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Abstract

The influence of the foreman in construction - a study
about motivation and leadership

Malin Andersson & Viktor Gabre

In the construction industry, there has been a drop in productivity in recent years,
and despite the fact that motivation is a key factor when it comes to create
productive work, there seems to be few studies that focus specifically on what
motivates the construction worker. The studies that exist actually seem to exclude
the great influence of the foreman and impact on the construction worker motivation,
which this paper intends to investigate further.

The aim of the study is therefore to understand what motivates and demotivates the
construction worker and understand the role and impact of the foreman on
constructions worker motivation. The influence of the foreman on the construction
team seems to be non-present in studies and research within the construction
industry and therefore, this thesis refers to emphasize this important role.

The work is performed at the construction company Skanska during the spring term
2015 where the interviews took place with employed construction workers, foremen
and supervisors. The study has shown that workers are proud and want to create a
quality end product. Standstills and revised planning is common within construction
but are obstacles to their creation and a significant demotivator at work. Lack of
commitment from other co-workers creates dissatisfaction and irritation, which
negatively impacts the overall motivation.

The position as a foreman requires both extensive knowledge and experience in
construction management. As it seems the foreman also should be a people person.
The study has shown that the foreman has a major effect on construction worker
motivation by scheduling and distribute the work fairly among the workers. It also
appears that the foreman has some form of intermediate impact on workers
motivation, by adjusting how the worker interprets the external factors that affect
their motivation.
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Sammanfattning 

Inom byggindustrin har man sett en nedgång i produktivitet de senaste åren och trots att 

motivation är en primär faktor för bra arbetsprestation och produktivt arbete, finns det 

få studier som fokuserar specifikt på vad som motiverar byggarbetaren. De studier som 

faktiskt finns verkar dock missa lagbasens stora inflytande och påverkan på 

yrkesarbetarnas motivation, vilket den här uppsatsen har avsett att undersöka närmare.  

Syftet med studien var därför att förstå vad som motiverar och inte motiverar 

yrkesarbetaren samt förstå vilken roll och inverkan som lagbasen har på yrkesarbetarens 

motivation. Lagbasens stora inflytande på arbetslaget verkar ha kringgått forskningen 

inom byggindustrin och därför avser det här examensarbetet att framhäva den här 

viktiga rollen. 

Arbetet är utfört på byggföretaget Skanska under vårterminen 2015 där intervjuer har 

skett med anställda yrkesarbetare, lagbasar och arbetsledare. Resultatet från studien visar 

bland annat att yrkesarbetare är stolta arbetare som vill skapa en kvalitativ slutprodukt. 

Stillestånd och ändrad planering är vanligt förekommande men är ett hinder för deras 

skapande och en påtaglig demotivator i arbetet. Även bristande engagemang hos andra 

medarbetare uttrycktes skapa missnöje och irritation, vilket påverkade motivationen 

negativt.  

Vad gäller lagbasen framkom det att denne behöver vara en person med stor kunskap 

och erfarenhet inom byggproduktion och samtidigt något av en människokännare. 

Studien har visat att lagbasen har stor inverkan på yrkesarbetarnas motivation genom 

planering och rättvis fördelning av arbetet. Det framkommer även att lagbasen har någon 

form av intermediär påverkan på yrkesarbetarnas motivation, genom att justera hur 

yrkesarbetaren tolkar de yttre faktorerna som påverkar deras motivation.  

Nyckelord 

Ledarskap, chefskap, motivation, yrkesarbetare, lagbas, byggbransch, bygg-produktion, 

produktivitet. 
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Förord 
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1 Inledning 

I följande inledande kapitel presenteras bakgrunden till problemformuleringen, som också står 

till grund för uppsatsens syfte, frågeställning och delfrågor. De avgränsningar som gjorts i 

arbetet presenteras även i det inledande kapitlet.  

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen står inför flera utmaningar då den blir mer komplex och sofistikerad. 

Detta skapar också påtryckningar vad gäller professionellt styrda byggprojekt och 

byggorganisationer (Maloney & McFillen 1987). Sverige har dock lidit av 

bostadsproblem sedan lågkonjunkturen på 90-talet då bostadsbyggandet stannade 

upp och har inte ökat nämnvärt sen dess (Bjurenvall 2012).  

 

Under andra hälften av 1990-talet började efterfrågan på bostäder att öka i och med 

den förbättrade ekonomiska utvecklingen samt sänkta bostadsräntor. När själva 

bostadsproduktionen stannade kvar på en låg nivå trots ökad efterfrågan medförde 

det att bostadspriserna höjdes till det tredubbla i Sverige mellan åren 1997-2012. Den 

rådande bostadsbristen hotar den svenska ekonomin genom en eventuell 

bostadsbubbla samtidigt som den begränsar både människors rörlighet och 

möjligheter till studier, arbete och flytt till och från andra städer. (Bjurenvall 2012) 

 

Det som kan tänkas vara lite märkligt är att enligt Sveriges Byggindustri (2013, s. 42) 

ökade antal anställda i byggbranschen från 180 000 personer till 262 000 personer 

mellan åren 2001-2012 trots att produktionen verkat stanna på en låg nivå. Till viss del 

skulle det kunna härledas till den ökade satsningen på ombyggnationer (Sveriges 

Byggindustri 2013, s. 7). Med tanke på den rådande bristen på bostäder och bristen på 

investeringar i nyproduktion verkar byggbranschen behöva öka takten för att hålla sig 

i fas med landets utveckling.  

 

Mansfield och Odeh (1991) påstår att produktiviteten inom byggindustrin är 

undermålig jämfört med andra industrier. Statskontoret (Ds 2009:6, s. 184-185) stödjer 

det påståendet genom att jämföra produktiviteten i byggverksamheten med övriga 

industrier med hjälp av sammanställd data från Statistiska Centralbyrån (SCB) och 

Konjunkturinstitutet. Resultatet som redovisas i Stadskontorets rapport (Ds 2009:6) är 

att produktiviteten i byggverksamheten procentuellt alltid varit lägre jämfört med 

övrig industri mellan åren 2001-2008. I en kanadensisk studie gjord av Hewage och 

Ruwanpura (2006) visade en mätning av den faktiska arbetstiden bland de 

kanadensiska byggarbetarna vara enbart 51 %. Trots att studien inte behandlar den 

svenska branschen verkar produktiviteten vara låg i flera länder förutom i Sverige. 
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I en utredning från Byggkostnadsdelegationen (SOU 2000:44) framkommer det att 

byggsektorn lider av statisk konkurrens vilket betyder att byggföretagen främst 

konkurrerar med befintlig teknik vilket medför att det inte bidrar till någon ny 

teknikutveckling. Istället för att välja mer innovativa konkurrensstrategier tycks 

byggföretagen välja strategier som bevarar den rådande strukturen på marknaden 

(Byggkostnadsdelegationen SOU 2000:44, s. 12). Byggföretagen behöver därför förnya 

sina strategier samt konkurrensfördelar och därigenom även uppnå högre 

produktivitet, för att öka utbudet av bostäder till en normal prisnivå 

(Byggkostnadsdelegationen SOU 2000:44).  

 

Flera forskare, bland annat Olomolaiye och Price (1989) och Barg m.fl (2014), har 

poängterat att produktiviteten ofta är kopplad till motivation och därmed konstaterat 

att: för att höja produktiviteten i byggproduktionen måste vi framför allt förstå vad 

som motiverar byggarbetare. Toor och Ofori (2008) anser även att det är nödvändigt 

med en förnyad vision kring ledarskapsforskningen inom byggindustrin och 

efterlyser speciellt en förändring i den traditionella uppfattningen och tankesättet 

kring ledarskap inom byggbranschen. Den traditionella uppfattningen av ledarskap 

inom byggindustrin framkommer tydligt i en studie gjord av Bresnen (1995). I studien 

framkom det att cheferna inom byggindustrin ansåg att de utövade ledarskap, medan 

de egentligen bara styrde människor genom planering, organisering och kontroll utan 

att egentligen förstå vad som drev dem till att utföra arbetsuppgifter. Toor och Ofori 

(2008, s. 628) anser att det måste fokuseras mer på “the people-side of project 

mangagement” inom byggföretagen för att bli mer framgångsrika och nå önskade 

resultat. Det Toor och Ofori (2008) menar med ”the people-side” är att det behövs bättre 

ledarskap inom projektledning för att föra byggbranschen framåt i utvecklingen.  

 

Inom byggindustrin sätts det idag stor press på projektledare, att de ska göra mer med 

färre människor och mindre resurser (Toor & Ofori 2008). Det ställs även krav på att 

byggföretagen ska vara flexibla gentemot kundens önskemål och därmed tillåta 

förändringar i produktionen. Det hinner nämligen ofta komma ut nya produkter på 

marknaden under projekteringstiden som kunden vill ha, vilket medför förändringar 

i produktionsplaneringen. Eftersom det ofta är stora kapital som står på spel ställs det 

också höga krav på inblandade individer och företags flexibilitet (Rounds & Segner 

2010). Flexibilitet krävs ofta när man arbetar i projektform eftersom det är vanligt med 

utmaningar som förluster av resurser, ändrade prioriteringar och förändringar i mål 

(Gällstedt 2002). Om en kund till ett byggprojekt ändrar sig kring utförandet resulterar 

det ofta i riktningsändringar som ibland till och med innebär att byggarbetarna måste 

riva delar av konstruktionen, för att sedan bygga upp dem på nytt enligt de nya 

ritningarna. 
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Byggarbetare, eller så kallade yrkesarbetare är nödvändiga vid utförandet av det 

manuella och fysiska konstruktionsarbetet i byggprocessen. Yrkesarbetaren har ofta 

en gymnasial yrkesexamen inom bygg eller blivit auktoriserad yrkesman genom att 

ha avlagt godkänt gesällprov. Det ställs höga krav på individerna i byggproduktion, 

jämfört med en konventionell produktionslinje likt löpande bandet, eftersom 

maskinerna oftast är med och tillverkar, kvalitetssäkrar och sätter takt. I 

byggproduktion är det uteslutande individerna som utför detta och därför kan man 

säga att det nästan är uteslutande individbaserade produktionsprocesser inom 

byggprocessen.  

 

Av den totala byggkostnaden består 18 % av löner till byggarbetarna (Sveriges 

Byggindustri 2013, s. 52), vilket kan ge stort utslag på ett projekts budget om det inte 

går som planerat eftersom byggarbetarna får arbeta fler timmar än beräknat. Framför 

allt då själva byggandet sker manuellt av byggarbetarna och att projekten ofta är 

väldigt tids- och kostnadsbegränsade.  

 

För att uppfylla projektmål i produktionen kan man tänka sig att det krävs någon form 

av ledning utöver motivation, kunskap och erfarenhet. Inom projekt pratar man ofta 

om projektledare vars roll är att leda människor, styra projektet mot dess mål, lösa 

konflikter och samtidigt ha förmågan att motivera individerna i teamet (Hallin & 

Karrbom Gustavsson 2012). Inom bygg- och anläggningsverksamheter menar dock 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2012) att det kan kännas lite konstigt att prata om 

projektledare eftersom det finns flera typer av ledare i ett byggprojekt. Inom 

byggproduktion är det lagbasen som har en viktig roll då det är dennes uppgift att 

fördela arbetet mellan yrkesarbetarna inom arbetslaget utifrån deras individuella 

kunskaper och erfarenheter. Lagbasen är oftast en yrkesarbetare med lång erfarenhet 

inom branschen och som av arbetslaget och facket blivit vald att företräda arbetslaget. 

Utifrån vad arbetsledaren och produktionschefen kommenderat så fördelar lagbasen 

arbetet mellan yrkesarbetarna i det arbetslag som basen basar över (se figur 1 nedan). 

Då yrkesarbetarna och lagbasen producerar fysiska produkter, står tjänstemännen för 

planeringen av själva arbetet. 
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Figur 1. En egenutvecklad illustration över projekt-organisationen med tjänstemän och 
yrkesarbetare 

Maloney och McFillen (1987) pekar ut lagbasen som den med stort inflytande över 

yrkesarbetarna och hans förmåga att motivera arbetslaget, att utföra det arbete som 

behövs, avgör även hans framgång. Trots lagbasens stora inflytande är denne i 

forskningslitteraturen inom byggindustrin sällan nämnd och få forskare har tidigare 

benämnt dennes roll som en ledarroll tidigare. Är det kanske lagbasens ledarroll och 

förmåga att motivera sitt arbetslag som blir byggbranschens utmaning? 

Byggbranschen i Sverige står inför många utmaningar som att produktiviteten är för 

låg, det fattas bostäder och priserna är skyhöga. Det efterfrågas nytt synsätt på 

ledarskap enligt Toor och Ofori (2008) och det har även konstaterats att 

produktiviteten måste öka (Statskontoret 2009:6, s. 184-185). För att nå organisatorisk 

framgång pekar Dwivedula och Bredillet (2010) ut motivation som den drivande 

faktorn. Att ha motiverade och produktiva anställda kan tänkas bli viktigare än 

någonsin i en organisation som har människor som utför det manuella och fysiska 

konstruktionsarbetet. Men vad motiverar då egentligen en byggarbetare till att arbeta 

och utföra en bra arbetsprestation? 

1.2 Problemformulering 

Det har konstaterats att produktivitetsutvecklingen är låg inom byggbranschen och att 

det inom de närmsta åren behöver ske en förändring för att kunna möta samhällets 

utvecklingstakt. Konkurrensen på marknaden går mot ökad flexibilitet och tids-
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effektivare projekt vilket ställer högre krav på yrkesarbetarnas prestation. För att 

skapa en produktiv arbetsplats måste yrkesarbetarna, som producerar Skanska 

slutprodukt, vara motiverade. 

 

Uppfattningen om vad som motiverar i arbetet verkar dock vara olika mellan arbetare 

och chefer, vilket tyder på att cheferna inte vet eller förstår vad som motiverar 

arbetarna (Ogunlana & Chang 1998). Har inte tjänstemännen tillräckligt stor insikt i 

yrkesarbetarnas situation blir det svårt att veta vad som motiverar yrkesarbetarna till 

att utföra ett bra arbete. Liten insikt i yrkesarbetarnas arbete skapar en viss 

problematik eftersom tjänstemännen då inte vet hur de ska tillmötesgå de behov som 

yrkesarbetarna har för att vara produktiva.  

 

Tidigare studier som är utförda inom branschen har enbart fokuserat på 

motivationsfaktorer för att höja produktiviteten, mestadels med kvantitativa 

forskningsstrategier. Lagbasens roll och dennes påverkan på yrkesarbetarnas 

motivation har inte fått tillräckligt utrymme i forskningen och utelämnas helt i flera 

studier. Genom att ta reda på vad som motiverar och demotiverar yrkesarbetarna samt 

undersöka om och i så fall hur lagbasens inverkar på deras motivation, kan det skapa 

förutsättningar för ett produktivare arbete och ett konkurrenskraftigare företag.  

1.3 Syfte, frågeställning & delfrågor 

Syftet med studien är att förstå vad som motiverar och inte motiverar yrkesarbetare 

inom byggproduktion med särskilt fokus på lagbasens roll och inverkan på 

arbetslagets motivation. En explorativ ansats kommer att användas för att uppfylla 

studiens syfte eftersom det är svårt, att med den relativt bristfälliga forskningen inom 

området, skapa sig en hypotes kring ämnet.  

 

Frågeställningen blir därmed bred till sin natur och formuleras följande: “Vad 

påverkar yrkesarbetarnas motivation i det dagliga arbetet och på vilket/vilka sätt 

påverkar lagbasen yrkesarbetarnas motivation?”. För att underlätta att besvara syfte 

och frågeställning bör de två nedanstående delfrågorna undersökas:   

 

 Vilka faktorer påverkar yrkesarbetarens motivation? 

 Hur inverkar lagbasen på yrkesarbetarens motivation? 

1.4 Avgränsningar 
Som läsaren själv kanske märker, är syftet och frågeställningarna relativt brett 

formulerade. Det beror på att ämnet i sig är outforskat, speciellt vad gäller lagbasens 

roll i det hela. För att kunna bidra till framtida forskningen behövs en utforskande 

studie, som denna, som kan ligga till grund för framtida hypoteser kring ämnet. Det 
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skapar dock en viss problematik kring mätbarheten i studien. Eftersom studien inte 

innefattat några observationer kan respondenternas verkliga agerande varken 

kontrolleras eller mätas. De faktorer som framkommer under intervjuerna och som 

påverkar motivationen är alltså inte mätbara, utan dessa är endast baserade på 

respondenternas perceptioner. De faktorer som oftast nämns och verkar gemensamt 

mellan de intervjuade respondenterna antas vara de som huvudsakligen påverkar 

motivationen och tas därmed upp i studien. Förutom de faktorer som nämns i studien 

kan det såklart finnas flera andra faktorer som påverkar yrkesarbetarnas motivation, 

men dessa har inte kunnat uppmärksammas eftersom det inte har framkommit fler 

faktorer under intervjuerna eller i transkriberingen av intervjuerna.  

 

Ogunlana och Chang (1998) poängterar att det är svårt att skapa en generell 

handlingsplan gällande alla byggarbetare och deras motivation. Därför föreslår 

Ogunlana och Chang (1998) att varje arbetsplats bör behandlas utifrån dess rådande 

klimat och förhållanden. Skanskas verksamhet är indelat i fyra grenar som består av: 

bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och 

infrastrukturutveckling (Skanska 2015). Examensarbetet har avgränsat sig till bygg- 

och anläggningsverksamheten vid Skanska Sverige AB - Region Hus Stockholm Nord. 

Där har fokus legat på Skanskas egna yrkesarbetare inom byggproduktion som främst 

består av snickare och betongare. Med Ogunlana och Chang (1998) argument i åtanke 

ansågs den här avgränsningen vara nödvändig för arbetet då det inom branschen är 

vanligt förekommande med regionsberoende lönemodeller och vid Skanska i 

Stockholmsområdet har yrkesarbetarna samma modell.  

 

Ser man till byggproduktion är det nästan uteslutande män som arbetar där (Sveriges 

Byggindustrier 2013, s. 40). Det är inte så många kvinnor som söker sig till yrket vilket 

skapar en homosocial miljö dominerad av män (Bergqvist & Lindholm 2015). Det kan 

helt klart ha inverkan på jargong, ledarstil och andra faktorer på arbetsplatsen. För att 

kunna analysera och dra en slutsats kring hur just den homosociala miljön har 

påverkat motivationen och ledarskapet behövs troligtvis en jämförande studie utföras, 

där en arbetsplats som är dominerad av män jämförs med en arbetsplats som 

innehåller fler kvinnor. På grund av studiens tidsram kommer en koppling mellan den 

homosociala miljön och dess inverkan på arbetet att uteslutas.  

 

Eftersom ledarskap är ett komplext fenomen och som kan finnas på flera olika nivåer 

i vårt samhälle, var det rimligt att göra någon form av avgränsning kring det teoretiska 

avsnittet. Då studien är begränsad till ett företag känns det nödvändigt att fokusera på 

relevant teori om ledarskap inom organisationer med främst fokus på ledarskap inom 

en operativ nivå. Det innebär i så fall ett uteslutande av andra typer av ledarskap som 

t ex politiskt ledarskap, som är på en annan nivå än det organisatoriska ledarskapet. 
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När uppsatsen i fortsättningen behandlar ledarskap, syftas det alltså till ledarskapet 

på en organisatorisk nivå, det vill säga ledarskap inom organisationer.    

1.5 Mål & målgrupp 

Målet med studien var att öka både projektledningens samt Skanskas lednings 

medvetenhet kring vad som påverkar yrkesarbetarnas motivation och hur lagbasen 

kan stöttas för att öka motivationen ute på byggarbetsplatsen. Genom att främja 

motivationen hos yrkesarbetskåren kan Skanska öka trivseln och produktiviteten samt 

förbättra den allmänna arbetsmiljön och klimatet på byggarbetsplatsen. Målgruppen 

med den här uppsatsen är därmed ledning eller andra medarbetare med intresse för 

vad som motiverar yrkesarbetskåren inom byggproduktionen. 
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2 Metod 

I nedanstående metodavsnittet argumenteras och presenteras val av datainsamlingsmetod samt 

den analysmetod som valts för att behandla studiens empiriska resultat.  

2.1 Insamling av data 

För att besvara frågeställningen samlades data in som besvarar de framtagna 

delfrågorna. Därmed behövdes det information om vad som motiverar och inte 

motiverar yrkesarbetare i den miljö de dagligen arbetar, huruvida lagbasen inverkar 

på deras motivation och i så fall positionera lagbasens roll som motivator i 

arbetsgruppen. För att förtydliga lagbasens position som potentiell motivator har även 

information från arbetsledare samlats in. 

