla som arbetar inom 

byggnadsverksamheten har byggnadsarbetare en lön som gör att man klarar av att uppfylla de 

grundläggande behoven i Maslows behovstrappa. Byggnads har cirka 100 000 medlemmar. Det 

är allmänt känt att byggarbetare jobbar i grupper och därmed så är det tredje steget också 

uppfyllt. Kvar finns behovet av uppskattning som innehåller positiv feedback och möjligheter till 

befordran och behovet av självförverkligande som innehåller skapandet av utmanande och 

stimulerande uppgifter.  

(Larsson et al. 2008) samlade in data från 2004 ifrån en studie på 189 byggarbetare i Göteborg 

och kom fram till att det psykologiska klimatet utgör ett viktigt villkor för det dagliga arbetet för 

byggarbetare. Ett gynnsamt psykologiskt klimat kännetecknas av tydliga arbetsuppgifter, 

feedback för arbetet utfört, kontinuerlig, relevant och rik arbetsinformation och en arbetssituation 

där individen har påverkan över sitt jobb. Individen ska också kunna känna gemenskap med sina 

kollegor. 
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3 Metod   
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel så diskuterar jag vilken metod jag har använt för att genomföra min 
undersökning och varför jag valt det tillvägagångssättet. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
  
Jag har gjort en litteraturöversikt där jag har använt mig av peer-rewieved artiklar som jag har 

funnit på Halmstad högskolebiblioteks databas. Jag har sökt på artiklar som innehåller orden 

motivation och construction. Utifrån dessa artiklar som jag har funnit har jag även sökt fram 

artiklar som författarna har refererat till. Informationen som jag har funnit har jag använt för att få 

fram bakgrund till mitt arbete. Jag har använt dessa artiklar till att finna tidigare forskning om vad 

som motiverar byggnadsarbetare. Utifrån data som jag har hittat kommer jag enligt min 

frågeställning använda mig av tidigare insamlad forskning för att jämföra det med den 

undersökning som jag kommer att göra här i Halmstad. 

3.1 Val av metod 
(Sohlberg & Sohlberg 2004) beskriver att metoden är viktig del i uppsatsen eftersom man visar 

upp sin forskning för läsaren och erbjuder öppenhet. Det är här man visar på vilket 

tillvägagångssätt man samlat in data och hur man har valt att tolka den. Om man på ett öppet och 

ärligt sätt gör en granskning på sin metod del kan man visa upp ett synsätt till den egna 

forskningen (Stukat 2011). Jag har valt en kvantitativ metod och Dimenäs (2007) beskriver en 

kvantitativ metod som ett numeriskt språk med tillägg till vårt verbala språk. Data man samlar in 

är mer klar och tydlig eftersom man har en större mängd data att arbeta med. Björkdahl (2007) 

beskriver fördelarna med kvantitativ metod och säger att den är mer överblickbar. Nackdelarna 

kan vara att vissa personer väljer att inte delta samt att de kan tycka att vissa av frågorna är 

svårtolkade. 

3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att man genom sin forskning ska kunna ge ett ungefärligt sant resultat så behöver man ha en 

hög validitet som betyder att man ska mäta det som skall mätas (Ejlertsson 2005). I mitt fall 

måste jag tänka på att jag ställa relevanta frågor som ska ger svar till min forskningsfråga. 

Wolming (1998) anser att det är viktigt att på ett tydligt sätt kunna visa hur undersökningen har 

gjorts, hur man har tolkat den insamlade informationen och de förhållandena som finns under 

undersökningen. 

Att en hög validitet är viktigt för en lyckad undersökning är allmänt känt. Vidare måste man ha 

en hög reliabilitet som inte per automatik betyder att man har hög validitet. Med reliabilitet 

menas i kvantitativa sammanhang kvalitén på måtten och mättningarnas trovärdighet. Man måste 

med andra ord ha en sådan bild av verkligheten så att slumpens betydelse blir minimal. Man kan 

med korta ord säga att reliabilitet är noggrannhet och kvalité på ens mätinstrument. 

Med generaliserbarhet ska man mäta hur mycket av resultatet som man kan lämpa till en större 
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del av populationen. Det finns faktorer som kan påverka generaliserbarheten som tillexempel om 

man bara tillfrågar män i 40års åldern. Man måste ha en tillräcklig mängd undersökningsobjekt 

(Stukát 2011). 

3.3 Insamling av data 
Jag har valt en kvantitativ metod eftersom jag vill samla in data från mycket flera individer. 

Stukát (2011) menar på att man ger en mera mätbara och objektiva svar i form av en enkät som 

också har fördelen att man kan nå ut till betydligt flera personer än om man tillexempel hade gjort 

intervjuer eller observationer. Forskningen får också mera kraft genom antalet svaren man får in.   