2.1.1 Metodvalsdiskussion 

Under arbetet har flera olika forskningsmetoder övervägts, såväl kvantitativa som 

kvalitativa metoder. Enligt Patel och Davidsson (2003) och Bryman (2008) lämpar sig 

kvalitativa forskningsstrategier bättre om forskaren vill fånga den världsbild som en 

bestämd social grupp har och dessa individers uppfattning och tolkning av 

verkligheten de lever i, samtidigt som kvantitativa forskningsstrategier ämnar mer till 

att mäta och klargöra orsaker till en social företeelse. En kvantitativ 

datainsamlingsmetod, som till exempel enkäter, skulle kunna ge en bild av vad som 

motiverar och inte motiverar. Bilden skulle dock bara vara ytlig utan hänsyn till de 

sociala och kulturella företeelser som råder på en byggarbetsplats bland yrkesarbetare. 

 

Frågan är om det verkligen går att skapa sig en tydlig bild över en grupp människors 

sociala miljö med hjälp av kvantifierbara datainsamlingsmetoder. Skulle 

yrkesarbetarna fått frågan om lönen påverkar motivationen i hög utsträckning, skulle 

troligtvis majoriteten svara ja på frågan om den var formulerad i en enkät. Däremot är 

det möjligt att det svaret inte skulle varit lika tydligt i en kvalitativ forskningsmetod, 

som till exempel i intervjuer. Intervjuer ger möjlighet till en större förståelse varför 

lönen i så fall är sådan viktig motivator och inte bara att den är det. Diskussionen leder 

oss in på mer kvalitativa forskningsmetoder, som i detta fall verkar vara mer lämplig 

för studien i fråga. Vilken kvalitativ forskningsmetod skulle då kunna tänkas vara 

användbar? 

 

De kvalitativa datainsamlingsmetoderna som övervägts för den här studien är 

deltagande observation, fokusgrupp och djupintervju. Nackdelen med deltagande 

observation är enligt Bryman (2008, s. 443) att den är mycket påträngande och kan 

medföra reaktiva effekter. De reaktiva effekterna kan till exempel vara att 

undersökningspersonerna är medvetna om att de studeras och vill göra ett gott 
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intryck, vilket kan ge en viss skevhet i resultaten. Det finns även vissa svårigheter i att 

observera på en byggarbetsplats då det kan vara farligt för outbildad personal, 

däribland författarna. En positiv effekt av att göra observationer är däremot att se hur 

individer faktiskt gör, istället för att höra dem prata om hur de ska göra.  

 

En fokusgrupp är däremot en datainsamlingsmetod som kan skapa förståelse för de 

processer som personer tillsammans skapar mening och där individerna ifrågasätter 

varandras åsikter (Bryman 2008, s. 449). Fokusgrupp kan anses vara en lämplig metod 

för att väcka en diskussion kring motivation och lagbasens inverkan på den. Det 

problematiska med metoden är att det kan tänkas vara svårt att uttrycka känslor i 

grupp, samt diskutera något så individuellt som motivation bland sina kollegor 

(Vroom 1964/1995, s. 120). 

 

För att skapa en förståelse för hur individerna uppfattar motivation och deras åsikt 

kring lagbasens påverkan på deras motivation ansågs den kvalitativa 

forskningsmetoden intervjuer lämpa sig som datainsamlingsmetod i studien. Mer 

specifikt valdes semistrukturerade intervjuer. Den här metoden tar även Hein (2012) 

upp som en av de mest använda inom motivationsforskningen, och enligt Bryman 

(2008, s. 413) lägger den här metoden tyngd på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt samt ger möjlighet till fylliga och detaljerade svar. Metoden 

lämpar sig då forskaren ämnar undersöka ett förhållandevis tydligt tema men som 

ändå erbjuder en flexibel intervjuprocess (Bryman 2008, s. 415-416). I den här 

uppsatsen var det tydliga temat motivation, där intresset ligger i att förstå individens 

uppfattning av motivation och hur lagbasens ledarskap inverkar på motivationen.  

2.1.2 Plats 

Det finns flera sätt att utföra intervjuer. En möjlighet är att genomföra intervjuerna via 

telefon, men i enlighet med Bryman (2008, s. 210) anses kroppsspråket hos 

respondenten vara en viktig del i en personlig intervju. Bryman (2008, s. 209) nämner 

däremot att telefonintervjuer är ett bekvämare sätt att genomföra studier på samt att 

det ofta kan ge ett större antal medverkande, men metoden passar inte för känsligare 

diskussionsämnen. Författarna valde därför att inte använda sig av telefonintervjuer, 

utan direkta intervjuer. För att inte inkräkta personers privatliv och för att få 

medarbetare att ställa upp på intervjuer kom författarna överens med Skanska om att 

intervjuerna skulle utföras på arbetstid, eftersom det är jobbrelaterat.  

 

Bryman (2008, s. 421) påpekar specifikt att det är viktigt att respondenten känner sig 

bekväm och trygg över att ingen utanför rummet kan höra vad som sägs under 

intervjun. Alla de byggarbetsplatser som intervjuerna ägde rum vid hade intilliggande 
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platskontor där det fanns möjlighet att boka rum, vilket författarna använde sig av vid 

utförande av intervjuerna. På så sätt kunde en trygg och bekant intervjumiljö erbjudas. 

2.1.3 Urval 

Den sociala grupp som det här examensarbetet har studerat är arbetslaget, det vill säga 

yrkesarbetare med tillhörande lagbas, som också är en yrkesarbetare. För att 

ytterligare fastställa det empiriska fenomen som studien genererat kring motivation 

och ledarskap så har även arbetsledare intervjuats. Syftet med det var att rama in och 

fixera fenomenet genom trianguleringmetaforen (Alvehus 2013, s. 72). Genom att 

försöka triangulera lagbasens roll kunde det samlas in tankar och åsikter om hur 

omgivningen såg på rollen, både från arbetsledaren och också arbetslaget, samt hur 

rollinnehavaren såg på sin egen roll.  

 

Ett strategiskt urval är när personer som antas vara intressanta att få information ifrån 

på förhand väljs ut att intervjuas (Alvehus 2013, s. 67), vilket är precis vad som gjordes 

i studien när yrkesarbetare, lagbasar och arbetsledare valdes att intervjuas. För att 

komma i kontakt med lämpliga personer tilldelades författarna en lista med 

kontaktpersoner från fem olika byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Listan 

sammanställdes av en representant från medarbetargruppen på Skanska och med 

hjälp av den listan kunde respondenter kontaktas.  

 

I början uppskattades antalet intervjuer uppkomma till cirka 15 stycken relativt jämt 

fördelat på de tre olika positionerna, det vill säga yrkesarbetare, lagbas och 

arbetsledare. Antal intervjuer som i slutändan genomfördes uppgick till 14 stycken 

fördelat på fyra stycken yrkesarbetare, sex stycken lagbasar och fyra stycken 

arbetsledare. De 14 personer som intervjuades var även fördelade på fem olika byggen 

i Stockholmsregionen (se tabell 1 nedan). 
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Tabell 1. Fördelning av intervjuer 

Bygge 1 2 Yrkesarbetare 

1 Lagbas 

1 Arbetsledare 

Bygge 2 1 Lagbas 

2 arbetsledare 

Bygge 3 1 Yrkesarbetare 

1 Lagbas 

1 Arbetsledare 

Bygge 4 2 Lagbasar 

Bygge 5 1 Yrkesarbetare 

1 Lagbas 

 

De olika byggena hade olika arbetsplatsegenskaper vad avser renlighet, tak över 

huvudet och arbetsmoment, vilket kan ha gett utfall på resultatet. Genom att intervjua 

personer från olika projekt med olika yrkesroller fås ett så kallat heterogent urval. Ett 

heterogent urval kan enligt Alvehus (2013, s. 69) ge en bredare insikt på ett fenomen 

som ska studeras, vilket är av stor vikt vid triangulering av fenomenet. 

Tillvägagångssättet gav författarna en heterogen respondentbas representativ för 

Stockholmsregionen. 

 

Tidigt kom författarna till insikt med att byggbranschen, och mer specifikt 

byggproduktion har stor brist på kvinnliga arbetare. Sveriges Byggindustrier (2013, s. 

40) visar bland annat statistik på att andelen kvinnor är 1 % bland yrkesarbetarna. 

Därför anser författarna att det är mer representativt att enbart intervjua män då 

arbetsplatserna i stort sett inte har några kvinnor bland yrkesarbetarna. 

 

Intervjuer kan avslutats när en empirisk mättnad uppnås (Alvehus 2013, s. 70), vilket 

det började göra vid 11-12 stycken intervjuer. Det fanns däremot vissa svårigheter att 

avgöra mättnaden eftersom de tre olika yrkeskategorierna intervjuades utan specifik 

följd. Samtliga intervjuer på samma arbetsplats skedde under en och samma dag då 

det annars skulle skapa stora logistiska problem samt planeringssvårigheter med 

respondenterna. Mellan varje intervju fanns även tid för att förbättra frågeunderlaget 

och kommande intervjuers diskussioner. Transkribering av intervjuerna var därmed 

också nödvändigt för att kunna läsa och avgöra när innehållet av de olika intervjuerna 

med yrkeskategorierna kunde klassas som mättade. Vad som märktes under 

intervjuerna var att lagbasarna på vissa intervjufrågor framhöll svar ur två olika 

perspektiv, både från sig själv som yrkesarbetare och sig själv som ledare för gruppen, 

vilket skapade mer fylliga svar från lagbasarna.  
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2.2 Analys av data 

Det empiriska material som genererats under arbetets gång igenom intervjuerna, 

spelades även in för att sedan transkribera dem ordagrant inför den tematiska 

analysen, vilket Alvehus (2013, s.85) tar upp som en trygghet för den intervjuade 

personen. Materialet har analyserats utifrån den teori som ansågs relevant för studien, 

men utifrån den empiri som samlades in bearbetades den teoretiska delen om för att 

skapa högre relevans och förståelse för empirin. 

 

Då uppsatsen är tänkt att ge en klarhet i vad som påverkar motivationen hos 

yrkesarbetarna i det dagliga arbetet ansågs en tematisk analys kunna ge ett bredare 

synfält av olika faktorer, vilket också var den metod som användes för att analysera 

insamlad data. Bryman (2008, s. 528) menar att metoden syftar till att skapa ett index 

med centrala teman och subteman som i stora drag liknar en SPSS uppställning. 

Indexet bör innehålla så mycket av deltagarnas ord som möjligt och minimalt med 

material kring varje åsikt (Bryman 2008, s. 529). Med andra ord bör deltagarnas svar 

citeras kring de viktigaste åsikterna som är representerade i olika teman. 

2.3 Etiska förhållningsriktlinjer 

Eftersom det är en viss yrkesgrupps känslor och tankar som uppsatsen ämnar att förstå 

är det viktigt med en medvetenhet kring de etiska riktlinjer som bör följas under 

utförandet av en forskningsstudie. Hur bör man till exempel behandla de individer 

som studeras? Vilka rättigheter har deltagarna? Bryman (2008) tar upp följande 

grundläggande etiska principer som gäller inom svensk forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de berörda personerna i undersökningen måste 

informeras om studiens syfte, vilka moment som ingår i undersökningen, att 

deltagandet är frivilligt samt informera om rätten att hoppa av studien (Bryman 2008, 

s. 131). Informationskravet för studien uppfylldes genom att vid intervjuns början 

informera om det. 

 

Likt informationskravet innebär även samtyckeskravet att personerna som deltar i 

studien ska vara informerade om studiens syfte och upplägg samt själva bestämma 

huruvida de vill medverka eller ej (Bryman 2008). För att uppfylla samtyckeskravet 

togs följande information upp vid intervjutillfället:  

 

 Deltagandet är frivilligt 

 Deltagaren får när som helst avbryta intervjun 

 Deltagaren är inte är tvingad att svara på frågor 

 Deltagaren får avbryta sitt deltagande helt och begära att hans eller hennes svar tas bort 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien ska behandlas 

med konfidentialitet (Bryman 2008, s. 132). Då studien inte innefattar någon insamling 

av personnummer underlättar det uppfyllandet av konfidentialitetskravet. Däremot 

är det viktigt att deltagarnas anonymitet skyddas, vilket i studien säkrades genom att 

inte nämna deltagarnas namn för andra och inte benämna individerna vid namn i 

slutrapporten. Det sista kravet som är nyttjandekravet, innebär enligt Bryman (2008, 

s.132) att insamlade uppgifter om enskilda individer endast får användas till 

forskningsändamålet. För att uppfylla detta krav krävs det att personuppgifter kring 

de deltagande individerna inte sprids till studiens deltagare, andra på företaget eller 

personer utanför företaget. 

2.4 Reflektion 

2.4.1 Etiska dilemman 

Det var till en början svårt att avgöra vilka etiska implikationer som arbetet skulle 

kunna generera. Såklart kan arbetsmotivation samt känslor vara svåra att beskriva 

och/eller erkänna under intervjuer. Ur yrkesarbetarens perspektiv kanske det inte är 

något som man direkt vill erkänna eftersom man kanske är rädd för olika 

konsekvenser som ärligheten skulle kunna medföra. För att kunna arbeta med 

ständiga förbättringar, som Skanska vill, var det dock viktigt att verkligen ta reda på 

hur yrkesarbetarna tänker och känner för sitt arbete för att i sin tur kunna förbättra 

deras situation och organisationen i sig. För att skydda respondenterna och få dem att 

våga öppna upp sina känslor ansågs det viktigt att ta hänsyn till deras integritet, 

därmed anonymiserades de resultat som studien genererade. I praktiken var dock 

anonymiteten svår att hålla under utförandet av själva intervjuerna eftersom att nästan 

alla hade koll på varandra, både inom de enskilda byggarbetsplatserna och på andra 

byggen. Vilka som deltog i intervjuerna blev svårt att hålla anonymt, men det verkade 

inte bekymra de deltagande personerna. Nästan alla sa under intervjutillfället, när de 

informerades om att deras svar kommer anonymiseras, att “jag har inget att dölja” eller 

“jag står för det jag säger”. Trots det anses anonymiteten bevarad vid publikation av 

arbetet och under studiens gång då inget insamlat eller presenterat material kan 

kopplas till studiens respektive respondenter. 

 

När det kommer till syftet av studien och dess öppenhet gentemot respondenterna för 

vad som egentligen studeras i arbetet, uppstod det lite av ett dilemma. Hade det 

informerats vid intervjuns början att uppsatsen handlar om motivation bland 

yrkesarbetare är det möjligt att de uppfattat ämnet som flummigt och att de inte riktigt 

vet vad som motiverar dem. För att få respondenterna att prata om motivation, utan 

att egentligen nämna ordet motivation, nämndes det att studien ämnar förstå; 
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 Varför de valde yrket 

 Varför de stannar kvar inom branschen 

 Hur de trivs på jobbet 

 Relationen mellan kollegor 
 

Genom att ställa frågor rörande de fyra punkterna ovan, vilka är mer konkreta än att 

prata om motivation, kunde de inre drivkrafterna framhävas. Genom det kom det 

fram varför de arbetar med det de gör och vad som får dem att göra ett bra jobb. Det 

är ju faktiskt det som motivation egentligen handlar om, vad som faktiskt driver en 

person att göra det den gör. Däremot kan detta möjligtvis ses som ett etiskt dilemma, 

eftersom det inte informerades om uppsatsens exakta syfte. 

 

Viktigt att veta är att forskaren bär ansvaret för att respondenten ej ska bli skadad eller 

kränkt enligt Vetenskapsrådet (2011). För att undvika det, blir det därför avgörande 

huruvida intervjuaren kan avläsa situationen under intervjun. En intervju kan klassas 

som bristande om intervjuaren har fått respondenten att må psykiskt illa, men vad 

som kunde läsas av under intervjuerna var att ingen kände sig kränkt eller ledsen. 

Intervjuerna i den här studien uppfattades istället relativt avslappnade med god 

stämning.  

2.4.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Hur kvaliteten ska bedömas vid kvalitativa studier verkar vara ett omdiskuterat ämne 

i litteraturen (Alvehus 2013; Bryman 2008). Ofta görs en distinktion mellan reliabilitet 

och validitet, där reliabilitet avser huruvida forskningsresultaten går att upprepa och 

validiteten avser huruvida studien undersöker det som avses undersökas (Alvehus 

2013, s. 122). Reliabiliteten kan alltså tolkas vara hur tillförlitlig studien är medan 

validiteten syftar till hur giltig studien är. Hur upprepningsbar studien är kan vara 

svårt att avgöra då datainsamlingen skedde via intervjuer. Vem som intervjuar och på 

vilket sätt som frågorna ställs påverkar säkerligen respondenten och dennes svar. I en 

upprepande studie skulle därför svaren från respondenten kunna bli annorlunda 

jämfört med tidigare, för att den intervjuade då hunnit reflektera över sin situation. 

Istället för att diskutera Alvehus (2013) definition av validitet menar Bryman (2008) att 

diskussion istället borde kretsa kring hur trovärdig och pålitlig studien är. Det är en 

diskussion som kommer att ske i slutet av rapporten, samma gäller diskussionen om 

generaliserbarhet. Det kan dock tilläggas att syftet med en kvalitativ studie inte är att 

generalisera.  
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3 Motivation & Ledarskap 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras det teoretiska ramverket för arbetet, med syftet att 

ge läsaren en inblick i den befintliga kunskap som existerar inom det problemområde som 

uppsatsen avser undersöka. 

3.1 The Fifty-Fifty Rule 

Adair (2006) menar att ledarskap och motivation har en stark koppling till varandra. 

Adair (2006, s. 7) skriver till exempel i sin bok Leadership and Motivation att “leadership 

and motivation are like brother and sister”. Båda kan behandlas och analyseras separat, 

men hör ändå ihop. I privatlivet finns det oftast ingen ledare som motiverar en till att 

städa, det är något som ligger hos den enskilda individens inre motivation. Samma 

sak kan tänkas angående ledare. Som ledare behöver man inte motivera andra eller 

skapa förutsättningar för det, frågan är bara hur bra man uppfattas som ledare då. 

Inom organisationer är dock ledning oftast en viktig faktor när det kommer till att 

motivera sina medarbetare. Naturligtvis finns det även andra faktorer och 

förhållanden som påverkar motivationen. Larsen m.fl. (2005, refererad i Hein 2012, s. 

15) indelning av motivation ger en bra uppfattning om hur motivation både är nått 

som beror på den enskilda individen och förhållanden inom företag och i samhället: 

 

Motivation som beror på förhållanden hos den enskilda individen 

 Motivation är en fråga om grundläggande programmering (gener, behov & 

uppfostran). 

 Motivation är något man kan besluta sig för och förändra (till exempel individ 

sätter upp egna mål i förhållande till den enskilda arbetsuppgiften). 

 

Motivation som beror på förhållanden inom företaget 

 Motivation skapas av själva arbetet (till exempel självständighet). 

 Motivation skapas av företagets villkor (till exempel lön, förmåner, kultur & 

ledning). 

 Motivation skapas av sociala processer i företaget (till exempel 

självförstärkande processer eller sociala stereotyper). 

 

Motivation som beror på förhållanden i samhället 

 Motivation skapas av samhället (till exempel kultur, religion, livssituation, 

generationer). 

 

Vad som motiverar inom en organisation eller ett företag är vad det här arbetet 

huvudsakligen avser att undersöka. Vad gäller motivation inom organisationer har 
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framför allt Adair (2006, s. 38) formulerat en intressant princip kring motivation och 

ledarskap som kallas “The Fifty-Fifty Rule” som lyder följande; 

 

”Fifty per cent of motivation comes from within a person and 50 per cent from 

his and her environment, especially from the leadership encountered there” 

(Adair 2006, s. 38).  
 

För att ta reda på vad som påverkar motivationen i byggbranschen blir det därmed 

viktigt att se till både de inre och yttre faktorerna som påverkar motivation enligt ”The 

Fifty-Fifty Rule”, som både är den enskilda individens motivation samt ledarskapets 

inverkan på motivation. Denna regel påminner ledare att de spelar en viktig roll när 

det kommer till att motivera anställda (Adair 2006), vilket även poängteras ett flertal 

gånger under det här teoriavsnittet. 

 

För att skapa ett teoretiskt ramverk har traditionella teorier om motivation bland annat 

varit till hjälp. Teorierna må ha en del år på nacken men är fortfarande relevanta inom 

den psykologiska disciplinen. Adair (2006) kritiserar dock de äldsta 

motivationsteoretikerna som till exempel Maslow och Herzberg då de till största delen 

fokuserat på individuella behov. Adair (2006) menar att Herzberg har kommit något 

längre än Maslow, när det kommer till insikten att den yttre miljön, som till exempel 

ledarskapsstyrning, har möjlighet att demotivera anställda. De äldre 

motivationsteoretikernas bidrag blir därmed att förstå de inre behoven hos anställda, 

vilket enligt Adair (2006) är femtio procent av vår motivation. De andra femtio 

procenten av vår motivation ligger helt enkelt i de yttre faktorerna, bland annat 

ledarskap. För att förstå vad ledarskap är tar vi hjälp av ett flertal författare inom 

området för att försöka skapa en förståelse för begreppet och hur det just nu ter sig 

inom byggindustrin. Det teoretiska ramverket innefattar även det som gjorts inom 

forskningsområdet motivation i byggbranschen, med fokus på motivation hos 

byggarbetare. 

 

3.2 Motivation i byggbranschen 

Barg m.fl. (2014) gjorde en genomgång av befintlig forskning kring ämnet vad som 

motiverar bygg- och anläggningsarbetare. De kom fram till att trots att det finns många 

studier gjorda om motivationsteorier och mänskligt beteende, är det väldigt få som 

fokuserar specifikt på vad som motiverar just byggnadsarbetaren. Att forskare inte 

utförligt studerat byggbranschen tror Maloney och McFillen (1983) beror på tre 

följande anledningar; 
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 Forskarna har för lite eller ingen kunskap om byggande. 

 Forskarna får inget ekonomiskt stöd från byggbranschen då de inte är särskilt 

entusiastiska för att stödja sociala experiment/studier. 

 För få forskare inom byggbranschen har tillräcklig kunskap om psykologi och 

fysiologi som behövs för en sådan studie.  
 

Maloney och McFillen (1983) föreslår därför ett mer tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt när man utför djupstudier om motivation i byggbranschen. De fåtal 

studier som gjorts kring motivation i byggbranschen är ofta försök att koppla 

produktivitet och motivation, det vill säga att försöka ta reda på vilka 

motivationsfaktorer som ökar produktiviteten. Mansfield och Odeh (1991) nämner att 

trots att det gjorts förbättringar vad gäller verktyg, material samt design- och 

byggmetoder verkar produktiviteten inom byggindustrin vara undermålig jämfört 

med andra industrier. Även Barg m.fl (2014) menar på att produktiviteten inom bygg- 

och anläggningsindustrin inte förbättrats om man exempelvis jämför med 

tillverkningsindustrin. Inte heller verkar det skett några grundläggande åtgärder för 

att förbättra ledningen av projekt “..no significant fundamental management or attitude 

shift has occurd for a change” (Barg m.fl 2014, s. 9). Barg m.fl (2014) menar att det har lett 

till att det skapats en trend bland publikationer kring området som föreslår att 

motivation är en av nyckelfaktorerna som påverkar produktiviteten. För att öka 

produktiviteten inom byggbranschen har därmed fler börjat intressera sig för vad som 

motiverar där.  

 

 

3.3 Vad är motivation? 

Ställs frågan till tio personer så finns det säkerligen tio olika svar. Motivation är enligt 

Gonzales (1991, s. 59) många gånger individuellt och går oftast inte att generalisera för 

den stora massan. Hein (2012) skriver till exempel en hel bok om motivation utan att 

definiera vad motivation faktiskt är. Boken handlar istället om hur motivation 

uppfattas olika från individ till individ eftersom alla tänker och värderar beteenden, 

psykosociala arbetsförhållanden och belöningar på olika sätt. Motivation har däremot 

förklarats av andra, däribland av Weiner (1992) och Franken (2002) som “Motivation är 

de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett viss beteende gentemot ett 

givet mål.” (refererad i Hein 2012, s. 13). Det här är en väldigt bred tolkning som inte 

förklarar vad som motiverar, men som däremot förklarar hur motivation kan skapa 

ett visst beteende hos en individ som i sin tur kan skapa ett större engagemang för sin 

uppgift. Cox, Issa och Koblegard (2005) definierar motivation som; “... providing a drive 

to act to satisfy needs or desires...” vilket kraftigt påminner om Weiner (1992) och 

Frankens (2002) definition. Pinders (1998) förklaring till vad motivation är, tar upp 

både inre och yttre motivation; “... a set of energetic forces that originate both within as well 
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as beyond an induvidual´s being, to initiate work-related behavior and to determine its form, 

direction, intensity, and duration.”. Pinder (1998) talar om hur den inre drivkraften 

samverkar med den yttre påverkan för att i sin tur skapa ett utfall av beteende. 

3.3.1 Inre & yttre motivation 

Motivationen brukar vanligen kategoriseras in i två olika typer, inre och yttre 

motivation som nämnt ovan. Den inre motivationen beskrivs vara något som skapas 

inifrån, av individen själv. Hein (2012 s. 16) beskriver den som en inre längtan att 

utvecklas, prestera, uppleva och veta. Den inre motivationen styrs inte av resultatet 

eller belöningen som själva arbetet utgör, utan av en inre tillfredsställelse. Vidare 

beskriver Hein (2012 s. 17) den yttre motivationen som något som styrs av externa 

källor och ligger utanför individens kontroll. 

 

En kombination av yttre och inre motivation är det som de flesta teoretiker förespråkar 

och Maccoby (1995) behandlar hur motivation ses på olika sätt inom olika 

organisationer. Enligt Maccoby (1995) beskriver en del välrenommerade skolor 

fortfarande motivation som en helhet och inte ett tvådelat begrepp, vilket Maccoby 

redovisar skillnaden mellan i en enkel illustration, se figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2. En illustration över hur yttre och inre motivation förhåller sig gentemot varandra 

(Översättning från Maccoby (1995, s. 10)) 

Det Maccoby vill illustrera är hur den yttre och inre motivationen skiljer sig från 

varandra, samtidigt som de är i behov av varandra för att skapa en fullt motiverad 

individ. En slutsats kan dock dras, att skilja på yttre och inre motivation har betydelse 

när man vill försöka beskriva motivation. 

3.4 Klassiska motivationsteorier 

Det finns flertalet teorier som har skapats genom åren och många av dem är en 

nytolkning eller utveckling som bygger vidare på tidigare teorier (Hein 2012). Det 

märks dock tydligt att det fortfarande är två grundläggande teorier som dominerar 

och är de mest relevanta gentemot dagens forskning. Dessa två grundläggande teorier 

är Maslows behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorteori som båda fokuserar på den 
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humanistiska psykologin. Även om andra forskare bidragit till ämnesområdet är det 

bland annat Maslows och Herzbergs teorier som enligt Hein (2012, s. 21-22, 64) är de 

mest använda och de mest diskuterade teorierna. Dock anses de av den större massan 

“... ha en negativ, skev och stympad bild av människan…” (Hein 2012, s. 21) och att 

Maslows teori stundvis kan vara för ”mekanisk” (Alvesson & Kärreman 2012, s. 354). 

Den här kritiken baseras “... ofta på myter och bristande insikter i fältet…” som Hein (2012, 

s. 21) uttrycker det själv, vilket Hein anser ger teorierna oförtjänt kritik från okunniga. 

 

Hein (2012, s. 22) påstår även att de hör till de mest refererade och använda teorierna 

inom motivation än idag och att de kräver kunskap samt insikt för att kunna användas 

på rätt sätt. Även Alvesson och Kärreman (2012, s. 352-354) presenterar Maslow och 

Herzberg som de två viktigaste och mest grundläggande motivationsteoretikerna 

inom den humanistiska psykologin, vilket även merdelen av dagens forskning 

refererar till och använder sig av (Hein 2012, s. 35). På grund av det så kommer därför 

Maslow och Herzberg ägnas var sin del nedan, för att ge deras teorier det utrymme de 

behöver. 

 

Utöver de två större motivationsteoriserna så har även Alderfers (1972) frustration-

regressionshypotes gjort ett avtryck bland forskare. Den här teorin är lite enklare och 

mer kortfattad än de andra två. Den går ut på att när individen inte kan stimulera sitt 

behov så fokuserar denne på de behov som går att uppfylla, för att kompensera 

bortfallet.  Alderfers teori testades av både Herzberg och Maslow när de tog fram sina 

bidrag till forskningen. Alderfers teori kunde då ge ytterligare klarhet i beteenden för 

både Maslows och Herzbergs teorier, vilket gjorde att Alderfers teori testades och 

stärktes. (Hein 2012, s. 104-105)  

 

3.4.1 Maslows behovspyramid 

Maslows behovspyramid är en av de mest kända motivationsteorierna. Teorin 

grundades enligt Maslow själv mycket på McGregors (1960/2007) forskning inom 

ledarskap (Hein 2012, s. 105). Teorin bygger på att de mest grundläggande behoven 

måste vara tillfredsställda innan en högre nivå av behov kan tillfredsställas. Då en nivå 

av behov är tillfredsställd finns det inte längre en längtan och önskan att få dem 

tillfredsställda. Så länge behoven är stimulerade är de inte längre viktiga (Maslow 

1954/1987, refererad i Hein 2012, s. 64-69). Enligt Maslow (1954/1987, s. 15-27) finns 

fem olika nivåer av behov, dessa illustreras nedan i figur 3.  
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Figur 3. Maslows fem behovsnivåer, där den högst rankade är i botten med fallande viktighetsgrad 

uppåt i pyramiden (Illustration tagen från Communication Theory (2015)) 

 

De fem behoven finns listade med förklaring nedan (översättning från Hein 2012, s. 

69): 

 Fysiologiska behov 

Behoven kallas vanligtvis för fysiska behov och är de mest grundläggande 

kraven en individ har. Här återges faktorer som mat, vatten, sömn, vila, boende 

och sexualitet för att nämna några. Det här behovet bör vara stimulerat för att 

en individ ska kunna fungera och skapa ett engagemang för annat än sin egen 

överlevnad. 
 

 Trygghetsbehov 

Behovet av säkerhet och trygghet är exemplifierat igenom faktorer som “... 

stabilitet, skydd, frihet från ångest och kaos, existens av lag och ordning, struktur, 

gränser och liknande” (Maslow 1954/1987, refererad i Hein 2012, s. 71). Maslow 

(1954/1987) menar att det här skapar ett beteendemönster bland individer att 

välja det säkra före det osäkra vid avgörande livsval. Har individen ett konstant 

orosmoln hängandes över axlarna så kommer inte en engagerad och produktiv 

insats kunna skapas. Hein (2012) menar dock att behovet inte alltid är aktuellt 

bland dagens moderna befolkning då det hör till samhällets regler att se till att 

befolkningen är trygg, vilket de flesta civiliserade länderna uppfyller till viss 

grad. 
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 Behov av gemenskap 

Det här behovet är vad som normalt kallas för socialt behov, ett krav av social 

gemenskap som stimulerar människans samhörighet. Maslow (1954/1987, s. 

20) tar upp det här fenomenet som en djurisk instinkt, att flockas med likar, att 

känna en sam- och tillhörighet. Är inte det här behovet uppfyllt så känner sig 

individen ensam och skapar per automatik en större längtan mot tillhörighet 

(Hein 2012, s. 72). 
 

 Behov av uppskattning 

Maslow delar upp uppskattningsbehoven i två kategorier, prestation och 

status. Prestation är uppskattning för kompetens, styrka, frihet och resultat. 

Status är uppskattning som rykte, ära, uppmärksamhet och dominans (Maslow 

1987, s. 21). Hein (2012, s. 73) kallar de här två typerna för inre och yttre 

uppskattning och ger en “... känsla av att man är viktig och nyttig”. Maslow 

(1954/1987, s. 21) menar att om uppskattningsbehovet inte är uppfyllt, 

resulterar det i att individen känner sig otillräcklig, hjälplös och svag. 

 

 Behov av självförverkligande 

Känslan av rastlöshet och missnöje upplevs om inte individen får göra vad de 

är skapade för att göra. Till exempel vill musikern skapa musik och poeten vill 

skriva. Med andra ord vill människor göra vad de är skapade till att göra, de 

vill vara i sin miljö. Det här behovet skiljer alla individer emellan, det är högst 

personligt och existerar inte utan de grundläggande fyra behoven. En individ 

kanske vill vara en perfekt förälder medan en annan vill uppfinna eller skapa 

saker. (Maslow 1954/1987, s. 22) 

 

De fem behovsnivåerna som nämns ovan kan överlappa för individen. Till exempel 

kan det fysiologiska behovet vara tillfredsställt till 70 % samtidigt som 

trygghetsbehovet kan var tillfredsställt till 40 % och gemenskapsbehovet till 10 %. 

Behoven försvinner dock aldrig, utan det är bara behovens signifikans som reduceras 

när behovet är stimulerat. Individer som har en låg ambitionsnivå kan ibland inte 

utveckla nya behov på en högre nivå då de under lång tid har levt med en konstant 

låg nivå, till exempel lång arbetslöshet. Det betyder att de är nöjda så länge de får sina 

fysiologiska behov stimulerade. (Maslow 1954/1987, refererad i Hein 2012, s. 75-78 

Vidare kan även en önskan om till exempel löneförhöjning stimulera flera nivåer som 

trygghet, uppskattning och högre status i sociala umgängeskretsar. (Maslow 

1954/1987, refererad i Hein 2012, s. 75-78; Alvesson & Kärreman 2012, s. 353-354) 

  



 

 22 

3.4.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Den här teorin skapades av Herzberg och går grundläggande ut på att skilja faktorer 

åt i två klasser, hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är förknippade 

med otillfredsställelse i arbetet, samtidigt som motivationsfaktorerna förknippas med 

arbetstillfredsställelse. 

 

Herzberg identifierade olika faktorer som påverkade arbetstillfredsställelsen och 

motivationen, redovisade i figur 4 nedan. Uppdelningen av faktorerna i de här två 

kategorierna gjordes efter att Herzberg undersökt hur faktorerna förekommer bland 

anställda. En del faktorer förknippas i majoriteten av fallen med negativa känslor till 

jobbet, vilket gör de till hygienfaktorer. Förknippas de med arbetstillfredsställelse så 

är det en motivationsfaktor. Faktorerna är alltså sorterade i den kategorin som hade 

flest negativa respektive positiva respondentsvar från Herzbergs undersökning. Hur 

uppdelningen ser ut illustreras i figur 4. Den mindre vita rutan nere till höger i figuren 

summerar motivations- samt hygienfaktorernas utfall och redovisar hur de bidrar till 

demotivation samt motivation. 

 
Figur 4. Illustration från Herzberg (2003) som visar fördelningen mellan hygien- och 

motivationsfaktorer. 

Faktorer i en kategori arbetar inte på samma skala som den andra kategorin. Det 

betyder att faktorerna går från ett nollvärde till en extrempunkt, för 

motivationsfaktorer är den här punkten positiv och för hygienfaktorer är 
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extrempunkten negativ. De kan inte arbeta åt andra hållet och är separata skalor. En 

motivationsfaktor kan inte bidra till ett missnöje, precis som att hygienfaktorer inte 

kan skapa arbetstillfredsställelse eller motivation. Hein (2012) påstår att den här 

tekniken kan påverka faktorerna och ge en skev bild av hur de fungerar för 

medarbetarnas motivation. Vidare påstår Hein att; 

 

“Om en medarbetare inte får motivationsfaktorerna uppfyllda, kanske därför att 

arbetet helt enkelt inte gör detta möjligt, kan man tänka sig att medarbetaren i 

stället försöker kompensera denna brist genom att fokusera starkare på 

hygienfaktorerna, så att ett trist arbete blir mer uthärdligt” (Hein 2012, s. 142-

143).  

 

Det Hein (2012) menar är att när en uppsättning faktorer inte bidrar så blir den andra 

kategorins faktorer viktigare och får därför mer fokus. Det här fenomenet kallas 

Alderfers frustration-regressionshypotes och begreppet betyder att “...ett misslyckat försök 

att uppfylla ett visst behov kan resultera i att ett annat behov blir mer dominerande - det får 

helt enkelt större betydelse, även när det redan tidigare är tillfredsställt i rimlig grad” 

(Alderfer 1972, refererad i Hein 2012, s. 104). Om till exempel relationsbehovet inte är 

tillfredsställt så kommer människan enligt Hein (2012, s. 104) att söka materiella 

fördelar som kompensation för att skapa anknytning till andra människor. Det 

substituerande behovet kan dock inte stimulera det ursprungliga behovet helt, vilket 

innebär att beteendet delvis är irrationellt då det ursprungliga behovet inte är 

stimulerat samtidigt som individen fortfarande är motiverad (Hein 2012, s. 104-105). 

 

Det Herzberg (2003) kommer fram till är att olika kombinationer av hygien- och 

motivationsfaktorer ger olika beteenden hos medarbetare. Hur de påverkar varandra 

visas i figur 5 nedan. 

 

 
Figur 5. En matrissammanställning över hygien- och motivationsfaktorer. Illustrationen 

sammanställd från 12Manages (2015) sammanfattning av Herzbergs tvåfaktorteori. 
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3.5 Vad motiverar byggarbetaren? 

Vad som motiverar en individ borde enligt Mansfield och Odeh (1991)  ligga i 

ledningens intresse inom byggindustrin. Uppfattningen om vad som motiverar verkar 

vara olika mellan arbetare och chefer, vilket enligt Ogunlana och Chang (1998) tyder 

på att cheferna inte vet eller förstår vad som motiverar arbetarna. Wesley-Lees (1976, 

refererad i Olomolaiye & Price 1989) testade att applicera motivationsteorier rakt av 

på byggbranschen. Resultatet visade att det inte var möjligt att ta fram en avgörande 

eller primär faktor som kunde representera vad som motiverar inom byggbranschen. 

För att förstå vad som motiverar i byggbranschen har flera författare tagit upp olika 

exempel och fynd. Bland annat tar Mansfield och Odeh (1991) upp några exempel på 

vad de anser är signifikanta motivatorer i byggbranschen. De menar bland annat att 

alla ska sträva efter att skapa en atmosfär som baserar sig på tillit, förståelse och 

samarbete. En bra atmosfär på arbetsplatsen medför oftast en bra attityd bland 

arbetare och deras förmän och dåliga arbetsvanor undviks (Mansfield & Odeh 1991). 

Anställda ska ha möjlighet till befordran eller möjlighet att erhållas specialuppgifter, 

nya ansvarsområden samt testa på nya jobb enligt Mansfield och Odeh (1991), vilket 

gör att anställda kan öka sina kunskaper och erfarenheter. Även om det är viktigt att 

ge anställda möjlighet till utveckling på arbetsplatsen visar också studier på att flera 

byggarbetare inte vill ha befordran (Olomolaiye & Price 1989). Olomolaiye och Price 

(1989) upptäckte att flera byggarbetare hellre vill bygga och skapa, mer än att jaga 

någon mer inflytelserik position i organisationen. Olomolaiye och Price (1989) kopplar 

även det här till Maslows högsta behov i behovshierarkin, det vill säga 

självförverkligande. Precis som Maslow (1954/1987) beskriver självförverkligande 

med sitt exempel att musiker vill skapa musik och poeten vill skriva, verkar 

byggarbetaren även sträva efter självförverkligande genom att bara vilja bygga och 

skapa. Därför menar Olomolaiye och Price (1989) att byggarbetaren inte verkar lockas 

av befordran eftersom denne troligtvis då inte får utföra sådana arbetsuppgifter.  

 

Mansfield och Odeh (1991) framhäver även vikten av sociala relationer och anser att 

en god social miljö uppmuntrar till samarbete. Det sociala är också enligt Schrader 

(1972) identifierat som en viktig faktor bland byggarbetare och menar på att många 

byggarbetare gör stora ansträngningar för att arbeta med sina kompisar och bilda 

gäng. Borcherding och Oglesbys (1974)  studerade motivationsfaktorer inom 

byggbranschen och de högst rankade motiverande faktorerna bland yrkesarbetarna 

var just sociala arbetsrelationer, men även produktiva dagar, tydliga roller och ansvar 

samt bra hantverk/kvalitet. De demotiverande faktorerna som Borcherding och 

Oglesbys (1974) identifierade bland byggarbetarna var dåliga relationer med kollegor, 

dåligt hantverk/kvalitet samt orättvis tilldelning av arbetsuppgifter. I en australiensk 

studie från 2007 gjord av Doloi rankades motivationsfaktorer som påverkar arbetarens 
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produktivitet inom byggindustrin. De viktigaste attributen från Dolois (2007) 

enkätundersökning resulterade i följande faktorer; 

 

 Arbetssäkerhet 

 Uppskattning & belöning för utfört arbete 

 Arbetsmiljö 

 Arbetsgivarens erkännande vad gäller uppskattning för utfört arbete.  
 