3.4 Urval 
Stukát (2011) menar på att man i sin forskning strävar efter att få ett urval av personer som gör att 

undersökningen visar ett resultat där man kan dra allmänna slutsatser. Kärner & Wahlgren (2002) 

skriver att en urvalsundersökning kommer att gå fort, vara mindre dyrt, och resultatet kommer att 

bli mera noggrant bestämt. Mitt urval av personer kommer att bestå av yrkesarbetare inom 

byggbranschen, främst snickare i alla åldrar som arbetar på olika byggföretag i södra Sverige.  

3.5 Enkätutformning 
Trust & Hultåker (2007) beskriver en enkät som ett sorts mätinstrument där uppgiften för den är 

att samla in kvantitativ data. En enkät har fasta frågor där alla personer kommer att få svara på 

precis samma frågor som ställs. Jag har valt att utforma mitt frågeformulär på samma sätt som 

(Kasun N. Hewage & Janaka Y. Ruwanpura 2006) som gjorde en undersökning på 4 

byggarbetsplatser i Kanada. De utförde intervjuer, observerade arbetare och gav dem enkäter som 

dem skulle ta med, fylla i och lämna tillbaka. Jag har valt att utforma min enkät precis som deras 

eftersom dem undersökte vad som motiverade byggnadsarbetare och deras enkät bygger på bland 

annat Maslows teorier. Den innehåller totalt 23 olika faktorer om vad som motiverar dem och den 

innehåller en likertskala där man rangordnar från 1-7 hur viktig varje faktor är för den enskilde 

personen. Jag översatte min enkät på svenska men den är uppbyggd på samma sätt som deras 

enkät är och jag bifogar med hur deras enkät såg ut här nedan och min enkät finns med i bilaga 1. 



 14 

 

Figur 2 Här är faktorerna som användes i enkätundersökningen i Kanada. Källa: (Kasun N.   

Hewage & Janaka Y. Ruwanpura 2006)  

 

Figur 3 Här är likertskalan som visar hur man kunde svara på varje faktor. Källa: (Kasun N.   

Hewage & Janaka Y. Ruwanpura 2006).  

 

3.6 Genomförande av enkätundersökning 

Under perioden 1 april 2015 – 25 april 2015 så delade jag ut 45 enkäter i en butik där 

byggnadsarbetare kom för att köpa verktyg och material. Enkäterna lämnades in i kassan där jag 

förklarade för de som arbetade att jag håller på med ett examensarbete och behöver göra en 

enkätundersökning. Jag förklarade vidare att jag behövde få mina enkäter ifyllda och undrade 

ifall de som arbetade i kassan kunde dela ut enkäterna till de som kom och köpte material/verktyg 

och ifall de kunde läsa igenom mina enkäter och fylla i dem. Den 25:e april så ringde de anställda 
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i butiken mig och sa att alla enkäter var ifyllda och att jag kunde komma och hämta dem. Alla 45 

enkäter var ifyllda och jag kunde ta med dem hem för att bearbeta dem. 

3.7 Bearbetning av data och analys 
Efter att ha fått tillbaka mina enkäter så var det dags att sammanställa svaren. All data från varje 

fråga där respondenten har fått fylla in ett värde av 1-7 på likertskalan matades in i programmet 

SPSS där jag räknade ut medelvärde, medianvärde och standardavvikelse och sedan använde jag 

data och sammanställde tabeller i Word. Björkdahl (2007) anser att det är bra att göra en tabell 

när en stor mängd data ska behandlas. Med det syfte jag hade och mina frågeställningar så 

började jag att gå igenom data för att se vilka faktorer som var de viktigaste och hur de skiljde sig 

från de andra faktorerna.  

Stukat (2011) anser att det är viktigt att man är sparsam med den information som man väljer att 

visa för att fånga läsarens intresse så jag tog bara med dem viktigaste och minst viktiga 

faktorerna från respondenterna när jag sammanställde tabellen. 

3.8 Metodkritik 
Mina enkäter som jag hade i min kvantitativa studie är relevant enligt (Björkdahl 2007) eftersom 

jag ville nå ut till så många yrkesarbetare som jag bara kunde under så kort tid som möjligt och 

då är en enkät effektiv som metod. Kihlström (2007) anser att man ska skriva sina frågor på ett 

sätt som är lätt att läsa för respondenten eftersom det kommer bli mindre misstolkningar och på 

så sätt öka validiteten för undersökningen och därför har jag skrivit min introduktion till enkäten 

samt frågorna och instruktionerna på lätt svenska som ska kunna läsas och tolkas på rätt sätt av 

samtliga. Ejlertsson (2005) anser att det inte är lämpligt att dela ut enkäterna vid vissa tidpunkter 

men jag har inte tagit hänsyn till det eftersom jag har lämnat in enkäterna till en butik där 

yrkesarbetarna fick enkäten tilldelad och fick svara på den på plats utan min närvaro. 