Hur det kommer sig att Doloi (2007) och Borcherding och Oglesbys (1974) resultat 

skiljer sig är svårt att säga. Det som skiljer sig är bland annat studiernas tillfälle i tiden 

med ca 30 år, studierna är gjorda i olika länder och Doloi’s (2007) studie var mer 

inriktad på att identifiera kritiska faktorer som påverkar produktiviteten negativt, 

vilket kan ge vissa skillnader. Doloi (2007) själv verkar även rätt häpen över att 

jobbsäkerheten skulle rankas som högst, men tror att det kan bero på den begränsade 

industriella tillväxten vid tillfället då studien utfördes. 

 

Förutom de ovan nämnda motiverande faktorerna verkar det viktigt att anställda får 

ansvar för att kunna känna frihet och hålla sig intresserad av sitt jobb (Mansfield & 

Odeh 1991), det finns annars en risk att arbetare och deras förmän blir uttråkade och 

frustrerade. En vanlig metod är att ge arbetarna en uppgift, men att de själv får 

bestämma vilken arbetsmetod som ska användas för att uppnå de mål som ställs. 

Mansfield och Odeh (1991) menar att det är viktigt med känslan att “uppnå” ett 

projektmål eller individuellt mål och att arbetsuppgifterna är utmanande samt 

utvecklande. De poängterar även hur viktigt det är med visad uppskattning men också 

att pengar har bevisats influera väldigt lite på motivation. Om belöningar ska ges 

handlar allt om timing och belöningar som ges direkt efter att önskat mål eller uppgift 

är uppnådd har enligt Mansfield och Odeh (1991) visat sig vara det mest effektiva. 

3.6 Byggbranschens karaktäristiska drag 

Maloney och McFillen (1983) anser att motivation, som faktiskt är en primär faktor till 

arbetsprestation, har försummats när det kommer till att utveckla en motivationsteori 

giltig specifikt för byggbranschen. Trots att det var ett tag sedan som Maloney och 

Mcfillen (1983) skrev sin artikel, finns det inte i nuläget några existerande och 

väletablerade motivationsteorier som är förknippade till byggbranschen.  

 

Motivationsfaktorer verkar enligt Ogunlana och Chang (1998) inte vara lika mellan 

chefer och byggarbete. Chefer som försöker att motivera sina anställda i byggprojekt 

måste enligt Mansfield och Odeh (1991) vara medvetna om de olika behov som de 

anställda har. Det krävs även förståelse och kunskap om hur miljön/omgivningen 

påverkar motivationen inom byggindustrin eftersom branschen erbjuder en 

annorlunda arbetsmiljö jämfört med andra industrier (Olomolaiye & Price 1989). Både 
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Olomolaiye och Price (1989) och Mansfield och Odeh (1991) påpekar att man måste 

förstå branschens karaktäristiska drag för att förstå vad som motiverar i 

byggbranschen. Nedan behandlas därför några viktiga parametrar som karaktäriserar 

byggbranschen och dess arbetsmiljö, som sannolikt påverkar motivation och 

produktivitet i byggprojekt: 

 

Korttidsanställningar – karaktäristiskt för branschen är korttidsanställningar, 

det vill säga att ens anställning varar så länge som projektet varar eller endast 

under en del av projektet. Den formen av anställning kan i sig medföra att de 

inte hinner känna sig som en del av organisationen och därför blir känslan av 

tillhörighet lidande vilket kan minska känslan av säkerhet. Även 

produktiviteten kan tänkas bli lidande under dessa omständigheter. (Mansfield 

& Odeh 1991) 
 

Miljön/omgivningen - Byggprojekt sker ofta ute i öppet väderklimat, vilket gör 

att miljön/omgivningen påverkar arbetet. Svåra väderförhållanden ger 

psykologiska effekter och kan påverka utförandet samt minska 

produktiviteten. Koehn och Brown (1985) har gjort en studie om “climatic effects 

on construction” vilken tar upp potentiella effekter på arbetet under extrema 

väderförhållanden, vilka i studien definieras vara över +38 grader och under -

23 grader. Effekterna från studien är bland annat: felbedömningar, slarv, 

klagomål, allmän slöhet, irritation och dålig mental inställning, reducerad 

kvalitet på utförande, minskad arbetstakt samt oplanerade driftstopp. 

 

Ovanliga problem - I byggprojekt kan det förekomma många oväntade 

situationer som kräver uppfinningsrikedom och förmåga att producera 

praktiska lösningar (Mansfield & Odeh 1991). 

 

Ledning - Adair (2006) har bland annat tagit upp ledarskapets stora inverkan 

på motivation när han beskriver “the fifty-fifty rule”. Det Mansfield och Odeh 

(1991) och andra författare även har observerat är att arbetsledningens 

effektivitet minskar vid större och komplexare projekt vilket kan påverka 

anställdas motivation och produktivitet negativt. 

 

Fadersgestalten - Enligt Cooper och Chan (2010) är byggbranschen är extremt 

patriarkalisk och menar att många författare har nämnt den makt som 

familjerelationer har när det kommer till att uppmuntra nya aktörer in i 

branschen. Även i Cooper och Chans (2010) egna intervjustudier berättar 

deltagare om hur de påverkats av deras familj och sociala kretsar för att 

engagera sig i byggbranschen. 
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Något som kanske även är karaktäristiskt för byggbranschen är den eviga 

diskussionen huruvida ekonomiska incitament är motiverande eller inte. Rose och 

Manley (2010) anser att det finns för lite empiriskt data som bevisar ekonomiska 

incitaments effektivitet inom byggprojekt. Deras egen studie visar på att flertalet 

viktiga faktorer spelar in för att höja effektiviteten och skapa förbättringar, men det 

ekonomiska incitamentet är inte ett av dem. Rose och Manley’s (2010, s. 772) slutsats 

är följande: “In summary, offering a financial incentive does not assure project motivation 

and performance”. 25 år tidigare hade däremot Hague (1985) redan konstaterat samma 

slutsats i sin artikel ”Incentives and motivation in the construction industry: a critique”: 

 

”If productive organization breeds productivity, can it be possible that for the last 

70 years the construction industry establishment has chased an elusive shadow of 

predictable, money induced, output levels whilst the solution was, simply, more 

effective management? Common sense and experience together say it was, and a 

history of wasted arguments supports the thesis” (Hague 1985, s. 169-170). 
 

Hauge (1985) tror även att effektivare styrning är rätt väg för att öka produktiviteten i 

organisationen och inte ekonomiska incitament. Mansfield och Odeh (1991) vill ändå 

poängtera att pengar till viss del kan ha inflytande på motivation. De menar att om 

ekonomin i landet är välmående, det vill säga om de anställda har nått en behaglig 

livsstil med balans mellan utgifter och intäkter, har pengar mindre inflytande på 

motivation. Att ekonomiska incitament i länder med sämre ekonomier kan ha större 

inflytande på motivation (Mansfield & Odeh 1991). I Wilsons (1979) studier fann han 

att de största motivatorerna inom byggbranschen var säkerhets- och tillhörande 

behov, vilket kan tyda på att byggbranschen enbart håller sig till Maslows lägre nivåer 

av behovshierarkin. Det menar dock Olomolaiye och Ogunlana (1988) beror på landet 

som motivationsnivåerna studerats inom. Olomolaiye och Ogunlana (1988) utförde sin 

studie i Nigeria och såg ett tydligt samband mellan den ekonomiska utvecklingen i 

landet och faktisk nivå av motivation i Maslows behovshierarki. Vilket land som 

studier om motivation har genomförs kan alltså ha viss inverkan på det resultat som 

ges. Hein (2012) menar att i de mer utvecklade länderna hör det till samhällets regler 

att se till att befolkningen är trygg, vilket gör att de lägre nivåerna i Maslows hierarki 

delvis redan är uppnådda och därmed inte framstår som motivatorer i samma grad 

som mindre utvecklade länder. I mer utvecklade länder kan det alltså tänkas att 

pengar ses som en icke motivator, vilket ligger i linje med bland annat Herzbergs 

motivationsteori. 

 

Men Ogunlana och Chang (1998) poängterar att just individer motiveras olika och att 

det är svårt att skapa en teori kring motivation bland byggnadsarbetare som en 

generell handlingsplan gällande för alla byggnadsarbetare. De menar på att alla 

arbetsplatser bör behandlas olika utifrån dess eget klimat och de förhållanden som 
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råder där. Dock är litteraturen inom byggindustrin väldigt begränsad, speciellt när det 

kommer till vad som motiverar byggarbetare (Barg m.fl. 2014). Därför föreslår Barg 

m.fl. (2014) två områden för vidare forskning för att förstå och förbättra byggarbetares 

motivation; 

 

 Söka relevanta yttre och inre faktorer för arbetarna. 

 Förbättra styrningsmetoder speciellt med avseende på kommunikationen med 

arbetare.  

 

Det senare eftersom många nyckelfaktorer som har ett inflytande på motivation 

påverkas av någon form av ledning.   

3.7 Utmaningar inom byggbranschen 

Maloney och McFillen (1987) menar att byggbranschen står inför flera utmaningar 

eftersom branschen blir mer komplex och sofistikerad vilket skapar påtryckningar vad 

gäller professionellt styrda byggprojekt och byggorganisationer. Toor och Ofori (2008) 

håller med om detta och anser att allt större utmaningar i vår moderna tid och olika 

företagsmiljöer kräver förnyade visioner och tankesätt kring ledarskap inom 

byggindustrin. 

 

Inom byggprojekt har utvecklingen fokuserat på tekniska hjälpmedel och 

styrningsverktyg samtidigt som ledarskapet till största del har varit uppbyggt på 

makt, auktoritet och uppgiftsorientering (Toor & Ofori 2008). Toor och Ofori (2008, s. 

620) beskriver det traditionella fokusen på följande sätt: “Moreover, the industry has 

focused on management, to the exclusion of leadership”. Sveningsson och Alvesson (2010) 

sammanfattar några intressanta resultat som framkommit i en studie gjord av Bresnen 

(1995) om just chefernas syn på ledarskap inom byggföretag. Det visade sig att 

cheferna på byggföretaget beskrev sig själva som ledare men poängterade alltid 

auktoritetens betydelse och rätten att utöva ledarskap. Sveningsson och Alvesson 

(2010) menar att ledarskapet snarare blir mer åt arbetsledningshållet istället för att 

påverka värderingar, gemenskap och social integration. Det framhölls inte alls av 

chefer inom byggindustrin något om att förmedla och förankra visioner samt 

värderingar (Sveningsson & Alvesson 2010). 

 

Vad som framkommer i Bresnens (1995) studie är att cheferna inom byggindustrin tror 

att de utövar ledarskap, när de egentligen utövar så kallat chefskap. Det börjar enligt 

Alvesson och Sveningsson (2012) numera bli aktuellt inom ledarskapsforskningen att 

särskilja på chefskap och ledarskap, där ledarskap är något som både kan företas av 

chefer och informella ledare. Alvesson och Sveningsson (2012) gör följande distinktion 

mellan chefskap och ledarskap:   
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“Chefskapet kan få saker och ting utförda av andra genom de traditionella 

aktiviteterna planering, organisering, övervakning och kontroll utan att bekymra 

sig allt för mycket om vad som försiggår i folks huvuden. Ledarskapet, däremot, 

är främst upptaget av vad folk tänker och känner och hur det kan kopplas till 

miljön, till avdelningen och till arbetet/uppgiften“ (Alvesson och Sveningsson 

2012, s. 311). 

 

Att ledarskap är komplext fenomen kanske nu är ännu tydligare eftersom det verkar 

handla om att förstå, i en organisatorisk kontext, vad de anställda tänker och känner 

för att på nått sätt influera dem till att utföra ett visst arbete. Det kanske är därför det 

anses behöva nya typer av ledare inom byggindustrin, eftersom det mest verkar 

utövas chefskap. 

 

För att byggbranschen ska vara kapabel till att förändra det traditionella 

ledningsparadigmet anser Toor och Ofori (2008) att framtidens byggprojektledare ska 

tillämpa ett så kallat autentiskt ledarskap. De menar att byggbranschen behöver en 

mer positiv kultur och behöver därför utveckla ledare som besitter positiva 

värderingar och praktiserar högre nivåer av moraliska och etiska normer. Även 

Cooper och Chan (2010) anser att den sociala dimensionen måste föras fram i fronten 

för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling inom byggbranschen. För att få en 

bättre förståelse på vad som inverkar på människors handlande och kunna 

åstadkomma en beteendeförändring förespråkar Cooper och Chan (2010) att det måste 

tas in mer kunskap från sociologiska och psykologiska disciplinen. 

 

För att få en bättre förståelse för den framtida utvecklingen av byggbranschen, är det 

viktigt att få insikt om de människor som leder branschen (Cooper & Chan 2010), 

lämpligtvis en insikt i lagbasens inverkan på människor. För idag spelar lagbasen en 

stor roll när det kommer till att avgöra lönsamheten i det byggarbete som företaget ska 

utföra, eftersom personen är ledaren närmast arbetarna (Rounds & Segner 2010). 

Enligt Maloney och McFillen (1987) börjar det dock bli mer aktuellt att lagbasen 

använder sig av andra kunskaper än endast sin kunskap om byggarbete, när denne 

ska styra arbetslaget. Även om lagbasen mycket väl kan fortsätta att utföra vissa 

hantverk på byggprojekt, vill Rounds och Segner (2010) påpeka att lagbasen verkligen 

är en medlem i ledningsgruppen, både för byggprojekt och för byggföretaget. 

Lagbasens färdigheter i mänskliga relationer blir allt viktigare enligt Rounds och 

Segner (2010), likaså hans förmåga att leda gruppen mot gemensamma mål. 

3.7.1 Lagbasens roll inom organisationen 

Lagbasen fyller en viktig roll i byggprocessen eftersom det är den personen som har 

möjlighet att skapa effektivt arbete i byggproduktion. Lagbasen är den direkta 
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arbetsledaren över de byggarbetare som utför arbetet och har som ansvar att leda 

byggandet under en definierad del av ett projekt. Lagbasen måste alltså använda sina 

erfarenheter inom byggkonstruktion tillsammans med den utrustning, arbetskraft och 

materiella resurser som behövs för att slutföra det arbete som ska utföras enligt planer 

och specifikationer på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Ofta är det 

också lagbasens förmåga att motivera sitt arbetslag att utföra det arbete som behövs 

som avgör individens framgång som en lagbas. (Maloney & McFillen 1987) 

 

Olsson (2001) lyfter fram medarbetarnas perspektiv på ledarskap och menar att en 

ledare som kan skapa hög effektivitet skapar också trygghet och meningsfullhet bland 

medarbetare. Medarbetare som känner att de befinner sig i en meningsfull situation är 

enligt Olsson (2001) positiva, tillitsfulla, motiverad och engagerade. Den som i 

byggprojekt har störst inverkan när det kommer till att styra byggarbetarna i 

byggproduktionen är lagbasen och är den som enligt Olsson (2001) i så fall också kan 

skapa motiverade och engagerade byggarbetare. Att lagbasen har en viktig roll i 

organisationen är det nog ingen som idag kan förneka.  

 

Rounds och Segner (2010) menar att lagbasen nu står inför ett val, antingen kan 

lagbasen fortsätta att arbeta med fysisk produktion tillsammans med yrkesarbetarna 

eller kan lagbasen lära och tillämpa andra färdigheter för att bli effektivare i sin roll. 

Dessa färdigheter menar Rounds och Segner (2010) är ledaregenskaper och färdigheter 

kring mänskliga relationer. De vill mena att lagbasens framgång då beror till stor del 

på huruvida lagbasen bemästrar och tillämpar dessa nya och annorlunda färdigheter. 

Eftersom lagbasen är den som skapar effektivitet, har personen även störst inflytande 

på byggarbetarnas motivation. Det blir därmed också upp till lagbasen att veta vad 

som motiverar individerna i arbetslaget som han eller hon styr över. Adair (2006) 

påpekar att det verkligen är viktigt att vara medveten om anställdas individuella 

behov för att vara en effektiv ledare. Men vad är då ledarskap? Och hur ska lagbasen 

kunna anamma dessa nya egenskaper?  

3.8 Vad är ledarskap? 

Ledarskap har enligt Bolden m.fl. (2011) under de senaste åren blivit en av de mest 

omtalade frågorna inom verksamheter och ses som både orsaken och lösningen hos de 

flesta problem som uppstår i dagens samhälle. Det här har även medfört att företag 

utbildar mer så kallade ledare. 

 

Synen på ledarskap har förändrats genom åren och det har uppkommit flera olika 

orienteringar inom ledarskapsforskningen. De traditionella teorierna som brukar 

nämnas är egenskapsorienteringen, stilorienteringen, situationsteorin & 

transformativt ledarskap (Alvesson & Sveningsson 2012). Egenskapsorienteringen 



 

 31 

grundade sig i tron på att ledare var något man föddes till, medan stilorienteringen 

mer betraktade beteenden och/eller stilar hos ledare istället för deras medfödda 

egenskaper. Just situationsteorin innebar att forskare ansåg att situationen i vilket 

ledarskapet utövades hade stor betydelse och försökte precisera mer ändamålsenligt 

ledarskap utifrån olika situationer. I det så kallade transformativa ledarskapet började 

man se ledarskap som förmågan att förändra med mestadels fokus på karismatiska 

personligheter. Ledarskapet skulle vara inspirerande och fokusera på att skapa 

visionärt engagemang, speciellt i förändringsprocesser. (Alvesson & Sveningsson 

2012) 

 

De traditionella perspektiven på ledarskap ses numera som begränsade i sin 

beskrivning. Alvesson och Sveningsson (2012, s. 304) nämner speciellt att perspektiven 

innehåller en överdriven individualism, att de försummar det kulturella 

sammanhanget och att de har allt för starkt fokus på ledarskapets egenskaper och 

stilar. Nyare väletablerade teorier, än de traditionella, verkar inte existerar i samma 

utsträckning idag, vilket kan bero på att många har kommit till insikt att fenomenet är 

mer komplext än man först trodde. Framför allt att man bättre måste försöka förstå 

den relation, situation och kulturella kontext som ledarskapet ter sig i, för att kunna 

skapa teorier om ledarskap. 

 

Idag finns enligt Bolden m.fl. (2011, s. 5) ingen allmän accepterad definition av 

begreppet ledarskap och inte heller någon metod för hur man bäst utvecklar ledare. 

Att definiera ledarskap blir därmed inte en enkel uppgift men kan ändå tänkas vara 

nödvändigt för att förstå dess inverkan och samverkan med människor. En fullständig 

och enhetlig definition av ledarskap kan alltså inte enligt Bolden m.fl. (2011) erbjudas 

då vi alla har olika syn på begreppet och vad det innebär. Många tycks ändå bli 

frestade att försöka förstå och förklara fenomenet, dock i väldigt allmänna termer. 

Alvesson och Sveningson (2012, s. 306) beskriver till exempel begreppet ledarskap som 

ett mångfacetterat och komplext fenomen som inte entydigt kan definieras i någon 

allmän term eller refereras till ett specifikt fenomen. De menar att fenomenet ter sig 

olika beroende på den relation, situation och kulturella kontext som fenomenet 

befinner sig i. Att försöka skapa en kort definition av begreppet ledarskap är med 

andra ord en näst intill omöjlig uppgift på grund av dess breda variation. Trots det 

presenteras en bild över vad ledarskap innebär nedan. 

 

De flesta definitioner som görs av begreppet ledarskap inkluderar enligt Tengblad och 

Alvesson (2013, s. 158) oftast en ledare som gör någonting och följare som responderar 

till det och skapar någon form av social påverkande process. Även Bolden m.fl. (2011, 

s. 5) menar att ledarskap bör betraktas som en social process, belägna inom relationer 

mellan människor, ledare och anhängare. För att försöka ge en bild av vad ledarskap 
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är och hur det möjligen skulle kunna definieras, har Tengblad och Alvesson (2013, s. 

159) sammanställt följande definition; 

 

“A leader, with dispositions and behaviors interacting with followers who are 

perceiving and attributing during an influencing process which guides, 

structures, and/or facilitates behaviors, activities, and/or relationships towards 

various goals and outcomes“ (Tengblad & Alvessson 2013, s. 159). 

 

Det Tengblad och Alvesson (2013) speciellt poängterar är för att förstå ledarskap måste 

man se det som en “influencing process” i en ledare-följare relation och att ledarskapet 

måste bli förstått i den kontext som den befinner sig i, utan att ta bort komplexiteten. 

Sveningsson och Alvesson (2010, s. 55) poängterar just sammanhangets betydelse om 

man vill förstå ledarskap och menar att olika typer av verksamheter har olika 

organisationskulturer vilket också skapar konsekvenser i hur personerna ser på 

ledarskap. Konsekvensen menar Sveningsson och Alvesson (2010) ligger i att alla har 

sin egen syn på ledarskap eftersom den är personligt kopplat till hur människor tycker, 

tänker och känner beroende på den verksamhet som personen är verksamma inom. 

Sveningsson och Alvesson (2010) menar att det är en komplex social process som 

måste ses inom den verksamhet man befinner sig i. 

3.8.1 Utveckla bättre ledarförmågor hos lagbasen 

Maloney och McFillen (1987) menar att organisationer måste bli bättre på att välja bra 

förmän och ge dem korrekt utbildning för att få industrin att klara av utmaningen som 

ledarskapet utgör. Vad som händer om medarbetare har vad de anser “dåliga” ledare 

är att de börjar uppleva en meningslöshet på arbetsplatsen och leder till slut till en 

ohälsosam miljö (Olsson 2001). Hur kan man då utveckla lagbasen till att blir en bra 

ledare? Trots att Maloney och McFillen (1987) skrev sin artikel för ett tag sedan så 

förutspådde de redan att ett paradigmskifte var på väg. Deras slutsatser var att mer 

behöver satsas på lagbasen, speciellt vad gäller utbildning och urval. Anledningen till 

att mer behöver satsas på lagbasen är, enligt Maloney och McFillen (1987), för att de 

har en stark inverkan på byggarbetarnas motivation, prestation och tillfredsställelse 

samt att arbetet som lagbas verkligen är flerdimensionellt. Maloney och McFillen 

(1987) vill att det ska satsas mer på att göra utbildningar tillgängliga för lagbasar, 

speciellt med fokus på ledarskap, förbättrad målsättning och kommunikation. 

Ansträngningar bör även göras, genom urval och utbildning, för att ta bort eller 

minska förmannens partiskhet när det kommer till särbehandling av byggarbetare på 

grund av medlemskap i olika lokala fackföreningar, vänskap eller personliga 

egenskaper (Maloney & McFillen 1987). 
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3.9 Teoridiskussion 

Som nämnts tidigare är ledarskap ett komplext fenomen som måste sättas i sitt 

sammanhang eftersom alla organisationer har sin egen organisationskultur och syn på 

ledarskap. Forskningen pekar att byggbranschen behöver utvecklas och 

produktiviteten behöver öka, där lagbasen pekas ut som en viktig person inom 

byggproduktionen. Anledningen till att fokus ligger på lagbasen är för att denne har 

stort inflytande på arbetslaget samtidigt som personen måste planera och styra en 

effektiv byggproduktion. För att göra detta krävs det både bra ledarskap och 

motiverade anställda. Ett steg i riktningen är att ta reda på vad som motiverar en 

byggarbetare och hur lagbasen inverkar på deras motivation, för att i sin tur förstå på 

vilket sätt som organisationen kan satsa på lagbasen.  

 

Teoriavsnittet har därför presenterat befintlig forskning kring vad som motiverar 

byggarbetare samt vad som sagts om lagbasen. Syftet med den presentationen är att 

kunna jämföra befintlig forskning med det empiriska bidrag som framkommer i denna 

studie. För att sen se vilka likheter och skillnader det finns och om vår studie kan bidra 

till framtida forskning.  

 

För att ytterligare förstå begreppet motivation har det presenterats definitioner och 

motivationsteorier. Dessa motivationsteorier är bland annat Maslow och Herzbergs 

teorier som också kommer vara till hjälp i analysen för att förstå byggarbetarens 

grundläggande behov. I teoriavsnittet har även begreppet ledarskap presenterats i och 

med att forskningen pekar på att lagbasens roll behöver utvecklas samt att ledarskap 

är en av de större yttre faktorerna som påverkar motivationen.  
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4 Det empiriska bidraget 

Det här avsnittet avser att presentera de empiriska data som samlats in under intervjuerna i 

studien. Det empiriska materialet har strukturerats och kategoriserats enligt olika teman, som 

är skapade utifrån vad som framkom under intervjuerna.  

4.1 Introduktion 

Frågorna som ställdes i intervjuerna var inledningsvis strukturerade för att få 

respondenterna att öppna upp sig och prata mer öppet om arbetet. Resterande frågor 

var inspirerade av Heins (2012, s. 250-265) metod, vilket var att ställa frågor runtom 

motivation och ledarskap istället för att direkt fråga om det. I sin tur gav det en 

naturlig diskussion om ämnet, utan att det blev för restriktivt till en förutfattad del av 

det. 

 

De teman som genererades i det empiriska materialet är följande: 

 

 Fadersförebild drivande i val av yrke 

 Lagbasens roll i arbetslaget 

 Känslan av en trygg anställning - en skillnad mellan äldre och yngre 

 Planeringens inverkan på yrkesarbetarnas motivation 

 Missnöje över bristande engagemang 

 Engagemang och uppskattning 

 Synen på lönen 

 Synen på regler och prioriteringar 

 

I den insamlade data presenterad nedan kunde författarna inte se utmärkande 

skillnader i svar mellan respondenternas arbetsbefattningar. Därför har citaten inte 

redovisats med respektive respondents yrke alla gånger, utan ibland enbart som 

“respondent”. Att det i många fall var likheter i svar från de olika arbetsbefattningarna 

kan bero på att de flesta har varit yrkesarbetare från början. Till exempel har alla 

lagbasar varit nya i branschen någon gång och därmed yrkesarbetare, men även så 

arbetar de i tajta arbetslag och delar många gånger då även åsikter samt upplevelser.  

4.2 Fadersförebild drivande i val av yrke 

Varför valde yrkesarbetarna att börja arbeta i byggbranschen och vilka drivkrafter 

ligger bakom valet? Majoriteten av alla respondenter uppgav att någon i deras närhet, 

exempelvis en familjemedlem, var byggarbetare. Det verkar vara en av de påverkande 

faktorerna varför både de intervjuade yrkesarbetarna samt lagbasarna från början 

väljer byggbranschen som arbetsplats: “Ja det var ju ganska enkelt. Farsan var betongare 

och båda bröderna snickare”. En annan respondent hade som förklaring att det “ligger i 
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släkten sedan många generationer tillbaka”. De flesta verkade inspireras av sina fäder när 

det gäller yrkesval och några av dem hjälpte även i tidig ålder till på byggen där den 

närstående arbetade som byggarbetare. Det här tycks ha influerat deras beslut att börja 

i branschen och tyder på att de ser sin far eller närstående som en förebild. 

Utmärkande i studien är att alla intervjuade lagbasar nämner att de har/hade antingen 

sin far eller farförälder som arbetade i byggbranschen. 

 

Förutom fadersfiguren verkar arbete i utomhusmiljö och det praktiska/fysiska arbetet 

som yrket erbjöd vara det som fick personer att välja yrket. Flera kände sig inte särskilt 

teoretiskt lagda och var skoltrötta, därför var den gymnasiala byggutbildningen 

lockande eftersom den inte innehöll så mycket “plugg”. Det medförde även att de 

snabbt kunde komma ut på arbetsmarknaden och tjäna pengar. 

4.3 Lagbasens roll i arbetslaget 

Under intervjuerna framkom det att lagbasens roll var att styra och fördela arbetet i 

arbetslaget som lagbasen basar över. Lagbasen ska vara den som enligt yrkesarbetarna 

“håller igång gubbarna” och ska även kunna “läsa av gubbarna”. Han ska ha “bra 

engagemang och driv” och kunna “styra jobben och så klart inte favorisera någon”. Det 

sistnämnda, att inte favorisera någon, framgick som en mycket viktig egenskap som 

lagbasen bör besitta. Då lagbasen är en av arbetslaget utvald ledare som ofta besitter 

lång erfarenhet inom branschen och anses kunnig av yrkesarbetarna, har lagbasen ofta 

personer i arbetslaget som han arbetat med i över 10 år. Därför poängteras det under 

intervjun att det är viktigt att inte någon som man känner favoriseras och får de 

bästa/roligaste jobben, medan de nyare i arbetslaget får de dåliga/tråkiga jobben. 

Nästan alla yrkesarbetare samt lagbasar nämnde att lagbasen “...ska vara rättvis”. Det 

framkom från både yrkesarbetare och lagbasar att det även är viktigt att lagbasen är 

engagerad i arbetet och har bra koll på varje individ i arbetslaget: “Har du en lagbas som 

har planerat för min skull, när de har ett visst engagemang, då följer du bara… det kommer 

automatiskt”. Yrkesarbetarna verkar känna en trygghet i en engagerad lagbas som är 

insatt i det arbete som ska utföras och som vet vad varje person i arbetslaget har för 

kunskaper och kan sätta rätt person på rätt plats vid rätt tid. 

 

Det framkommer tydligt under intervjuerna att lagbasen ska vara representant för 

yrkesarbetarna och inget annat, tydligast utryckte yrkesarbetarna sig med “han ska vara 

en av snickarna, inte trycka ner Skanskas ord i oss”. Även att “lagbasen ska stå för gubbarna” 

och “...vara på vår [yrkesarbetarnas] sida”. Yrkesarbetarnas uppfattning, att lagbasen ska 

stå på deras sida, kan bero på att lagbasen är utvald (av yrkesarbetarna) till att vara 

“ledare” för arbetslaget. Därför vill de att lagbasen ska föra deras ord vidare uppåt i 

organisationen och stå på deras sida när de får klagomål. 
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De flesta lagbasar såg sig själva som ledare vid det här laget och ansåg att arbetslaget 

såg dem som en ledare. Det som dock poängteras är att “man måste jobba som ett lag” 

där alla måste vara lika engagerade. När lagbasarna fick berätta om sin roll och sitt 

ansvar i arbetet framkom det att man måste “vara lyhörd, men också kunna bestämma. 

Inte vara rädd för att ta obekväma beslut”. Som lagbas ska man även “driva jobbet framåt” 

och “se till att de trivs”. Som nämndes tidigare är det lagbasen som planerar och 

fördelar arbetet mellan individerna i arbetslaget. En arbetsledare nämner till exempel 

“basen [lagbasen].. det är ett krävande jobb. Jag lovar dig, de planerar jobbet redan på sönda’n”. 

Är inte arbetet planerat och yrkesarbetarna inte vet vad de ska göra när de kommer 

till jobbet blir det lätt att “de sätter händerna i byxfickorna” eller “står i klungor och snackar” 

enligt lagbasarna själva. Det är inte önskvärt och därför är det viktigt att lagbasen 

planerar arbetet. Som på vilken arbetsplats som helst finns det vissa som är mer drivna 

och tar för sig mer medan andra kan behöva mer stöd. Av några intervjuade lagbasar 

nämns det att till vissa “måste man vara farsa för. Vissa som kommer lite snett och måste 

hjälpas”. Lagbasen verkar generellt bry sig mycket om sitt arbetslag och är den som ger 

stöd till de som behöver det. 

 

Det är inte bara att fördela arbetet och driva jobbet framåt som är lagbasens uppgift. 

När det kommer dåliga besked uppifrån menar en lagbas på att man inte kan ta med 

sitt missnöje ut på arbetsplatsen. Utan måste hålla upp humöret för att inte dra ner 

arbetslaget: “..då kommer den där omotiverade känslan.. “nu skiter jag i det här!” tänker man. 

Men resten av arbetslaget får aldrig reda på det. Jag behåller det för mig själv. Går ut och säger 

“det kommer nog funka”. Man får inte dra ner andra. Det går inte”. 

4.4 Känslan av en trygg anställning - en skillnad mellan äldre och 
yngre 

Något som återkom under intervjuerna var känslan av trygghet, att veta att man har 

ett jobb att gå till. Det nämndes även oro för uppsägning, vilket en del respondenter 

hade fått uppleva under de senare åren. Samtliga respondenter tyckte att det var 

viktigt att veta vad de kommer att jobba med imorgon för att kunna planera sitt arbete 

inför varje dag. En av de yngre yrkesarbetarna nämnde bland annat att “Det värsta som 

finns är att inte ha något att göra och vara här”. De uttryckte en oro över att inte ha något 

att göra, en känsla som inte tycks vara lika påtaglig hos de äldre respondenterna, 

yrkesarbetare som lagbasar, som varit anställda under en längre period. De äldre som 

varit i branschen en längre tid känner en större trygghet i sin anställning, de ansåg att 

deras anställning på Skanska var “tryggt och vi får bra resurser, man sitter säkert.”. De 

menar att “... ju längre på en arbetsplats man är, desto säkrare är man. Jag är ju nummer ... 

uppifrån, vilket gör att jag sitter säkert och inte blir arbetslös”. En av de yngre 

yrkesarbetarna nämnde att “man ska ha ett extremt viktigt ansvar för att de ska hoppa över 

en vid uppsägning” och ville därför försöka ta mer ansvar och göra sig viktig för 
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företaget och därmed ha en större chans att få behålla sitt jobb vid en eventuell 

varsling. 

 

Det nämndes under intervjuerna att på en del byggnadsplatser var det ont om 

personal och då hyrdes extra personal in, medan andra byggarbetsplatser hade i stort 

sett en personalstyrka bestående av uteslutande Skanskas egen personal. När 

byggnationer blir klara flyttas Skanskas egen personal vidare till nästa bygge, vilket 

betyder att inhyrd personal skickas hem. Det framkom i intervjuerna att det skapade 

en negativ känsla hos individerna när deras arbetskamrater fick gå, även om de var 

inhyrda tillfälligt. Arbetsledare och lagbasar påpekade även att de ofta var tvungen att 

lära upp de nyanlända ett moment, som den inhyrda personalen gjort under flera 

veckor, med en ibland påtaglig produktivitetsförlust som utfall. 

 

Lagbasar som yrkesarbetare verkade ha en speciell hängivelse till arbetet, för att kunna 

visa att de är bättre än underentreprenörerna och därmed öka känslan av att ha sin 

framtid är säker. Deras inställning är att “Laget måste alltid göra ett bra jobb, vi ska alltid 

vara firmans förstahandsalternativ”. De påpekade också att det därför är viktigt att få 

feedback på arbetet, både positivt och negativt. “Man vill höra att man gör ett bra jobb, 

men också när man gör ett dåligt jobb” för att i sin tur kunna höja sig ytterligare. Hotet 

från underentreprenörerna stärkte arbetslagets laganda helt enkelt. 

4.5 Planeringens inverkan på yrkesarbetarnas motivation 

I tidigare del av empirin framkom det att det var viktigt för yrkesarbetarna att veta 

vad de skulle arbeta med under dagen. Av alla respondenter nämns vikten av att 

planera det dagliga arbete och att bra arbetsdagar är när det går som planerat samt 

flyter på: “Dagarna flyter på jättefort när det inte blir strul”, att allt flyter på “när allt 

stämmer” och det finns “bra med material, bra planering”. Arbetet verkar vara som bäst 

“när man hinner med och ligger bra i tiden, känslan av att man verkligen gör någonting bra”. 

Att någon har planerat för arbetet och därmed skapat förutsättningarna för att 

yrkesarbetarna ska kunna producera utan stopp är motiverade för samtliga. De “... vill 

ju bara producera och skapa en bra produkt”, det är “... då tiden går fort”. 

 

Problem i planeringen är vanligt förekommande, oavsett hur mycket arbetsledaren 

eller lagbasen har planerat. Ibland uppkommer det problem med utebliven leverans 

eller så är det dålig kommunikation mellan individer i produktionen och 

arbetsledningen som gör att det blir stopp. Flera av respondenterna uttryckte irritation 

över felplaneringar och speciellt där de “inte kan påverka” vilket gav en känsla av 

hjälplöshet och skapade irritation mot arbetsledningen. 
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I byggprocessen sker det ofta revideringar av ritningar vilket ibland skapar merarbete 

hos yrkesarbetarna. Trots att beställaren betalar för ändringen blir det svårt för 

yrkesarbetarna att motivera sig när de måste bygga om någonting. Även när det är fel 

i ritningarna så är inställningen från både lagbasar och yrkesarbetare att “man får jobba 

ihjäl sig för att det ritades fel från början”. Är det mindre åtgärder som måste göras verkar 

det heller inte vara motiverande enligt yrkesarbetarna: “När det är smågrejer är det svårt 

att motivera sig själv”. De menar på att ibland krävs det två timmars förberedelser för 

ett jobb som tar 30 minuter. Det skapar inget synbart resultat, utan är mest en 

tidsåtgång och en kontraproduktiv känsla skapas. De flesta yrkesarbetare vill gärna 

uppnå “... känslan av att man verkligen gör någonting”, vilket man inte får när man måste 

göra om någonting eller göra små jobb med lång tidsåtgång till förberedelser.   

4.6 Missnöje över bristande engagemang 

Det uttrycks ett klart missnöjde över personer som inte är engagerade i arbetet och inte 

gör sitt jobb ordentligt. Det uttrycks ett missnöje från samtliga i produktionen “när 

man måste flytta andras grejer. Men någon måste göra det. Det är bara att bita ihop. Men då 

är jag inte motiverad.”. Det handlar många gånger om att göra klart andras jobb eller 

städa efter andra. Som till exempel när underentreprenörer kommer till byggen så är 

det mycket fokus på att de ska komma igång: “Ibland känns det som vi går runt som 

hustomtar, de kommer hit och går på ackord och plöjer. Då får vi gå runt och passa upp på dem 

och ta hand om deras skräp” enligt yrkesarbetarna. Det här verkar skapa ett lägre 

engagemang och ett tydligt missnöje bland yrkesarbetarna av anledningen att de 

själva är där för att producera och inte städa efter andra. 

 

Att alla har engagemang i sitt arbete ses som viktigt för att arbetet ska bli bra. En lagbas 

uttryckte: “Det beror mer på engagemanget, många av mina killar är väldigt engagerade. Om 

det då kommer in några som inte är lika engagerade så blir det inte bra, det ska vara samma 

engagemang”. Både lagbasarna och yrkesarbetarna uttryckte sig att de brydde sig om 

resultatet och kvaliteten på slutprodukten, de vill känna sig stolta över slutresultatet 

och skulle aldrig lämna ifrån sig en dålig produkt, “de finns de som jobbar lite mer men 

har samma lön och tvärtom, det skapar lite irritation”. Den irritationen grundar sig i att de 

som presterar mindre, har sämre kvalitet i sitt arbete och lägre allmänt engagemang 

har samma lön som de som bryr sig mest vilket gör att en del saknar 

ackordslönesystemet som användes förr i tiden. Många yrkesarbetare och lagbasar 

delar denna åsikt och en av yrkesarbetarna menar att det är vissa som kan “... gå 

omkring och fördriva tid bara. För det är lätt att komma till en sån här stor firma och gå ut å 

små jobba lite”. 

 

När diskussionerna kom in på underentreprenörer och deras arbete skedde det en 

kraftig övergång i tonläge och en tydlig irritation märktes. Underentreprenörer köps 

ofta in för att göra ett eller flera jobb och “... saknar helt engagemang och ser bara sitt jobb” 
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enligt flera yrkesarbetare och lagbasar. Många gånger kändes det som att “det blir som 

ett slag i ansiktet” när arbetsledningen inte ser skillnaden på resultatet enligt en av 

yrkesarbetarna. Det är enligt en annan yrkesarbetare “... tråkigt om underentreprenörerna 

får beröm för något som i mina ögon är halvklart, halva väggen är ju skruvad. Ser inte 

ledningen det så går det ju inte att ta dem seriöst, det är mycket sånt”. Det verkar skapa en 

oro i produktionen för hur arbetsledningen anser att ett resultat är godkänt. 

Kommentarer som “Standarden tycker jag personligen de [vissa underentreprenörer] ligger 

efter på. Stora problem, språkbarriärer, inte samma regler skyddsmässigt. De går runt i 

mjukisbrallor och reflexväst…” från en av lagbasarna gör att en oro växer och känslan 

för hur mycket deras engagemang är värt för Skanska, säkerhetsarbetets prioritet och 

produktkvaliteten påverkas negativt. “Det sätter ju ribban på vårt engagemang” nämner 

en yrkesarbetare. 

4.7 Engagemang och uppskattning 

Engagemanget skiljer sig tydligt mellan individer. En del yrkesarbetare verkar bara 

vilja jobba på och få arbete tilldelat sig medan flertalet andra yrkesarbetare verkar vilja 

veta exakt hur de ska arbeta för att göra det så effektivt som möjligt. En yrkesarbetare 

som av intervjuaren uppfattas vara engagerad i sitt arbete uttrycker att “... det värsta 

som finns är att komma till jobbet och inte veta vad man ska göra” och annan yrkesarbetare 

nämner: “Ibland kan man ligga hemma och grubbla, man kanske fotar en ritning och funderar 

på kvällen, hur ska jag göra det här imorn? Det är komplicerat och för att allt ska flyta på så 

krävs det att alla är insatta”. Några yrkesarbetare planerar redan hemma och/eller 

dagen innan inför morgondagen medan andra tycker att det är “... skönt med praktiskt 

yrke, finns ju inte mycket jag behöver ta med mig hem när jag hänger av mig kläderna. Ligger 

inte sömnlös över någonting.”. Det kan alltså skilja sig i inställning till arbete och 

engagemang. 