Eftersom jag bara kunde få svar på min enkät från yrkesarbetare i Halmstadsområdet så kan jag 

inte generalisera svaren på hela Sveriges byggarbetare. Jag har inte heller tagit någon hänsyn till 

vilken ålder respondenterna har haft. Det kan finnas en skillnad i vad en yrkesarbetare i 

20årsåldern tycker samt vad en yrkesarbetare tycker som har jobbat 20 år i branschen. Det kan 

också finnas en skillnad på vad en yrkesarbetare i Stockholm tycker där man jobbar i ett 

storstadsområde jämfört med vad en arbetare som jobbar i en relativt liten stad som Halmstad 

tycker. Det kan också vara en skillnad på vad en arbetare i södra Sverige tycker jämfört med var 

en arbetare i Norrland tycker där det är helt andra väderförhållanden. 

Eftersom respondenterna fick enkäten i butiken så kan det ha funnits vissa skillnader på hur dem 

har svarat jämfört med om jag hade delat ut enkäterna på arbetsplatsen och på så sätt kunde 

förklara vissa frågor ifall respondenterna hade svårt att förstå dem. Respondenterna kanske inte 

svarade seriöst heller på samma sätt som dem kanske hade gjort ifall jag var på plats när jag 

delade ut enkäterna. 

Jag hade kunnat kombinera mina enkäter tillsammans med intervjuer för att få en djupare 
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förståelse för vad respondenterna tyckte var viktigt. Det kallas för triangulering och det hade varit 

intressant att göra något sådant eftersom jag hade kunnat ta itu med min frågeställning ur flera 

synvinklar (Bell et al. 2001) 
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4 Resultat 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från min enkätundersökning där jag har sammanställt svar 

från 44 yrkesarbetare i Halmstad, Halland. Jag har tagit fram 3 olika tabeller/diagram som visar 

vilka punkter som hade högst respektive lägst medelvärde samt vilka kategorier som innehåller 

fler punkter. Den Kanadensiska studiens värden finns också med under detta kapitel. De 

medelvärdena som är markerade med fet stil visar det högsta under respektive grupp. 

______________________________________________________________________________ 

4.1 Min enkätundersökning 
 

M = Medelvärde S = Standardavvikelse V = Varians 
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Figur 4. Det uträknade medelvärdet, standardavvikelsen och variansen som har 

sammanställts från de 44 enkäterna som jag fick in 

Här är resultaten samlade från undersökningen med medelvärde, standardavvikelse och varians 

på samtliga motivationsfaktorer. Standardavvikelse är ett mått som visar hur långt mina värden i 

genomsnitt ligger från mitt medelvärde och variansen är standardavvikelsen i kvadrat. 

Medelvärdet är när man summerar alla värden och delar med hur många värden som finns 

(Vännman, Kerstin 2002). De medelvärden som är markerade med fet stil är dom fem med högst 

värde.  

 

 

 

Figur 5 & 6. Resultat av de olika kategoriernas medelvärde, standardavvikelse och varians. 

Här ser vi att kategorin Din arbetsgrupp har högst medelvärde på 6.1 med en standardavvikelse 
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på 0.1 och en varians på 0. Den kategorin har med andra ord flest punkter med högst 

medelvärden från svaren som jag har fått in av enkäterna. Kategorin som kommer på andraplats 

är Inre motiv som har ett medelvärde på 5.8, en standardavvikelse på 0.2 och en varians på 0. På 

delad tredjeplats hittar vi Drivkrafter och Arbetsförhållanden. De har båda ett medelvärde på 5.7 

men det som skiljer dom är att Drivkrafter har en standardavvikelse på 0.2 och en varians på 0.0 

och Arbetsförhållanden har en standardavvikelse på 0.3 och en varians på 0.1. Arbetsledning och 

chefer har det lägsta värdet med ett medelvärde på 5.3, en standardavvikelse på 0.7 och en 

varians på 0.5 vilket visar att det är den kategori som är minst viktig för yrkesarbetarna.  

 

Figur 7. Medelvärde, standardavvikelse och varians över de 5 populäraste punkterna för 

motivation 

Här har vi ett diagram på de 5 punkterna med högst medelvärde. Kategorin Din arbetsgrupp har 

två stycken punkter bland de 5 populäraste och Arbetsledning och chefer, Inre motiv samt 

Arbetsförhållanden har en punkt i topp 5. 

Mängden frihet du får i ditt jobb fick högst medelvärde med en standardavvikelse på 0.9 och en 

varians på 0.9. På andraplats ligger Semester och ledighet tillsammans med vänlighet och 

hjälpsamhet från kollegor. Skillnaden på dessa två är att semester och ledighet har en 

standardavvikelse på 0.9 medan vänlighet och hjälpsamhet från kollegor har en 

standardavvikelse på 1.0. På tredjeplats finner vi Se det slutgiltiga resultatet av ditt arbete med 
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ett medelvärde på 6.0 och 0.9 på både standardavvikelse och varians. Slutligen så finner vi Att få 

en högre lön på fjärdeplats med ett medelvärde på 5.8. Standardavvikelsen ligger på 1.5 och 

variansen ligger på 1.6. 

 

 

Figur 8. Medelvärde, standardavvikelse och varians över de 5 minst populära punkterna 

för motivation. 

Här ser vi tydligare fördelningen över de 5 motivationsfaktorerna som har lägst värde i 

undersökningen. Det femte lägsta värdet har Din fysiska omgivning med ett medelvärde på 5.3, 

standardavvikelse på 1.1 och varians på 1.2. Det fjärde lägsta värdet har Möjlighet till att arbeta 

på samma bygge tills det är färdigställt med ett medelvärde på 5.2, en standardavvikelse på 1.5 

och en varians på 2.4. Det tredje lägsta värdet är Arbetsledarens direktiv och stöd med ett 

medelvärde på 5, en standardavvikelse på 1.7 och en varians på 2.9. Det näst lägsta värdet har 

Arbetsledarens positiva feedback efter att ha avslutat ett bygge med ett medelvärde på 4.8, en 

standardavvikelse på 1.6 och en varians på 2.7. Det lägsta värdet och den minst populära 

motivationsfaktorn i undersökningen är Möjlighet till befordran med ett medelvärde på 4.2, en 

standardavvikelse på 1.5 och en varians på 2.1. 

Tittar man på vilka kategorier som de 5 motivationsfaktorerna med lägsta värde har så kan man 

se att de fyra lägsta tillhör kategorin Arbetsledning och chefer. 
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4.2 Resultaten från den Kanadensiska enkätundersökningen 

 
Figur 9. Det uträknade medelvärdet, standardavvikelsen och från den kanadensiska 

undersökningen. 
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Figur 10 & 11. Resultat av de olika kategoriernas medelvärde, standardavvikelse och 

varians. 

I den kanadensiska studien så ser man att Inre motiv är den kategori som har högst medelvärde på 

5.2, en standardavvikelse på 0.2 och en varians på 0. Kategorin med nästhögst medelvärde är Din 

arbetsgrupp med ett medelvärde på 5.3, en standardavvikelse på 0.3 och en varians på 0.1. På 

tredjeplats har vi Arbetsförhållanden med ett medelvärde på 5.2, en standardavvikelse på 0.5 och 

en varians på 0.3. Kategorin Arbetsledning och chefer har ett medelvärde på 5.1, en 

standardavvikelse på 0.3 och en varians på 0.3. Kategorin Drivkrafter har lägst medelvärde på 

4.9, en standardavvikelse på 0.2 och en varians på 1.0. 
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Figur 12. Medelvärdet, standardavvikelsen och variansen för de 5 populäraste punkterna i 

den Kanadensiska studien. 

Motivationsfaktorn Möjligheten att lära dig nya saker har medelvärdet 5.8, standardavvikelsen 

0.8 och variansen 0.6. Det är den motivationsfaktor med högst medelvärde. Det näst högsta 

medelvärdet har Respekt från kollegor och chefer med ett värde på 5.7, en standardavvikelse på 

5.7 och en varians på 0.6 och Verktyg och utrustning på arbetsplatsen med samma medelvärde 

fast med 0.9 i standardavvikelse och 0.8 i varians. Tredjeplatsen delar Möjligheter till att utveckla 

dina färdigheter och förmågor och Arbetsledarens förståelse för kvalitén på jobbet. Båda har ett 

medelvärde på 5.6 fast med olika standardavvikelser.  
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Figur 13. Medelvärdet, standardavvikelsen och variansen för de 5 minst populära 

punkterna i den Kanadensiska studien. 

Den motivationsfaktor som har femte lägst medelvärde är Säkerheten på arbetsplatsen med 

medelvärdet 5.1, standardavvikelsen på 1.1 och variansen 1.2. Fjärde lägst är Möjligheten till att 

arbeta på samma bygge tills det är färdigställt med medelvärdet 4.7, standardavvikelsen 1.2 och 

variansen 1.4. Tredje lägst är Bonus och andra förmåner med medelvärdet 4.6 

standardavvikelsen 0.9 och variansen 0.8. Din fysiska omgivning (själva arbetsplatsen) har 

medelvärdet 4.4, standardavvikelsen 0.9 och variansen 0.8. Den minst populära 

motivationsfaktorn är Semester och ledigheter som har medelvärdet 4.2, standardavvikelsen och 

variansen på 1. 
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5 Diskussion 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel så diskuterar jag samt analyserar mina svar från enkätundersökningen och jag 
sammankopplar svaren med min teori. Vidare så diskuterar jag resultatet från den 
Kanadensiska undersökningen, undersökningen som John Carlsten gjorde och jag jämför dem 
med mina egna resultat. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

5.1 Diskussion kring enkätundersökningen och Maslows behovstrappa 
Halepota (2005) skrev att det första steget i Maslows behovstrappa som behövde bli uppfyllt var 

de fysiska behoven med krav på bra lön och arbetsförhållanden. Den motivationsfaktorn som var 

i topp i min undersökning visade att Mängden frihet du får i ditt jobb ligger i topp som tillhör 

kategorin arbetsförhållanden. Den som yrkesarbetarna tyckte var näst viktigast var Vänlighet och 

hjälpsamhet av kollegor som faller in under det tredje steget i Maslows behovstrappa och det är 

Behovet av kärlek och gemenskap på arbetsplatsen. Semester och ledighet som låg på tredje plats 

bland yrkesarbetarna tillhör det andra steget i Maslows behovstrappa och det är behovet av 

trygghet med bland annat anställningstrygghet, förmåner och säkra jobbförhållanden. På 

fjärdeplats ligger Din arbetsgrupp som också tillhör det tredje steget i behovstrappan. Den femte 

populäraste punkten är till sist Se det slutgiltiga resultatet av ditt arbete som tillhör det femte och 

sista steget i behovstrappan och det är behovet av självförverkligande där man ska skapa 

utmanande och stimulerande uppgifter.  