 

Majoriteten verkar dock tycka att det är ett roligt jobb och flera yrkesarbetare uppgav 

att det var “kul att kunna använda sina kunskaper” och även “... kul att lära ut saker till 

lärlingar”. Författarna fick intrycket av att känslan att vara viktig och att deras kunskap 

betyder någonting gjorde att de blev drivna. De tyckte det var “kul att lära sig nya 

saker…” vilket skapade ett intresse och hunger att lära sig nya moment och få lite 

utmaning i det dagliga arbetet. 

 

Det framkom under en intervju att personer kommer till jobbet trots sjukdom: “... 

många kommer hit lite småsjuka så blir det som på dagis, att alla smittar varandra”. Det 

verkar vara viktigt att visa gruppen att man bryr sig och att man inte vill öka 

arbetsbelastningen på arbetslaget eller den partner som man arbetar med. Det 

nämndes också i en annan intervju med en yrkesarbetare att “man vill tro att man är 

behövd på jobbet” och därför går de dit lite halvkrassliga. 
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Att känna sig behövd på jobbet är något som de flesta verkar vilja känna. Något som 

verkar saknas enligt majoriteten av yrkesarbetarna är uppskattning från 

arbetsledning, “... att de bryr sig om mitt engagemang”. De vill mena att det inte krävs 

stora medel för att visa lite uppskattning. Ett av förslagen från en yrkesarbetare är att 

arbetsledningen “... kan gå ut och säga att de gjort ett bra jobb” och inte bara när det går 

dåligt. Flera andra yrkesarbetare och lagbasar hade förslag på förbättringar av 

arbetsrelationer, varav en var att de kunde “hitta på mer saker med jobbet...  Då känner 

man han som person när han kommer ut och pekar”. De menar att både tjänstemännen, 

lagbasarna och yrkesarbetarna kan göra gemensamma aktiviteter för att lära känna 

varandra bättre samt minska känslan av “vi och dem”. 

4.8 Syn på lönen 

Någon enstaka yrkesarbetare nämnde lönen som en viktig del för att göra ett bra jobb. 

För många andra så var det inte lika viktigt, “Man står inte och funderar på pengar, så 

jävla viktigt är det inte” enligt en annan yrkesarbetare. Många lagbasar och 

yrkesarbetare påpekade även att deras jobb stundvis var perfekt, “... skönt att vara ute 

och jobba, friskt och skönt, jag är aldrig borta från jobbet. Jag kan inte heller tänka mig att byta 

till något annat” och “... gemenskapen och känslan av att man verkligen gör någonting. Nya 

arbetsmiljöer hela tiden, det är ALLTID en variation”. Flera av respondenterna sa även att 

de tjänade bra och att det även förbättrade arbetssituationen, “kan inte sticka under 

stolen att vi tjänar bra. I ett stort företag behöver man inte vara orolig för att inte få lön. Tjänar 

man bra så trivs man givetvis bättre. Lite mindre orosmoment. De flesta tänker nog inte ens på 

lönen, det är inte så mycket diskussioner kring lönen längre” enligt en yrkesarbetare, vilket 

kan visa på att lönen inte är ett orosmoment. 

 

Faktum var att det inte fanns många som pratade om lön i intervjuerna. Därför frågade 

författarna som avslutning i intervjuerna hur de såg på lönen och karriärsmål. Svaren 

var olika men i stort sett alla sa att de inte hade några karriärsmål, både yngre som 

äldre respondenter. De trivdes bra på jobbet och var “... hellre ute i minus 30 än inne”. 

Vissa yrkesarbetare hade till och med avböjt sig andra positioner: “Jag har fått 

erbjudande om en position med mer ansvar. Men nej, jag är inte intresserad av det. Jag vill 

vara ute och springa, inte sitta på möten” vilket kanske tyder på att många av 

respondenterna vill göra något produktivt och umgås med bra kollegor istället för att 

sitta inne och “flytta papper” som en del yrkesarbetare uttryckte sig. Respondenterna 

pratade mer om vad de hellre ville göra än att få en högre tjänst. Alla intervjuade 

anställda var nöjda med lönen och pratade mer om trivsel på jobbet än lön vid frågan 

om hur de såg på sin lön. 

 

I intervjuerna framkom det att respondenter hade hört talas om att chefer ville dela ut 

bonusar i form av aktieutdelningar, “Cheferna tror att bonusar är bra och motiverar, de 

föreslår aktieutdelning vid ett bra resultat. Yrkesarbetare bryr sig inte, de vill bara ha det bra 
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på jobbet och trivas” enligt en lagbas, vilket författarna fick känslan av att det här enbart 

ökade klyftan mellan “vi och dem” ytterligare. Skanskas ledning verkade enligt 

yrkesarbetarna heller inte förstå vad de egentligen värdesatte i sitt arbete. 

4.9 Synen på regler och prioriteringar 

Bristande engagemang från arbetsledning såg många respondenter som en 

demotiverande faktor, “När man behöver information men inte får någon och måste tjata 

och ligga på om det här” enligt en yrkesarbetare, tyder på att de inte känner att de får 

förutsättningarna för att göra ett effektivt jobb. På en del byggen framkom det att de 

haft väldigt bra ledare, citat som “Arbetsledaren här är jättebra, han kommer ut och frågar 

om det är något vi behöver” från en yrkesarbetare, visar att det är en enorm skillnad på 

samarbetet mellan olika arbetsplatser. En del intervjuade tjänstemän, det vill säga 

arbetsledare, kände att de var där för att skapa förutsättningar för yrkesarbetarna att 

producera: “... vi har alla förutsättningar, vi har alla ritningar, alla material, vi behöver inte 

springa och leta efter det. Det blir en enorm produktionsskillnad”. Individerna i 

produktionen känner att när de får de rätta förutsättningarna, rätt planering och rätt 

material så flyter produktionen på och alla blir glada, även arbetsledningen. Däremot 

är citatet: “det blir svårare ju längre man kommer på bygget. Det blir mer som diskuteras, det 

blir sämre logistik, alla blir irriterade. Vi vill ju bara producera, det är då vi mår bra” från en 

yrkesarbetare, är ett exempel på hur stämningen lätt kan förändras under projektets 

gång. 

 

Ibland kan även säkerhetsregler som enligt många yrkesarbetare är orimligt höga 

skapa irritation och hinder för ett effektivt arbete, “Vi får till exempel inte använda vissa 

stegar och bockar, utan måste använda andra med ryggstöd och armstöd etc. Men man kommer 

inte in i en toalett med en sån. Nä då får man bygga en egen ställning där inne för att kunna 

jobba, istället för att ha en lätt och smidig vanlig stege som man kan använda. Mycket som är 

bra på pappret och som funkar bra om man är ute på en platta utan väggar. Det går till en 

överdrift”. Yrkesarbetarna känner många gånger att reglerna är orimliga och satta av 

någon som inte förstår hur arbetet utförs och “De borde kunna ha bättre förståelse för hur 

vi arbetar. Inte bara klaga på att vi inte har handskar och glasögon. Ge mer beröm, vi får lite 

uppskattning för det vi gör. Sällan vi får det alls”. Flera yrkesarbetare säger att “det enda 

man hör är “fan vad dyra ni är i drift” eller “vad timmar det går åt”” utan att ledningen 

förstår hur mycket de faktiskt producerar. 

 

I intervjuerna kom det fram ett par exempel på hur yrkesarbetarna och lagbasarna ser 

olika “slöserier”. Ett av dem var “Skolan vi byggde i ..., arbetsledningen hade konstruerat 

taket som om vi hade thailändskt väder året runt. De hade inte räknat med att det skulle regna, 

varav all isolering blev blöt och var tvungen att bytas ut. Så vi kunde försvara oss när de frågade 

varför det hade gått så mycket timmar. De borde ha utvärderat hur mycket det hade kostat att 

sätta upp tak ovanför bygget”. I det här exemplet så framgick det hur respondenten 
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kände kring prioriteringar i bygget, följt av “... men en fruktkorg till lunchrummet går inte 

att få med i budget” från en av yrkesarbetarna. Det verkar skapa ett större 

missförtroende mellan “vi och dem”. 

 

Det framkom också i flera intervjuer olika scenarion där yrkesarbetarna kände sig 

omotiverade. Bland annat “När de [arbetsledningen] inte lyssnar, man säger att det här 

kommer inte att gå. Men man får ändå stå där och bygga upp något som sedan måste rivas för 

att det inte gick. Då kommer de ner och säger att vi måste riva och vi bara säger “Vi vet, vi vet, 

det visste vi redan innan vi byggde väggen.” Man gör det bara för att. Jättebra, nu har det gått 

en hel arbetsdag för två män, det är jättemycket pengar för kunden” enligt en av 

yrkesarbetarna. Det verkar skapa en känsla av att ledningen inte är insatt i hur arbetet 

ska göras stundvis och att de inte kan lyssna på dem som många gånger vet mest, 

individerna i produktionen. Det fanns däremot olika inställningar till individernas 

kunskap i produktionen, “Lyssna och lära, grabbarna därute har 40 år i branschen. De vet 

många gånger bäst. Fråga hur de hade gjort det på andra ställen, ta det därifrån” från en 

arbetsledare, visar att det finns de som verkligen uppskattar yrkesarbetarnas 

synpunkter och kunskap. Vilket yrkesarbetarna tycker är roligt då de får användning 

för sin kunskap och känner att de bidrar. 
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5 Analys 

I följande kapitel kommer empirins innehåll att analyseras med hjälp av teorin, där både tidigare 

studier gjorda inom byggbranschen samt motivationsteoretiker kommer användas som stöd. 

Syftet med det här avsnittet är att analysera och lyfta fram de faktorer som påverkar 

byggarbetarens motivation. De identifierade faktorerna överlappar mellan flera empiriska 

teman som presenterats i kapitlet innan, därför har nya ämnen skapats i analysavsnittet. Först 

presenteras en analys av de faktorer som påverkar yrkesarbetarnas motivation. Eftersom ett 

stort fokus i studien har varit att undersöka på vilket sätt lagbasen inverkar på yrkesarbetarnas 

motivation, har motivationsfaktorerna som påverkas av lagbasen presenterats under en separat 

rubrik.  

5.1 Vilka faktorer påverkar yrkesarbetarens motivation? 

5.1.1 Fadersgestalten 

Något som har med den inre motivationen att göra och en förklaring till att 

yrkesarbetare väljer byggbranschen, är det faktum att de inspireras av sina fäder i val 

av yrke. Många av de intervjuade yrkesarbetarna och lagbasarna hjälpte i tidig ålder 

till på byggen där närstående arbetade som byggarbetare. Det verkar definitivt har 

influerat yrkesarbetarna till att välja samma bransch. Även Cooper och Chan (2010) 

har noterat familjemedlemmarnas makt när det kommer till att påverka personer att 

ge sig in i byggbranschen. Varför det är så speciellt att följa sina fäders fotspår kan det 

inte dras några slutsatser kring, det kan bara spekuleras. En rimlig förklaring är att de 

i tidig ålder blev influerade av sina fäders yrkesstolthet och har sedan inspirerats av 

den fadersgestalten. Det kan i sin tur ha skapat en inre drivkraft samt inre motivation 

som lett dem till att börja inom branschen. 

 

Denna influerande process verkar dock vara starkt präglad av gamla könsnormer, 

eftersom det nästan uteslutande bara är män som arbetar inom byggproduktion. Det 

kan vara så att förlegade värderingar har ärvts vilket skapat det machoklimat vi har 

idag på byggarbetsplatserna (Bergqvist & Lindholm 2015) och bidragit till den 

homosociala miljö som existerar där.  

5.1.2 Trygg anställning   

Anställningstrygghet framkom som en viktig faktor för många i studien. Bland de 

äldre så existerade en känsla av trygghet bakom orden i svaren, samtidigt som det 

upplevdes en osäkerhet bland de yngre respondenterna som haft kortare 

anställningstid än de äldre. Tryggheten är något som återkommit som en viktig faktor 

i många studier och teorier. I Herzbergs tvåfaktorteori är det med som en hygienfaktor 

och därmed demotivator.  
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I Maslows (1954/1987) behovspyramid är trygghetsbehovet en av grundstenarna och 

i analysen framkom det att en av de yngre respondenterna ville ta mer ansvar i arbetet 

för att i sin tur kunna skapa en trygghet för sin anställning. Det här är en direkt 

koppling till Alderfers (1972) hypotes som Maslows pyramid delvis bygger på, att 

individer kan stimulera ett behov igenom att fokusera på ett annat och därmed ersätta 

det ursprungliga behovets frånvaro.   

 

Senare studier (Wilson 1979; Olomolaiye & Ogunlana 1988; Mansfield & Odeh 1991) 

har visat på olika signifikanser av trygghetsbehovet. Under föregående år så varslade 

Skanska anställda under en period vilket kan ha gett avtryck i motivationen bland 

kvarvarande personal och samtidigt en oro för sin egen anställning. Liknande 

fenomen visade sig i Olomolaiye och Ogunlanas (1988) studie som visade en tydlig 

koppling mellan den ekonomiska utvecklingen i landet och nivån av motivation ifrån 

Maslows pyramid. Säkerhetsbehovet är ofta taget för givet i västerländska samhällen, 

men en oro för anställningssäkerheten ruckar på de mest grundläggande behoven i 

pyramiden (Hein 2012, s. 71). Samtidigt kan övergången från projektanställning till 

fast anställning, som skedde för flertalet år sedan, gett en förbättrad trygghet som 

Mansfield och Odehs (1991) studie visade på. Övergången till fast anställning kan ha 

gett en tryggare känsla för många av de äldre anställda samtidigt som de yngsta i 

branschen inte fått en lika hög trygghetskänsla, då de tillämpar “först in, först ut” regeln 

inom branschen. Under diskussionen kring oroligheter mot underentreprenörernas 

och yrkesarbetarnas känslor framgick det att även här att individer kände ett behov av 

att kompensera med bland annat kvalitet för att stimulera sin anställningstrygghet. 

Individerna ville vara Skanskas förstahandsalternativ och alltid göra ett bra jobb, 

samtidigt som de ville höra när de gjorde ett dåligt jobb. Alderfers (1972) hypotes kan 

även vara en bra förklaring till yrkesarbetarnas beteende här. 

Sammanfattningsvis skiljer sig känslan av anställningstrygghet mellan individerna, 

beroende på olika faktorer så som ålder, anställningstid och konkurrens på 

arbetsplatsen. 

5.1.3 Lön 

Under intervjuerna diskuterades synen på lön och tankar kring hur den upplevs. Det 

kom fram att det inte var så mycket diskussion kring lönen numera, de tjänade bra 

enligt dem själva. Herzbergs (2003) teori förklarar lönen som en hygienfaktor och 

därmed en demotivator för individer och i den här studien verkar ingen anställd vara 

irriterad över lönen, snarare tvärtom. Lönefaktorn har blivit stimulerad och en naturlig 

balans mellan utgifter och inkomster har upprättats som Mansfield och Odeh (1991) 

tar upp som vanligt i västerländska länder. Därmed har lönen tappat sin negativa 

påverkan hos de intervjuade individerna i den här studien. 
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En sak som studien inte behandlat på djupet är hur respondenter känner kring att alla 

har samma lön på arbetsplatsen. Individerna har samma lön, men det har i 

intervjuerna diskuterats irritation mot andra individers lägre engagemang och kvalitet 

på slutprodukten. Andra individers lika lön kan bli till en demotivator för den som 

har ett högre engagemang och då värdesätter sin insats högre.  

5.1.4 Kommunikation 

Något som var tydligt i intervjuerna var hur bristande kommunikation ibland kunde 

få stora konsekvenser för klyftan mellan “vi och dem”. Respondenterna gav stundvis 

ett tydligt intryck av att de var missförstådda i sitt arbete när exempelvis de tvingas 

på säkerhetsutrustning som inte fungerar i alla utrymmen. Som följd gav ett 30 

minuters jobb flera timmars extra arbete på grund av regler som ibland kunde 

uppfattas som löjliga. Arbetarna sa dock att det var bra med säkerhet och att det var 

kul att det satsades mycket resurser på det, men att det har gått till överstyr och i sin 

tur skapat ett motstånd till säkerheten. 

 

I studien framkom det även att det fanns en oförståelse för arbetsplaneringens 

prioriteringar. I ett exempel sparades det in på tak över bygget vilket fick stora 

ekonomiska extrakostnader, i andra fall är det slöseriet i form av väggar och ändrad 

planering. Allt det här gör att yrkesarbetarna ser ett slöseri, ett slöseri som inte alltid 

går att motivera i deras ögon vilket även ökar klyftan till “de” andra. Problemet kanske 

ligger i att fördelarna med projekt- och planeringsändringar inte kommuniceras ut till 

yrkesarbetarna på ett bra och förståeligt sätt. Att ändringar inte kommuniceras på ett 

bra och förståeligt sätt kan bero på att chefer inte vet eller förstår vad som motiverar 

arbetarna (Ogunlana & Chang 1998). Vad som motiverar på en mer administrativ nivå, 

där tjänstemännen arbetar, motiverar troligtvis inte yrkesarbetarna som arbetar på en 

operativ nivå. Argument som är kopplade till ekonomiska fördelar, som tjänstemännen 

förstår och är insatta i, kanske inte motiverar yrkesarbetarna för att de inte har en förståelse 

för ekonomin. Det här kan bidra till att klyftan mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen 

ökar eftersom man inte kan kommunicera med varandra på ett förståeligt sätt.  

 

Stränga säkerhetsregler och projektets prioriteringar kan kopplas till Herzbergs (2003) 

hygienfaktorer där “Company policy and administration” är, i särklass, den mest 

frekventa demotivatorn. Om hygienfaktorerna inte är stimulerade samtidigt som 

motivationsfaktorerna är det, så visar figur 4 som är presenterad i kapitel 3.2.5 att; 

 

 Anställda är motiverade 

 Det klagas mycket 

 Arbetet är tillfredställande 

 Men löner och arbetsförhållanden är inte uppskattade 
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Herzbergs (2003) teori visar ett tydligt samband till den här studiens empiriska 

resultat, där majoriteten av de fyra ovanstående punkterna stämmer in hos de flesta 

respondenterna. Betyder det här i sin tur att klyftan mellan “vi och dem” är orsaken 

till bland annat slarv med skyddsutrustning? 

 

Mansfield och Odehs (1991) studie resulterade i bland annat; för att motivera 

anställda, måste en atmosfär av tillit, förståelse och samarbete skapas. Studien i det 

här arbetet har visat brister på kommunikation och förståelse mellan individer i 

projekten, vilket förmodligen kan ligga till grund för klagomålen och diverse 

motsättningar. Det uppmärksammades att flertalet ville ha bättre samarbete med 

kollegorna på arbetsplatserna, oavsett om det var yrkesarbetarna och tjänstemän. 

Respondenterna trodde det skulle kunna skapa en bättre stämning om man kände 

personerna som kommer med bra och dåliga nyheter. 