Om vi går vidare till de mindre populära motivationspunkterna så ligger Möjlighet till befordran i 

topp och den tillhör det fjärde steget i behovstrappan som är feedback och möjligheter till 

befordran. Arbetsledarens positiva feedback efter att ha avslutat ett bygge var den punkt som 

hade näst lägst medelvärde och den tillhör också det fjärde steget i behovstrappan och samma 

gäller den tredje minst populära punkten som är Arbetsledarens direktiv och stöd. De fjärde minst 

populära punkten är Möjlighet till att arbeta på samma bygge tills det är färdigställt som faller in 

under första steget på behovstrappan och den femte minst populära är Din fysiska omgivning som 

också faller in under det första steget i behovstrappan. 

Schrader (1972) skrev att han tyckte att de två första stegen i behovstrappan inte längre var 

motiverande för yrkesarbetare och att det tredje steget uppfylls av att byggarbetare i naturen 

jobbar i grupp och att arbetarna på så sätt får det tredje steget uppfyllt automatiskt. Det är 

intressant att se att i min enkätundersökning på de 44 yrkesarbetarna så tillhörde topp 4 dem tre 

första stegen i Maslows behovstrappa. De tycker att frihet inom jobbet är det viktigaste för att 

dem ska känna sig motiverade på sin arbetsplats tillsammans med att ha vänliga och hjälpsamma 

kollegor.  Sedan är förmåner som semester och ledighet viktigt för dem och på fjärde plats låg ju 

själva arbetsgruppen. Jag kan hålla med Schrader om att de två första stegen i behovstrappan 

enkelt kan bli uppfyllda i ett land som Sverige där man har bra lön och arbetsförhållanden och att 

man har en bra anställningstrygghet och en lång semesterperiod.  Eftersom Schrader tyckte att de 

3 första stegen blir automatiskt uppfyllda i I-länder som Sverige och Kanada är så tyckte han att 
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man skulle fokusera på de två sista stegen i behovstrappan. Om man tittar på min undersökning 

så är möjlighet till befordran det som verkar motivera arbetarna i min undersökning allra minst. 

Feedback från arbetsledare verkar inte heller vara särskilt viktig för dem om man jämför med 

andra punkter som verkar mycket viktigare. Samma sak gäller arbetsledares direktiv och stöd.  

Resultaten visar att de inte tycker att det är särskilt viktigt med dem högre stegen i behovstrappan 

utan dem tycker att punkter i de tre första stegen verkar betydligt viktigare för dem i första hand. 

Yrkesarbetarna kanske inte vill ha någon befordran eftersom det finns en anledning till att de har 

valt att utbilda sig till byggnadsarbetare och det är exakt det de vill jobba med. Dem kanske inte 

heller behöver stöd och direktiv från arbetsledare eftersom dem anser sig kunna mer om själva 

byggandet än en arbetsledare som tillexempel kanske har tagit en examen på högskolan men 

aldrig tidigare arbetat på en byggarbetsplats. 

Även om min undersökning visade att yrkesarbetarna främst ser punkter som tillhör steg 1-3 i 

som de allra viktigaste för motivationen så får vi ändå ta och kolla på medelvärdet av de olika 

kategorierna. Kategorin Din arbetsgrupp har det högsta medelvärdet vilket visar att i genomsnitt 

på alla punkter så fick den kategorin högst värde och det visar att yrkesarbetarna blir motiverade 

av personerna dem arbetar med och att det finns bra kemi i arbetsgruppen och eftersom steg 1 och 

2 i behovstrappan blir uppfyllda i ett land som Sverige så måste man kanske se till att 

yrkesarbetarna trivs med sina kollegor för att det ska bli bra stämning och bättre produktivitet på 

arbetsplatsen.  

Om vi vidare tittar på den andra populäraste kategorin så visar det att Inre motiv har näst högst 

medelvärde och det visar att arbetarna tycker att punkter som Möjligheter till att jobba med något 

du gillar och är bra på samt Möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor har höga 

medelvärden och ligger precis under topp 5 över dem populäraste punkterna. Så förutom att ha en 

bra arbetsgrupp så är Inre motiv generellt den andra viktigaste kategorin för yrkesarbetarna och 

de inre motiven ligger på det sista steget i Maslows behovstrappa och det visar man kan motivera 

yrkesarbetarna för att komma till sista steget som är självförverkligande där de blir så motiverade 

som de bara kan bli och ha ”en morot” för att prestera bra på arbetsplatsen och att bli så bra som 

dem kan bli.  

Om vi tittar till den minst populära kategorin så är det kategorin Arbetsledning och chefer. 

Punkter som Möjlighet till befordran, Arbetsledarens direktiv och stöd samt Arbetsledarens 

positiva feedback efter att ha avslutat ett bygge har låga värden om man jämför det andra 

punkter. En möjlighet till befordran prioriteras inte särskilt högt av yrkesarbetarna och dem 

tycker heller inte att det är särskilt viktigt för motivationen att en arbetsledare ska stötta dem i 

arbetet och komma med feedback och beröm. Det kan ha att göra med att byggnadsarbetare 

tycker att dem har mycket mer erfarenhet av att bygga än arbetsledare och inte bryr sig mycket 

om dem får feedback och dem kanske får feedback och beröm av sina kollegor istället. Det kan 

också ha att göra med att dem redan får feedback och beröm av sina arbetsledare och ser det som 

en självklarhet och att de kanske inte därför har rangordnat arbetsledares feedback och beröm 

som något viktigt i min undersökning.  
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5.2 Diskussion mellan min undersökning och den Kanadensiska undersökningen 

Om vi börjar med de fem viktigaste punkterna i den Kanadensiska undersökningen så är 

Möjligheten att lära dig nya saker i topp som tillhör kategorin Arbetsförhållanden men den kan 

också sättas in på sista steget i behovstrappan där man ska skapa utmanande och stimulerande 

uppgifter. Respekt från kollegor och chefer ligger på andraplats och man kan jämföra den med 

min undersökning där Vänlighet och hjälpsamhet av kollegor ligger på andraplats. Dem två 

punkterna liknar varandra. Verktyg och utrustning är på tredjeplats i den Kanadensiska 

undersökningen och där fanns Semester och ledighet i min undersökning. Möjligheter till att 

utveckla dina färdigheter och förmågor ligger på fjärdeplats i deras undersökning om man jämför 

med min där Din arbetsgrupp finns. På femte plats hittar vi Arbetsledarens förståelse för kvalitén 

på jobbet. 

Om vi tittar på kategorierna så ligger Inre motiv i topp i deras undersökning. I min undersökning 

så ligger den på andraplats men vi kan se att de inre motiven och arbetsgruppen ligger i topp 2 på 

både min och deras undersökning.  Det intressanta är att kategorin Arbetsledning och chefer 

ligger nästsist i deras undersökning så det visar sig att generellt så är dem punkterna inte så 

viktiga heller för yrkesarbetarna i den Kanadensiska undersökningen jämfört med dem andra 

kategorierna. 

En annan intressant sak är att Semester och ledighet ligger i topp 5 bland dem viktigaste 

punkterna för min studie och att samma punkt har sämst medelvärde i den Kanadensiska studien. 

Det kanske har att göra med att Sverige kanske har bättre avtal när det gäller semester och att 

yrkesarbetarna i min undersökning ser fram emot en lång semester eller så är det kanske att 

semester inte verkar lika viktigt för yrkesarbetarna i Kanada och att dem trivs mer på sin 

arbetsplats och kanske inte anser att semester är av lika stor vikt för dem. 

För att sammanfatta det hela så tycker yrkesarbetarna både i min studie och i den Kanadensiska 

studien att inre motiv och arbetsgruppen är bland de viktigaste kategorierna och att arbetsledning 

och chefer tillhör dem två minst viktiga kategorierna. Både Kanada och Sverige är I-länder där en 

bra grundlön finns och fackförbund gör att man får en bra arbetstrygghet.  

5.3 Diskussion mellan min undersökning och andra svenska undersökningar 

John Carlsten kom i sin uppsats fram till att byggnadsarbetarna inte fick sin motivation av lönen 

utan att de istället fick sin motivation av att skapa något bestående. Om man kollar på min 

undersökning så stämmer det att arbetarna får sin motivation av att skapa något bestående 

eftersom Se det slutgiltiga resultatet av ditt arbete låg på topp 5 med ett medelvärde på 6. Lönen 

hade dock högt värde i min undersökning med ett medelvärde på 5.8 så arbetarna i min 

undersökning tyckte att lönen var bland dem mer viktiga punkterna. Jag använde mig dock bara 

av en enkätundersökning medan John Carlsten använde sig av intervjuer för att få reda på vad 

som var viktigt för motivationen av arbetarna. Det är mycket möjligt att lönen är viktig för 

arbetarna i hans undersökning också men att dem betonade andra faktorer som viktigare. 

Arbetarna i John Carlstens undersökning tyckte att mental prestation och att arbeta fysiskt var 
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viktigt och det kan man jämföra med mina värden i kategorin Inre motiv där de fick höga värden. 

Arbetarna tycker att det är viktigt med mental prestation och att arbeta fysiskt för att utvecklas 

och det stämmer bra överens med min undersökning också. 