5.1.5 Uppskattning 

Enligt Mansfield och Odeh (1991) är det viktigt med känslan att uppnå projektmål 

och/eller individuella mål och även få beröm för det. De menar på att detta har en 

påverkan på motivation. Något som påverkade humör och inställning hos 

respondenterna positivt var när de fick användning för sina kunskaper. För en del 

betydde det här att de fick utmanande arbetsuppgifter som gjorde att de i sin tur växte 

och utvecklades. För några var det roligare när andra individer visade stort intresse 

för deras kunskaper. Några berättade att när de exempelvis får en lärling som visar 

intresse så var det kul att jobba. En av arbetsledarna sa att han uppmuntrade andra 

tjänstemän att gå ut och fråga yrkesarbetarna om hur de ska göra vissa saker, då de 

ofta visste bäst. Det här visade en respekt och intresse för deras kunskap som gjorde 

att det blev bra stämning och bra samarbete som följd, de ville ju veta att de var 

behövda. I studien kom det även fram att ledningen borde komma ut oftare och prata 

samt ge beröm till arbetarna, istället för att enbart komma med dåliga besked när de 

är ute. Om yrkesarbetarna enbart får höra det negativa och aldrig det positiva i arbetet 

så kan en negativ helhetssyn skapas inom individen. Det här kan i sin tur kopplas till 

Herzbergs (2003) faktor “recognition” och Maslows (1954/1987) uppskattningsbehov 

som båda stimulerar individen genom uppskattning och visat intresse. Det här 

framkom även i Dolois (2007) studie över betydande faktorer för motiverade 

byggarbetare, att uppskattning och belöning för utfört arbete var näst viktigast 

samtidigt som “arbetsgivarens erkännande vad gäller uppskattning för utfört arbete” 

kom på en respekterad fjärdeplats av funna faktorer. Får individerna enbart höra det 

negativa, även om det finns positiva saker att säga, så kommer de inte känna 

uppskattning för deras insats. 
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5.1.6 Underentreprenörers påverkan 

Någonting som litteraturstudien inte lyckats hitta är teorier och studier gjorda med 

syfte att ta reda på oroligheter skapade runt underentreprenörernas arbete och 

inblandning. Det som är av intresse är att veta hur det här påverkar fast anställd 

personal i byggbranschens produktion. Studien i det här arbetet har visat på en del 

oroligheter inom ämnet och det är svårt att dra några direkta kopplingar till forskning 

som visar vad det beror på. En anledning kan vara den kraftiga ökningen av 

utlandsfödda arbetare som skedde mellan 2005 och 2011, då andelen gick upp från 12 

900 till 28 200 stycken personer (Sveriges Byggindustrier 2013, s. 41), som har gjort att 

problemet inte har undersökts tillräckligt då det är relativt nytt. Det kan i sin tur ha 

gett effekter på andra områden som till exempel hot mot sin egen anställning, som den 

lågavlönade arbetskraften skapar. Sedan kan det även finnas ett motstånd att jobba 

med andra etniciteter då branschen upplevs vara väldigt konservativ och på många 

arbetsplatser etnisk homogen. Kan den ökade arbetskraftsinvandringen gjort att 

yrkesarbetare känner ett större hot och oro för sitt arbete än tidigare? 

 

Respondenter klagade på att de ofta får triviala arbetssysslor när 

underentreprenörerna kommer in i bilden, allt fokus hamnar då på dem. Arbetslaget 

upplever därmed att de är överkvalificerade för sysslorna och att det då skapas en 

irritation mot arbetet. Arbetet är inte direkt givande och stimulerar inte deras behov 

av självförverkligande från toppen av Maslows pyramid, samtidigt som 

uppskattningsbehovet inte är stimulerat vilket gör att individerna då känner sig 

hjälplösa (Maslow 1954/1987). Individerna får kanske inte uppskattning för sådana 

enkla arbeten, vilket de behöver för att stimuleras i det dagliga arbetet. Det var även 

tydlig irritation mot underentreprenörerna och det faktum att de många gånger 

kommer dit och kör på ackord och lämnar massa skräp kvar. Något som 

yrkesarbetarna själva får städa upp då underentreprenörerna många gånger redan har 

lämnat arbetsplatsen. Den här irritationen kan även riktas emot ledningen ibland då 

respondenterna stundvis tycker att ledningen gör fel då de inte anställer personal, utan 

hyr till och från. 

 

Om yrkesarbetaren analyseras mot Maccobys (1995) illustration i figur 2 så är 

individen frustrerad. Det här stämmer även överens med den inre och yttre 

motivationen ur figuren, då den yttre motivationen är reducerad på grund av det 

överkvalificerade arbetet. De här fynden är av samma karaktär som Borcherding och 

Oglesbys (1974) och Doloi (2007) fann i deras studie, som då visade på att uppskattning 

och rättvis arbetsfördelning var viktiga faktorer bland byggarbetarna. 
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5.2 Hur inverkar lagbasen på yrkesarbetarens motivation? 

5.2.1 Planering 

Bocherding och Oglesbys (1974) identifierade i sin studie bland annat att något som 

motiverade yrkesarbetarna var produktiva dagar. Någon som delvis inverkar på den 

parametern är lagbasen. För vad som framkommit under intervjuerna är att lagbasen 

planerar, förhandlar, tar obekväma beslut och fördelar arbetsuppgifter mellan 

yrkesarbetarna i arbetslaget. Lagbasen är den som driver jobbet framåt så att inte 

yrkesarbetarna står ”med händerna i byxfickorna” och basen skapar även förutsättningar 

för att yrkesarbetarna ska kunna producera. Så att yrkesarbetarna kan göra vad de 

verkligen vill göra, det vill säga att bygga. Helst utan stopp och avbrott. Olomolaiye 

och Price (1989) tog upp en intressant iakttagelse från sin studie; att byggarbetarna inte 

ens jagar högre positioner inom företaget utan de vill bygga och producera. Från 

intervjuerna framkom det att de hellre ville vara ute och arbeta, än sitta inne och “flytta 

papper”. Vilket stämmer överens med Olomolaiye och Prices (1989) iakttagelse.   

 

Yrkesarbetarna är i starkt behov av en ledare som planerar och styr arbetet. Det 

framkommer även i citatet ”har du en lagbas som har planerat för din skull, när de har ett 

visst engagemang, då följer du bara… det kommer automatiskt”. Det framgår tydligt under 

intervjuerna att yrkesarbetarnas motivation är som högst när arbetet flyter på. Ser man 

till illustrationen inspirerad av Maccobys (1995) förklaring över hur yttre och inre 

motivation förhåller sig gentemot varandra, och samtidigt bakar in den inre 

drivkraften ”viljan att skapa” och den yttre motivatorn ”arbetet flyter på”, kan resultat 

bli en motiverad individ, se figur 6 nedan. 

 
Figur 6. En illustration som visar kombinationen av den inre motivationen "viljan att skapa" 

tillsammans med den yttre motivationen "arbetet flyter på" som resulterar i en motiverad 
yrkesarbetare. Illustrationen är en egen vidareutveckling på Maccobys (1995) modell. 
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Man kan därmed tänka sig att den inre drivkraften “viljan att skapa” kan jämföras med 

Maslows beskrivning av självförverkligande. Precis som musikern vill skapa musik, 

vill byggarbetaren bara bygga. Är både den inre drivkraften och den yttre 

motivationen starka, skapas en motiverad individ. Det som dock verkar vara 

karaktäristiskt för byggbranschen är de många ovanliga problem som uppstår 

(Mansfield och Odeh 1991), väderförhållanden som försvårar arbetet (Koehn och 

Brown 1985) samt kunder som ändrar sig. De här problemen försvårar uppfyllandet 

av motiverade yrkesarbetare enligt Maccobys (1995) modell. 

5.2.2 Gruppens välmående i första hand 

De karaktäristiska dragen som nämndes tidigare är inget som troligtvis kommer att 

ändras. Byggprojekten är trots allt temporära organisationer som mestadels består av 

faktorer som inverkar på produktionen, både på ett positivt och ett negativt sätt. 

Oavsett verkar det vara lagbasen som finns där för arbetslaget och stöttar de personer 

som kommit snett. Det nämndes att lagbasen ibland behövde vara “farsa” till vissa som 

kommit lite snett och måste hjälpas samt se till att alla trivs i arbetslaget. Att inte dra 

ner andras humör i arbetslaget när det till exempel kommer dåliga besked från 

ledningen var väldigt viktigt för lagbasen själv. Det gällde att hålla ett gott humör. Det 

verkar helt enkelt som att lagbasen försöker väga upp det som han vet påverkar 

arbetslaget eller produktionen negativt, som om han känner ett ansvar för gruppens 

välmående och sätter den i första hand. Lagbasen vill då skapa en bra atmosfär istället 

för ett oroligt arbetsklimat, vilket Mansfield och Odehs (1991) även påpekar är viktigt 

för att motivera, genom att minimera den yttre påverkan på yrkesarbetarnas 

motivation.  

5.2.3 Särbehandling 

Under intervjuerna framgick det att lagbasen skulle vara den som fördelar arbetet i 

arbetslaget. Det var framför allt viktigt att ingen favoriserades utan att 

arbetsuppgifterna fördelades rättvist mellan personerna i arbetslag. Anledningen till 

att detta poängterades av yrkesarbetarna under intervjuerna var för att lagbasen oftast 

är en äldre erfaren byggarbetare som har arbetat med vissa i arbetslaget i mer än 10 år. 

Att orättvis fördelning av arbetsuppgifter har en negativ påverkan på motivationen 

bland byggarbetare identifierade redan Borcherding och Oglesbys (1974) under sin 

studie på 70-talet. Skulle någon i arbetslaget bli favoriserad och får ”de bästa jobben” 

påverkar det den sociala relationen i arbetslaget negativt och därför blir det extra 

viktigt för att undvika den här demotiverande faktorn, det vill säga att lagbasen inte 

särbehandlar personerna i arbetslaget. 

 

Maloney och McFillen (1987) påpekade att det bör göras större ansträngningar för att 

minska lagbasens partiskhet och särbehandling av byggarbetare. Trots att det var ett 
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tag sedan Maloney och McFillen (1987) skrev sin artikel är deras förslag, att utveckla 

någon form av utbildningsprogram för lagbasar, fortfarande relevant. Maloney och 

McFillen (1987) menar på att byggprocessen inte längre har råd att lagbasar ska 

”testas” fram genom någon form av darwinistisk evolutionsteori, utan att lagbasar 

noga måste väljas ut och utbildas. I dagens Sverige är oftast lagbasen en av arbetslaget 

och facket vald representant. Facket har haft en stor inverkan i byggbranschen sedan 

medbestämmandelagen i arbetslivet (1976:580) infördes på 70-talet. Lagen har bland annat 

resulterat i att facket har fått ett större inflytande i valet av lagbas, vilket gör att 

företagets makt att välja lagbas inte existerar i samma utsträckning. Att facket har 

mycket makt menar Törnqvist (2010) är problematiskt och att fackets makt måste 

minska i jämförelse med arbetsgivarens. Törnqvist (2010) menar att företagare som tar 

risker med kapital, tid och engagemang borde ha mer att säga till om eftersom att det 

är dem som skapar jobb, inte facket. Facket har en väldigt kollektivistisk syn vilket 

enligt Törnqvist (2010) både är skadligt för tillväxt och gör att företagare själva inte får 

bestämma över den kompetens som krävs för att bli konkurrenskraftig. 

5.3 Lagbasens roll i förändring 

Att byggbranschen står inför flera utmaningar i modern tid har konstaterats ett flertal 

gånger i litteraturen. Det har bland annat påpekats av Toor och Ofori (2008) att det 

behövs nya tankesätt kring ledarskap. De menar att fokus inom industrin har varit på 

ledning och styrning och inte på ledarskap. Ser man till Bresnens (1995) studie, styrks 

Toor och Oforis (2008) resonemang, eftersom cheferna inom byggindustrin verkar 

förväxlat det där med chefskap och ledarskap, de tror att de utövar ledarskap när de 

egentligen utövar chefskap. 

 

Att bara utöva chefskap verkar inte vara fallet hos lagbasen. Som beskrivet tidigare 

sätter lagbasen gruppens välmående i första hand och planerar för deras skull för att 

de ska kunna känna sig produktiva. Lagbasen interagerar med sitt arbetslag för att nå 

ett gemensamt mål, som i det här fallet är ett färdigt bygge, genom att styra och 

strukturera arbetet, möjliggöra aktiviteter och påverka relationer mellan anställda. 

Vad lagbasen gör är väldigt likt Tengblad och Alvessons (2013, s. 159) beskrivning av 

en ledare. Trots det argumenterar Rounds och Segner (2010) att lagbasens roll måste 

ändras, att lagbasen måste utveckla och tillämpa ännu mer ledaregenskaper och 

färdigheter kring mänskliga relationer. Mycket kanske ligger i den machokultur som 

råder inom byggbranschen (Bergqvist & Lindholm 2015) och det faktum att inte 

företagsledning får bestämma vem som är lagbas. Utan det är någon som utses av 

arbetslaget och facket, vilket gör att företaget inte kan påverka valet av en lämplig 

lagbas. Det har blivit viktigare för byggbranschen att börja förstå de människor som 

arbetar inom den, att förstå vad som motiverar anställda inom produktionen, så att 

byggbranschen kan börja komma ifatt andra industrier. 
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Även om byggföretagen inte helt och hållet kan bestämma vem som blir utsedd till 

lagbas bör företagen satsa på att utbilda lagbasarna. För att lagbasen har en enormt 

viktig roll eftersom denne måste besitta bred kunskap och erfarenhet kring det arbete 

som ska utföras och samtidigt ha förmåga att leda och motivera arbetslaget. Att 

benämna lagbasen som en ledare är något som verkar ha kringgått forskningen inom 

byggindustrin. Genom att erkänna att lagbasen faktiskt har en ledarroll med stort 

inflytande på arbetslaget kan man också satsa på att utbilda lagbasarna till att bli bättre 

ledare. Ledare som är mer autentiska och kan skapa positiva värderingar och 

implementera mer etik och moral på arbetsplatsen, kanske även det kan locka fler att 

börja i branschen. 

 

Genom denna satsning finns det stora möjligheter till att höja motivationen bland 

yrkesarbetare, i och med att lagbasen blir mer medveten om hur man blir en bättre 

ledare och kan motivera arbetslaget. 

5.4 Summering 

De teman som analysen ovan tagit upp har en genomgående röd tråd. Det är närvaron 

av en yttre påverkan som individerna utsätts för vilket sedan ger ett utfall på deras 

inre motivation. Påverkan utifrån är bland annat ledarskap från främst lagbasen, men 

även arbetsledare och övrig ledning. Det kan vara bra ledarskap som gör att en individ 

känner stöd, att de bidrar och att någon har planerat för just “mig”. Ledarskap kan 

även vara mindre påtagligt, då det ibland strular med planeringen som i sin tur skapar 

ett missnöje inom individen. Påverkan utifrån kan även komma igenom triviala 

sysslor som i sin tur inte är givande och stimulerande för anställda, som enbart vill 

utvecklas och skapa. Stimulans utifrån är en viktig faktor för individen då 

uppmuntran, beröm och bekräftelse är viktigt för att känna bland annat social 

acceptans och att de gör ett betydelsefullt arbete. Inre motivation skapar ett 

engagemang och en högre nivå av prestation, som i sin tur förespråkas som 

huvudsakliga faktorn till en produktiv arbetsstyrka. Den inre motivationen är i den 

här studien har visat sig vara på hög nivå, då många poängterat glädjen av att skapa i 

arbetet, även om den stundvis kan reduceras av tillfälliga händelser. 

 

En del av den yttre påverkan som behandlats i analysen är den klyfta mellan 

yrkesarbetarna och tjänstemän som verkar existera i form av ovetskap för 

yrkesarbetarnas situation och arbetssätt, men även de nya problem som skapas när 

underentreprenörer hyrs in istället för att anställa mer fast personal. Insikten i vilken 

typ av kommunikation som behöver nå ut till produktionen kan ibland kännas 

frånvarande då det säkerligen är lättare att enbart peka på fel och problem då de oftast 

lyser med sin närvaro. Men uppmuntran och bekräftelsen från ledningen när allt går 
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bra och smärtfritt faller oftast i glömska. När yrkesarbetarna känner att de inte får 

gehör eller förståelse för situationen så skapas det ett motstånd mot regler och 

föreskrifter från deras sida, som i sin tur ledningen stundvis inte har förståelse för vad 

det kan bero på. 
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6 Slutsats 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsats utifrån det syfte, den frågeställning och de 

delfrågor som behandlas i början på rapporten.  

 

Syftet med den här kvalitativa studien var att försöka förstå vad som motiverar och 

inte motiverar yrkesarbetare inom byggproduktion med särskilt fokus på lagbasens 

roll samt inverkan på arbetslagets motivation. Studien har alltså undersökt på vilket 

sätt som lagbasens inverkar på yrkesarbetarnas motivation i det dagliga arbetet 

samtidigt som flera andra faktorer som inverkar på yrkesarbetarnas motivation har 

identifierats. 

 

Frågeställningen i studien var följande: “Vad påverkar yrkesarbetarnas motivation i 

det dagliga arbetet och på vilket/vilka sätt påverkar lagbasen yrkesarbetarnas 

motivation?”. Som vi nämnde tidigare är frågan inte falsifierbar och kan därför inte 

bara besvaras med ett enkelt ja eller nej. Svaret på frågan blir därmed mer beskrivande. 

Studien har visat på att det finns flera faktorer som påverkar yrkesarbetarnas 

motivation. Bland de som har dykt upp så har några varit mer frekventa än andra. De 

faktorer som inverkar mest på yrkesarbetarnas motivation är anställningen, 

underentreprenörer, kommunikation, lön och uppskattning. Där faktorerna både kan 

påverka motivationen positivt och negativt, då det ibland uppstår mindre problem 

som gör att yrkesarbetarnas behov inte stimuleras i samma utsträckning. Problem med 

bland annat planering gör att drivkraften att skapa bromsas upp och genererar ett klart 

missnöje. Ett tydligt exempel på det är när de måste “riva väggen” eller när 

materialbeställningar uteblivit. Studien har även visat på att det är en hög nivå av inre 

motivation hos individerna som gör att de enbart vill producera, men att de hindras 

från det av olika anledningar vilket leder till att de hindras från det självförverkligande 

behovet. Resultatet blir frustrerade individer som klagar mycket på arbetet.  

 

Då kan man fråga sig hur lagbasen inverkar på yrkesarbetarens motivation? Ur 

studien har vi bland annat identifierat att lagbasen inverkar på arbetslagets motivation 

via planering och arbetsfördelning. Planerar lagbasen arbetet på ett bra sätt, till 

exempel ser till att det finns material och arbete att göra, är motivationen hög hos 

yrkesarbetarna. Det illustrerades även i figur 6. Genom att inte särbehandla någon, 

utan att fördela arbetet rättvist i den meningen att inte någon får det “bästa jobben” 

hela tiden kunde även lagbasen inverka positivt på yrkesarbetarnas motivation. Ur 

resultatet kan man ana att lagbasen har någon form av intermediär påverkan på 

yrkesarbetarnas motivation. Det verkar som att lagbasen påverkar både den yttre och 

inre motivationen genom att han eller hon justerar hur yrkesarbetaren tolkar de yttre 

faktorerna. Vädret är till exempel en yttre faktor som verkar påverka yrkesarbetarnas 
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motivation, men dåligt väder är inte något som lagbasen kan styra över. Det lagbasen 

dock kan göra är att fördela arbetet rättvist mellan arbetarna och inte låta till exempel 

nybörjarna få göra “skitgöra” i det dåliga vädret. Genom att fördela arbete rättvist i 

arbetslaget vinner lagbasen tillit och förtroende samtidigt som han kan justera den 

dåliga dagen till att faktiskt bli helt “okej”. Man kan beskriva det som att lagbasen 

förbättrar omständigheterna genom att reducera de yttre faktorernas negativa 

påverkan på yrkesarbetarnas motivation. 

 

Det vi kan avgöra från det empiriska resultatet är att lagbasen har en mycket viktig 

roll i arbetet. Lagbasen är en yrkesarbetare som är utvald att vara en ledare och som 

oftast är lite äldre och erfaren i branschen. Lagbasen blir vald för att de andra i 

arbetslaget har förtroende för honom och för att de litar på honom. Så klart kan urvalet 

i studien inte representera alla lagbasar, men för studiens geografiska genomförande 

verkar lagbasarna besitta den rollen. Lagbasen är alltså någon som representerar 

arbetslaget uppåt i organisationen, samtidigt som lagbasen har rollen att fördela det 

arbete som ska utföras och förmedla information från ledningen. Positionen är 

stundvis en kommunikationslänk mellan tjänstemännen och yrkesarbetarna där 

lagbasarna kan lägga tyngd på att sålla ut information och förmedla det som i sin tur 

skapar en bättre atmosfär för yrkesarbetarna. 

 

Lagbasen är alltså vald till att vara representant för arbetslaget eftersom de har 

förtroende för denne, vilket gör att rollen som lagbas skulle kunna beskrivas som en 

informell ledarposition. Rollen skulle även kunna beskrivas med det latinska uttrycket 

“Primus inter pares” som betyder ”den främste bland likar” då lagbasen är erkänd som 

ledare och talesperson för gruppen. Den här urvalsprocessen är endast baserad på 

förtroende, respekt och de erfarenheter som den valda yrkesarbetaren besitter. 

Personen behöver alltså inte ha någon utbildning, förutom sin yrkesutbildning, för att 

bli ledare. Tidigare studier menar att lagbasens roll står inför en förändring. 

Yrkesrollen behöver utveckla mer ledaregenskaper och förstå mänskliga relationer 

bättre. Det föreslås bland annat att lagbasen lämpligtvis bör utbildas mer kring 

ledarskap och därmed bättre kunna förstå ur man motiverar arbetslaget, skapa en 

positivare atmosfär och kunna implementera mer etik och moral på arbetsplatsen. 

Under en sådan förändring är det viktigt att bibehålla lagbasens roll som ledare, och 

inte formalisera hans roll till en chefsroll. Det som dock sker, med mer utbildning och 

mer satsning på lagbasen, är att rollen som lagbas blir mer av en formell ledarposition. 