Att ha kontroll över sitt arbete och att det var ett fritt jobb med eget ansvar var också en av 

drivkrafterna i John Carlstens undersökning. Där stämmer det också överens med min egen 

undersökning eftersom Mängden frihet du får i ditt jobb hade högst medelvärde av alla mina 

punkter. Jag tycker att det verkar intressant eftersom jag antar att dem som har valt att utbilda sig 

till snickare gör det eftersom dem vet att det är ett arbete där du får jobba varierat och har ett fritt 

ansvar om man (som en av respondenterna i John Carlstens studie) jämför det med ett 

fabriksarbete där man får göra samma sak om och om igen. 

Till sist så har respondenterna i John Carlstens studie sagt att beröm är viktigt för dem. Den 

punkten stämmer inte överens med min undersökning eftersom punkterna som innehöll feedback 

och beröm från arbetsledare hade bland de lägsta medelvärdena i min studie. Det är fullt möjligt 

att dem också är viktiga för arbetarna i min studie men det finns många andra punkter som dem 

tycker är klart mycket viktigare och dem punkterna kanske inte kom fram på samma sätt i John 

Carlstens undersökning eftersom han gjorde intervjuer där han inte hade med alla punkter som 

jag hade i min enkätundersökning. 
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6 Slutsats 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Under detta kapitel summerar jag mitt arbete, svarar på frågeställningen och sammanfattar 
analysen. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Det finns en många olika motivationsteorier. Jag valde att titta närmare på Maslows 

behovstrappa. Enligt min undersökning så finns det kopplingar mellan behovstrappan och vad 

yrkesarbetarna tyckte var viktigast för deras motivation. De populäraste motivationsfaktorerna 

låg mellan de första tre stegen i Maslows behovstrappa som är fysiska behov, behov av trygghet 

och behov av kärlek. Det tyder på att man måste ha en bra grund på arbetsplatsen. Det innehåller 

faktorer som att det ska vara ett fritt arbete där arbetarna får mycket eget ansvar och varierande 

arbetsuppgifter där dem kan utnyttja sin kompetens för att lösa problemen som uppstår. Semester 

och ledighet var näst populärast i min undersökning, men jag tror jag inte att det går att ändra på 

särskilt mycket eftersom man i Sverige redan har bra avtal när det gäller semester.  

Schrader påpekar att de två första stegen fysiska behov och behov av trygghet är uppfyllda i ett I-

land. I min undersökning så ser man att steg 3 som handlar om behovet av kärlek med gemenskap 

och bra arbetskollegor är den viktigaste kategorin för yrkesarbetarna. Arbetarna behöver känna 

sig som en i gänget och ha en arbetsgrupp som dem känner samhörighet med för att trivas på sin 

arbetsplats och för att få högre motivation. Arbetsledningen kan tänka på att när en nyanställd 

byggnadsarbetare kommer, så ska man försäkra sig om att arbetaren blir väl mottagen av gruppen 

som denna ska arbeta med. Det kan handla om att personen för en stödperson i början tills den lär 

sig rutinerna och för att lära känna arbetskollegorna. Man kan också styra upp aktiviteter med 

arbetarna utanför arbetet där personerna kan lära känna varandra. Arbetsledningen kan också se 

till att ha samtal med yrkesarbetarna för att försäkra sig om att de trivs på sin arbetsplats. Det kan 

också vara för att försöka lösa problem som kan uppstå mellan kollegor, om det till exempel 

skulle uppstå något bråk mellan vissa kollegor. 

När arbetsledningen har satt upp mål för hur man ska ordna så att arbetsgruppen är 

sammansvetsad så kan man ge sig på de 2 högre stegen. Där hittar vi dock en avvikelse från 

behovstrappan om man tittar på min undersökning. Dem lägst rankade motivationsfaktorerna har 

nästan alla att göra med arbetsledning och chefer. Dem verkar inte tycka att det är viktigt med 

feedback, beröm, möjlighet till befordran för att deras motivation till arbete ska öka. Så det 

verkar i min undersökning som att dem hoppar över steg 4 i Maslows behovstrappa och efter att 

de fått steg 1 till steg 3 uppfyllda så vill dem upp till steg 5 som handlar om självförverkligande 

genom utmanande och stimulerande arbetsuppgifter. Kategorin Inre motiv var den kategori som 

hade näst högst medelvärde med motivationsfaktorer som möjlighet till att utveckla färdigheter 

och förmågor, möjligheter att jobba med något du gillar och är bra på, möjlighet till att vara med 

och bestämma samt att kunna se det slutgiltiga resultatet.  
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Maslows behovstrappa stämmer i de tre första stegen i min undersökning som är fysiska behov, 

behov av trygghet och behovet av kärlek och gemenskap. Fysiska behov och behovet av trygghet 

tror jag blir automatiskt uppfyllda i Sverige. Man har en lön som man klarar sig på och 

anställningstrygghet har man genom fackförbunden. Yrkesarbetarna har ett relativt fritt arbete om 

man jämför med att arbeta på i en fabrik. Steg 3 kan man genom arbetsledningen påverka genom 

att se till att arbetarna kommer bra in i sin arbetsgrupp och sedan ser till att alla trivs där.  