Då blir det kanske mer än någonsin viktigt att lagbasen fortsätter att utöva ledarskap, 

och inte chefskap. Att behålla processen hur den informella ledaren väljs kan tänkas 

vara viktig för att behålla det förtroende och den respekt som arbetslaget har tilldelat 

lagbasen. Som företag kan man sedan satsa på den utvalda lagbasen och genom 
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utbildning i ledarskapsutveckling formalisera dennes roll till den formella ledaren 

som han kanske borde vara. 

Studien har tagit reda på vad som motiverar och inte motiverar yrkesarbetare med 

särskilt fokus på lagbasens inverkan på arbetslagets motivation. Resultatet har visat 

på hur viktigt det är att motivera, men samtidigt hur viktigt det är att leda på ett bra 

sätt. Ledarskapet och motivationen går hand i hand och båda verkar vara lika viktiga 

för den framtida utvecklingen av byggproduktion och byggindustrin.  

 

  



 

 56 

7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens reliabilitet samt vilka teoretiska, etiska och praktiska 

implikationer som studien genererat. Det ges även förlag på vidare forskning inom området. 

7.1 Nytt ledarskap – nya utmaningar 

Under arbetet har det diskuterats och argumenterats för att mer resurser måste satsas 

på lagbasens utveckling, för att hen både kan påverka och ”justera” motivationen hos 

yrkesarbetarna. Det som egentligen föreslås är att lagbasen ska utveckla bättre ”soft 

skills” eller så kallade mjuka attribut i sitt ledarskap. För att det ska kunna genomföras 

föreslås utbildning i ledarskapsutveckling för lagbasen. Som vi diskuterade i 

slutsatsen innebär det här att lagbasens roll formaliseras och att det är viktigt att den 

inte formaliseras till en chefsroll, utan fortfarande ses som en ledarroll. Det som kan 

diskuteras är huruvida den formaliseringen är bra och huruvida det hjälper att 

utveckla ett ledarskap med ”mjuka” inslag. Kan man behålla arbetslaget förtroende 

om rollen blir med formaliserad?  Med dagens klyfta mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän är det svårt att avgöra hur det skulle inverka på förtroende och respekt för 

lagbasen. Lagbasen har en väldigt speciell roll eftersom han eller hon är 

kommunikationslänken mellan arbetarna och tjänstemännen. Med en satsning på 

lagbasen skulle det kunna skapa en oro eller uppfattning hos yrkesarbetarna att 

lagbasen skulle bli mer av en representant för tjänstemännen. Det skulle medföra en 

problematik på grund av den redan befintliga klyftan mellan de två socioekonomiska 

grupperna, som Skanska försöker arbeta bort. Vi kan konstatera att det kommer bli en 

utmaning att utveckla lagbasens ledarskapsförmåga, mycket beroende på klyftan 

mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Idén kan möjligtvis få motstånd från 

yrkesarbetarna, men vi tror att det är rätt väg att gå för att branschen ska fortsätta 

utvecklas. 

7.2 Studiens reliabilitet 

Utmärkande under intervjuerna var den tydliga förändringen i kroppsspråk hos 

respondenterna ju närmare slutet av intervjuerna vi kom. I slutet av intervjuerna 

öppnade respondenterna upp sig mer och förklarade sina svar mer fritt. Det kan bero 

på att vi under intervjun byggde upp ett förtroende som gjorde att respondenterna 

kände sig bekvämare. En fördel hade klart varit om vi träffat respondenterna innan 

intervjutillfället, för att visa vilka vi är. Vår tidsram och arbetarnas bristande möjlighet 

att gå ifrån byggproduktionen begränsade den möjligheten. Redan innan intervjuerna 

insåg vi att vi snabbt behövde bygga upp förtroendet, vilket vi gjorde genom att först 

ställa enklare frågor om bakgrund, karriärval och hur de trivs på arbetsplatsen. Längre 

in i intervjun, när vi byggt upp mer förtroende, började vi ställa fler frågor som var 

kopplade till motivation och ledarskap. Vilket visade sig vara ett lyckat koncept. 
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Något som även kan ha varit fördelaktigt för oss, när vi försökte bygga någon form av 

förtroende gentemot respondenterna, är att vi i början förklarade att vi var från 

Uppsala universitet. Därmed kanske vi inte uppfattades som “representanter” från 

ledningen som vill “snoka” omkring. Resultatet som den här studien genererat har 

självklart påverkats av antalet respondenter, val av respondenter och de olika byggen 

som intervjuerna utförts på. En del byggarbetsplatser hade ibland utmärkande tyngd 

på vissa av de identifierade faktorerna som framkom i studien, medan andra byggen 

hade fokus på andra faktorer. Vilket även tyder på signifikansen av att intervjua 

respondenter på flera olika byggen, för att få en helhetsbild. 

 

En viktig aspekt att ta upp är vår egen erfarenhet av byggbranschen. Tidigare forskare 

har konstaterat att bristen på antal studier och teorier inom byggbranschen bland 

annat är kopplat till forskarnas låga kunskap om byggande. Vi tror dock att det behövs 

nya ögon på byggbranschen och ser det som en fördel att vi inte varit insatta i 

branschen tidigare. Det har bidragit till att vi fått ett mer holistiskt perspektiv på 

branschen och kanske till och med tydligare ser vilka problem som råder där. I början 

av arbetet utfördes dock en form av förstudie där vi pratade med flera som arbetar 

inom Skanska, för att sätta oss in i verksamheten och hur de arbetar där. Under den 

tiden kunde vi även observera flera olika problematiska områden som existerar inom 

branschen, men som ligger utanför studiens omfattning. 

7.3 Teoretiska implikationer 

En utmaning i det här arbetet har varit att finna relevant och uppdaterad litteratur. 

Studier om byggbranschen, speciellt om yrkesarbetare och lagbasar, är kraftigt 

begränsade till 70-, 80-, och 90-tal. I största möjliga mån, utifrån den tidsram vi haft, 

har vi försökt hitta litteratur som är något mer uppdaterad.  

 

Under vår litteraturstudie fann vi en hel del motivationsteorier och studier inom den 

humanistiska psykologin gjorda om mänskligt beteende. Dessa motivationsteorier är 

dock beskrivna i mer allmänna termer kring vad som motiverar en individ. De 

motivationsteoretiker som arbetet hänvisar till kan uppfattas som något föråldrade. 

Det vi dock kan se är att många samtida författare, som skriver om ämnet motivation, 

refererar till bland annat Maslow och Herzberg (se till exempel Alvesson och 

Kärreman (2012) samt Hein (2012)). Huruvida det är rätt eller fel är inte vår sak att 

avgöra, men det tyder på att ingen ny revolutionerande teori har uppkommit. Det är 

också en av anledningarna till varför de äldre motivationsteorierna har varit stöd i 

arbetet. Under arbetets gång upptäckte vi nämligen att flera av de äldre 

motivationsteorierna faktiskt fortfarande var relevanta och var applicerbara på 

situationer som framkom i empirin. Vi har till exempel Herzbergs hygienfaktor 
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”company policy and administration” som i studien utspelade sig som stränga 

säkerhetsregler vilket yrkesarbetarna uttryckte påverkade motivationen negativt.  

 

Som vi kan se i vårt teoretiska avsnitt, finns det studier som avsett att undersöka vad 

som motiverar byggarbetare. Dessa studier har ofta genomförts med kvantitativa 

forskningsstrategier, så som enkäter, vilket vi diskuterade nackdelen med i 

metodavsnittet. I vårt bidrag kan vi se både likheter och skillnader med dessa tidigare 

studier. Flera faktorer som nämns i vår studie, som till exempel anställningstrygghet 

och uppskattning för utfört arbete, liknar svar från tidigare utförda studier. En studie 

om vad som motiverar byggarbetare är därmed inte unikt, även fast vi ser en brist på 

forskning kring ämnet inom den svenska forskningen. Kanske hade den svenska 

ledarskapsstilen och kulturen någon inverkan på resultatet?  

 

Det som däremot är unikt med vår studie, och som blir det teoretiska bidraget i 

studien, är kopplingen mellan lagbasen och motivation. I tidigare studier är lagbasen 

benämnd som någon med stort inflytande över sitt arbetslag och som är utvald av 

arbetslaget att vara någon form av företrädare. Det vi däremot upptäckte i studien var 

att lagbasen verkligen besitter en ledarroll vilket tidigare studier knappt nämner. 

Speciellt ser vi en avsaknad av lagbasens inverkan på motivationen i tidigare studier, 

vilket just kan bero på att de ofta är baserade på enkäter.  

 

Lagbasens roll är alltså ett outforskat område där få tidigare studier valt att undersöka 

hur personen i fråga påverkar motivationen i sitt arbetslag. Vi anser att den här 

studien, som är en mer utforskande studie, ger fler forskare möjlighet att undersöka 

lagbasen roll som en kollektiv ledare. Studien kan ligga till grund för framtida 

hypoteser kring ämnet för att försöka bidra till mer forskning inom just 

byggbranschen.  

7.4 Etiska och praktiska implikationer 

Uppfattningen är efter ett flertal intervjuer med representanter på Skanska att de 

arbetat med att minska klyftan mellan tjänstemän och yrkesarbetare det vill säga 

minska “vi och dem” tankegången och fokusera mer på “vi på Skanska”. 

Medarbetarundersökningarna som sker två gånger per år delar inte upp 

yrkesgrupperna mellan tjänstemän och yrkesarbetare, utan resultatet av 

undersökningen representerar alla på Skanska. Skanska arbetar alltså mot en 

gemensam identitet, vilket är bra för atmosfären inom produktionen, men trots det är 

det svårt att sticka under stolen att det är två skilda socioekonomiska grupper med 

olika förutsättningar, lönesystem och arbetssätt. Vår studie undersökte just arbetarnas 

motivation, vilket bidrog till särskiljande mellan tjänstemän och arbetare, vilket vi 

ansåg viktigt eftersom vår uppfattning är den att det faktiskt är olika saker som 
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motiverar yrkesgrupperna. Det innebär dock att vi har gjort en segregering i studien 

som företaget egentligen vill få bort, vilket blir ett sorts dilemma. Arbetsledningen vet 

inte riktigt vad som motiverar yrkesarbetarna, vilket tyder på att det är en skillnad 

mellan yrkesgrupperna. Genom att ta reda på det kan arbetsledningen bättre förstå 

hur man kan höja trivseln och motivationen. 

 

Då examensarbetets fokus har varit att ta reda på vad som motiverar yrkesarbetare 

och hur lagbasen kan påverka motivationen i arbetslaget, påverkar studiens resultat 

även andra individer utanför studien. Empirin visar till exempel ett visst riktat 

missnöje mot andra positioner och roller utanför yrkesarbetarnas och lagbasarnas 

egna arbete. De anser att en del anställda inte gör sitt jobb fullt ut alla gånger vilket i 

sin tur skapar ett lägre engagemang och större missnöje hos individerna inom 

byggproduktion. Det här resultatet kan därmed trampa en del medarbetare på tårna 

då de kanske känner att de får kritik som de egentligen inte är förtjänt av. Det kan vara 

lätt för individer att känna sig utpekade eller “smutskastade” då det ibland kan verka 

som att de inte har gjort sitt jobb, när det i själva verket är någon annans fel, till 

exempel externa personer och leveranser. Den som då blir förmedlare av dåliga 

nyheter kan bli utpekad som orsak till problemet i fråga och därmed blir en oförtjänt 

syndabock. Det skapar ett dilemma huruvida den kritiken ska hanteras i resultatet och 

i de förbättringsförslag som studien tänkt generera. Det är svårt, om inte omöjligt, att 

ta hänsyn till alla parter och intressenters åsikter om vart problemen egentligen ligger 

och vem som egentligen bär ansvaret för att något inträffar. Därför blir de föreslagna 

förbättringsåtgärderna utifrån vad studien genererat för resultat. 

 

Studien har innehållit fyra stycken yrkesarbetare och sex stycken lagbasar vilket gör 

att det kanske inte är representativt för distriktet som har cirka 400 stycken 

medarbetare i produktionen. I sin tur kan det stundvis vara svårt för en del att 

identifiera sig med studiens empiriska material och utfall, vilket kan skapa en känsla 

av misstro och att individerna känner ett ökat missförstånd för sitt arbete inom 

Skanska. Det kan även vara så att respondenter har berättat om hur de borde göra 

istället för hur de faktiskt gör, vilket även kan skapa en missvisande bild över 

situationen. En deltagande observation skulle eventuellt kunna ge någon form av 

klarhet i det, men som vi diskuterat tidigare så är det inte lämpligt och/eller möjligt. 

7.5 Lärdomar 

Det här arbetet har gett oss en stor insikt i nuvarande forskning kring ämnet ledarskap 

och motivation, men framför allt lärdomar kring hur de hänger ihop och påverkar 

människor inom organisationer. Att komma in i en helt ny bransch och göra det arbete 

som vi har gjort har varit otroligt lärorikt. Det har väckt en större förståelse för hur 

viktigt det är att arbeta med människor och inte bara utveckla säkerhetsregler, 
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styrmedel och materiella saker. Att satsa på människor och ständigt arbeta med att 

förbättra kommunikationen ser vi som otroligt viktiga områden, speciellt inom 

byggbranschen där vi under arbetets gång både hört om och själva upplevt bristande 

kommunikation mellan både yrkesarbetare, lagbasar och tjänstemän. 

 

Det här med ledarskap verkar inte vara lätt. Även om vi nu under två år har studerat 

ett masterprogram i industriell ledning och innovation så är det först nu som vi insett 

vikten av ett bra ledarskap. Vi har sett att det inte räcker med att ha kunskap kring det 

man gör, utan att man även måste vara förtroendeingivande och förstå människor. Att 

hitta balansen, mellan kunskap om arbetet och kunskap om människor, i ett ledarskap 

kommer bli en utmaning i våra framtida karriärer. Med det här arbetet bakom oss och 

de erfarenheter som det bidragit till, tror vi oss kunna anta utmaningen. 

7.6 Förslag på vidare forskning 

Byggbranschen idag är dominerad av män, speciellt i byggproduktionen. Branschen 

är även präglad av en machokultur som gör att många väljer bort byggbranschen 

(Bergqvist & Lindholm 2015). Det här ses som både ett nutida och framtida problem 

för byggindustrin. Därför föreslås en vidare forskning om hur just den homosociala 

miljön dominerad av män påverkar byggproduktionen då det förmodligen sätter en 

viss ton och jargong på branschen som kan göra att det verkar vara ett hårdare klimat 

än vad det faktiskt är. Det som även hade varit intressant att forska vidare kring är hur 

kvinnligt ledarskap kan påverka produktionen. Forskningen inom byggindustrin har 

idag fokuserat på produktivitet och motivation, men inte lika mycket på ledarskap. 

Framför allt så finns det ingen forskning på hur kvinnligt ledarskap i 

byggproduktionen skulle kunna påverka yrkesarbetarna. Bortfallet kan förklaras med 

att det idag är cirka en procent kvinnor i branschen och att de eventuellt inte får 

tillräckligt mycket respekt och utrymme att utöva ett ledarskap på.  

 

Branschen har under slutet av andra kvartalet 2015 gått ut med att branschen behöver 

en förändring, den måste få bort sin machostämpel. Kan vidare forskning om 

innebörden av ett kvinnligt ledarskap samt hur ett kvinnligt ledarskap skulle kunna 

premieras vara ett steg i rätt riktning? 
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8 Förbättringsförslag 

Nedan presenteras några förslag på förbättringar som identifierats under studiens gång. Dessa 

är kortfattat beskriva i punktform och är främst förslag riktade till ledningsnivån av projekten. 

 Det framkommer tydligt i studien att det ofta är kommunikationsbrist mellan

yrkesarbetarna och tjänstemännen. Ibland känner yrkesarbetarna att de inte blir

tillfrågade om den bästa lösningen för en del moment och problem. Det finns

tillfällen då yrkesarbetarna redan när de byggde väggen visste att den skulle

behöva rivas. Hade de blivit tillfrågade om råd för byggnationen tidigare, hade

det kanske kunnat spara tid, pengar och energi. Kan man engagera sig mer i

den kunskap som yrkesarbetarna besitter?

 Försök till motiverande argument som “men vi får ju pengar för det” tar inte på

yrkesarbetarna. Det är trots allt något som de själva byggt och lagt ner sin

stolthet i som de måste riva. Så klart ingår det i arbetet att det sker förändringar

men går det till exempel att effektivisera processen och få ut ändringar och nya

ritningar snabbare till produktion?

 
 Se över möjligheten att utbilda lagbasarna i ledarskap då stort sett ingen av

lagbasarna har någon form av utbildning inom fältet idag. Det har klargjorts ett

tydligt samband mellan ledarskapet och motivationen, vilket gör att ledarna

har höga krav på sig att stimulera individerna för att de i sin tur ska kunna

engagera sig mer för arbetet och dess produktivitet. Viktigt kan dock vara att

bibehålla lagbasens informella ledarrolls process, och inte göra om hans

position till en chefsposition. För som vi diskuterat tidigare kan det inkräkta på

tilliten och förtroendet för lagbasen utifrån yrkesarbetarnas perspektiv.

 Som följd till ovan nämnda förslag ser vi även att det behövs en tydligare

rekryteringsstrategi när det gäller lagbasen, eftersom hans roll kommer bli allt

viktigare under kommande utmaningar inom branschen.

 Att projektchefer eller andra från ledningen kommer ut på bygget och ger

beröm. Visar att de bryr sig och är intresserade över vad som görs ute i

produktionen. Under intervjuerna fick vi bland annat kommentaren “jag

kommer inte ens ihåg hur dem [som styr projektet] ser ut”. Det är viktigt att inte ta

bara ta kontakt när man ska ge kritik eller när det sker förändringar, utan även

berätta när projektet går bra och ge beröm.
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 Ett förslag är att satsa mer på gemensamma aktiviteter med både yrkesarbetare 

och tjänstemän där man kan lära känna varandra bättre. Det är lättare att ta 

kritik eller ta sig an en tråkig arbetsuppgift när den kommer från någon de 

känner, än någon okänd från ledningen. Det bidrar även till att minska 

klyftorna. 

 

 Det behövs en ökad förståelse för yrkesarbetarnas situation. Många anser att 

det är bra med säkerhetssatsningarna som gjorts, men att de lätt går över styr. 

Rådfråga yrkesarbetarna mer i vad de tycker om olika förslag och satsningar. 

 

 Yrkesarbetarna verkar ha stort behov att känna sig behövda och betydelsefulla, 

för att de ska fortsätta känna sig stolta och motiverade i sitt yrke. Något så 

enkelt som att en anställd, chef, läkare eller sjuksköterska ringer och kollar hur 

det är med personen som sjukskrivit sig. Frågar hur personen mår och om det 

finns något som kan göras för personen. Det ger en känsla av att företaget bryr 

sig om individen och att han eller hon har en betydande roll inom 

organisationen.   

 

 Yrkesarbetare och lagbasar blir ofta omotiverade av stillastående byggen 

samtidigt som det inte är särskilt kostnadseffektivt. Om man kan lära av de 

misstag som gjorts i tidigare projekt och prata med personer som har erfarenhet 

från ett likande byggen, kan man förebygga att göra om samma misstag. Och i 

största möjliga mån undvika stillestånd i produktionen, vilket i längden både 

sparar tid och pengar. Att satsa på bättre kunskapsöverföring vore därför att 

föredra. Ett sådant förslag skulle kunna vara att ha en databas med 

telefonnummer till personer som utfört projekt tidigare samt samlade 

utvärderingar från projektet. Många yngre i branschen har inte lika stort 

kontaktnät som de äldre och kanske kan lära av tidigare projekt som utförts. 

 

 Hur är introduktionen i början av ett projekt? Vad får yrkesarbetarna veta om 

projektet? För att skapa en bra atmosfär redan från början i ett projekt och 

minska klyftan mellan yrkesarbetare och tjänstemän, skulle man kunna ha en 

form av gemensam introduktion till projektet. Under den gemensamma 

introduktionen hålls en presentation om vad som ska byggas där man också 

trycker på att Vi på Skanska ska skapa det tillsammans. Lite som ett pep-talk 

inför projektet. 

 

 En bättre uppföljning av de timmarna som går åt till extraarbete som till 

exempel städning, efterplock från underentreprenörer, förberedelse av arbete 

etc. En bra redovisning av vart tiden går åt gör att yrkesarbetarna känner sig 
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tryggare, eftersom det då går att se vad de arbetar med. En bättre kartläggning 

av den tid som går åt medför även en tydligare bild över de problem som 

existerar och därmed över vad som eventuellt skulle kunna förbättras. 
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