När det gäller steg 4 i behovstrappan så verkar den inte stämma med min undersökning. 

Respondenterna verkar inte tycka att det är viktigt för motivationen ifall man får feedback och 

beröm av arbetsledare. De tycker att det är viktigare med ett arbete som de tycker om och där de 

kan utvecklas på. Det driver dem i sin tur till att se det slutgiltiga resultatet av sitt arbete. Det 

verkar som att efter steg 1-3 i behovstrappan så vill de ta sig till steg 5 för att öka sin motivation 

och på så sätt vara produktiva.  
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7 Förslag till vidare forskning 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Under detta kapitel så diskuterar jag hur man kan forska vidare angående motivation för 
byggnadsarbetare i Sverige. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Min undersökning var avgränsad till byggnadsarbetarna i Halmstad och den bestod av enbart 

enkätundersökningar. Det hade varit intressant att se hur resultatet hade varit för 

byggnadsarbetare i en storstad som Stockholm eller Göteborg och ifall det hade visat samma 

resultat som dem visade i min undersökning.  

Man hade också kunnat kombinera enkätundersökningarna med intervjuer för att få en djupare 

inblick om vad som motiverade byggarbetare och varför dem anser att vissa motivationsfaktorer 

är viktigare än andra. Man hade kunnat dela upp byggnadsarbetarna i olika kategorier också för 

att se om det skiljer sig något i mellan vad som motiverar unga respektive äldre byggnadsarbetare 

som kanske har en helt annan syn på vad som motiverar dem. 
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Bilaga 1 
Hej! Mitt namn är Nino och jag studerar på Högskolan i Halmstad. Just nu så håller jag på med 

mitt examensarbete som handlar om drivkrafter för yrkesarbetare och jag har valt att göra en 

enkätundersökning för att se vilka faktorer som är viktiga för att motivera yrkesarbetare i 

byggbranschen. Undersökningen tar 1-5 minuter för dig att göra och du kommer att vara anonym. 

Instruktioner 

Om du vänder bladet så hittar du 23 olika alternativ och din uppgift är att ringa in den siffra som 

bäst passar in på alternativet (med andra ord hur viktig denna faktor är för dig för dig på 

arbetsplatsen). Nedan kommer en förklaring på vad siffrorna betyder. 

 

1 Håller inte med alls – mycket låg 

2 Håller inte med – låg 

3 Håller inte med lite grann – något låg 

4 Neutral – medel 

5 Håller med lite grann – något hög 

6 Håller med –hög 

7 Håller med fullständigt – mycket hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du vänder på bladet så hittar du alternativen. 

Tack för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

Nino Jelec 

Student på Byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad 
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ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Här kommer 23 olika påståenden som handlar om din arbetsplats och din uppgift är att ringa 
in hur viktig varje punkt är för dig för din motivation på arbetsplatsen. 

                                    1=håller inte med alls  4= neutral 7=håller med fullständigt 

Drivkrafter 

Bonus och andra förmåner   1      2      3      4      5      6      7     
Att få en hög lön   1      2      3      4      5      6      7 

Din arbetsgrupp 

Vänlighet och hjälpsamhet av kollegor  1      2      3      4      5      6      7 

Respekt från kollegor och chefer  1      2      3      4      5      6      7 

Din arbetsgrupp   1      2      3      4      5      6      7 

Arbetsförhållanden 

Mängden frihet du får i ditt jobb  1      2      3      4      5      6      7 

Möjligheten att lära dig nya saker  1      2      3      4      5      6      7 

Möjligheten till utmaningar i arbetet  1      2      3      4      5      6      7 

Verktyg och utrustning på arbetsplatsen  1      2      3      4      5      6      7  

Din fysiska omgivning (själva arbetsplatsen) 1      2      3      4      5      6      7 

Säkerheten på arbetsplatsen  1      2      3      4      5      6      7 

Arbetsledning och chefer 

Möjlighet till befordran   1      2      3      4      5      6      7 

Arbetsledarens förståelse för kvalitén på jobbet 1      2      3      4      5      6      7 

Arbetsledarens direktiv och stöd  1      2      3      4      5      6      7 

Anställningstrygghet   1      2      3      4      5      6      7 

Möjlighet till att arbeta på samma bygge  1      2      3      4      5      6      7 
tills det är färdigställt  

Arbetsledarens  positiva feedback efter att ha  1      2      3      4      5      6      7 
avslutat ett bygge   
Semester och ledigheter   1      2      3      4      5      6      7 

Inre motiv 

Möjligheter till att göra ett viktigt arbete  1      2      3      4      5      6      7 

Möjligheter till att jobba med något du gillar och 1      2      3      4      5      6      7   
är bra på  

Möjligheter till att vara med och bestämma 1      2      3      4      5      6      7 

Möjligheter till att utveckla dina färdigheter och  1      2      3      4      5      6      7 
förmågor   

Se det slutgiltiga resultatet av ditt arbete 1      2      3      4      5      6      7 
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