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Arbetsmotivation är en central del av arbetslivet utifrån både individens samt 
organisationens perspektiv. Hur motiverad den anställde är i arbetet påverkar 
arbetstillfredsställelsen samt den psykiska hälsan. Arbetsmotivation relateras 
även till den anställdes prestation och engagemang i arbetet. Syftet med 
studien var att undersöka vilka faktorer som skapar arbetsmotivation hos 
kroppsarbetare samt hur ledarskapet upplevs kunna påverka. Studiens 11 
deltagare arbetade inom byggnadsbranschen och hade alla olika 
yrkesområden, yrkeserfarenheter, ålder och kön. Utifrån en tematisk analys 
av intervjumaterialet framkom fem huvudteman, arbetsuppgifter, kontroll 
över arbetet, meningsfullhet, uppmärksamhet och trivsel. Dessa teman 
ansågs vara centrala faktorer för arbetsmotivationen vilka upplevdes kunna 
påverkas av ledaren. Det framkom att ledaren kan påverka den anställdes 
arbetsmotivation genom att involvera dem i beslut, visa uppmärksamhet och 
att skapa en öppen kommunikation där alla har möjlighet att uttrycka sina 
åsikter. 
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Människan är bunden till att arbeta och ha en inkomst för att kunna leva ett bra liv. Ett arbete 
kan skapa såväl ekonomisk- som social trygghet. Det finns dock flera aspekter av arbetslivet 
som kan ha negativa effekter på individens välbefinnande och hälsa. Arbetsmotivation 
relateras många gånger till arbetstillfredsställelse som genom forskning visats ha en avgörande 
roll för individers psykiska hälsa (Dirlam & Zheng, 2017; Faragher, Cass, & Cooper, 2005). I 
en studie som undersökte arbetsmotivation visade resultatet att det finns ett samband mellan 
hög arbetsmotivation samt organisationsidentifikation och arbetstillfredsställelse, 
välbefinnande, minskad tendens till uppsägning samt engagemang i företaget (Wegge, Van 
Dick, Fisher, Wecking, & Moltzen, 2006). I en annan studie som erhöll liknande resultat 
framgick att det finns en relation mellan arbetsmotivation och välbefinnande. Individer som 
inte upplever arbetsmotivation löper stor risk för att drabbas av utmattning samt depression 
(Björklund, Jensen, & Lohela-Karlsson, 2013). Motiverade arbetare är även benägna att 
anstränga sig och är engagerade i arbetet. Arbetsmotivation relateras ofta till 
prestationsrelaterade begrepp som produktivitet och effektivitet som resulterar i lönsamhet för 
företaget (Kanfer, Chen, & Pritchard, 2008). 
    För att den anställde ska få rätt förutsättningar och möjligheter till att skapa 
arbetsmotivation är det viktigt att arbetsplatsen tillgodoser individens behov. Således är det 
viktigt att en ledare uppmärksammar och tar hänsyn till de anställda samt skapar rätt 
förutsättningar och möjligheter (Bass, 1985). Yukl (2012) menar att ledarskap är en 
påverkansprocess således en avsiktlig process för att påverka andra i strävan att strukturera 
relationer och aktiviteter. Bass (1985) hävdar att ledarskap är något som är karaktäristiskt för 
en person och chefskapets yrkestitel och position. Ledarskap nyttjas således med avsikt att 
influera andra individers ståndpunkt, uppförande och tänkande. Clegg (2007) menar att oavsett 
hur ledarskapsförmågan uppkommit så är fallenheten att kunna inspirera och motivera 
människor ett grundläggande kännetecken för ledarskap. 
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Vad är motivation? 
 
Motivation handlar om drivkraften bakom individens handlingar där drivkraften är en 
kombination av flera olika faktorer som både är omedvetna och medvetna. En handling drivs 
vanligen av flera olika motiv som styr handlingen samt påverkar dess intensitet samt 
varaktighet. Motivation betingas av både psykologiska tillstånd som bland annat behov och 
ambitioner samt yttre förutsättningar som ett sammanhang som påverkar individens agerande 
(Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci skiljer på inre och yttre motivationsfaktorer. 
    Inre motivation grundar sig i att det upplevs som intressant och roligt att utföra något utan 
att få belöning eller andra yttre förstärkare. Människan beskrivs som nyfiken, kreativ, aktiv 
och har en inneboende drivkraft till att lära sig. Det ligger i människans natur att sträva efter 
kognitiv och social utveckling. Ryan och Deci menar att det är genom handlingar, som 
tillfredsställer individens intressen, individen utvecklar sin kompentens och kunskap. 
Handlingar som tillfredsställer individens intressen och aspirationer resulterar i hög prestation, 
uthållighet och välbefinnande (Ryan & Deci, 2008). 
    Yttre motivation beskrivs som yttre omständigheter som driver individen till handling. 
Dessa yttre omständigheter handlar om bland annat belöning i form av pengar och fördelar 
eller bestraffning av exempelvis förälder och arbetsgivare. Andra yttre faktorer som påverkar 
individens motivation till en handling är uppskattning av omgivningen, utmärkelser och 
bekräftelse. Olika uppfattningar finns huruvida yttre motivation är självbestämmande eller ifall 
individen handlar emot sin vilja, då yttre omständigheter inte påverkar individens inre 
motivation. Ryan och Deci menar att det finns situationer där individen agerar utifrån sitt eget 
bästa genom att exempelvis sträva efter höga betyg som leder till ett bra arbete. Detta menar 
de är en yttre faktor som däremot är av eget val. När individen istället utför en handling för att 
undvika bestraffning har individen ingen extern kontroll (Ryan & Deci, 2000). 
 
 

Herzbergs tvåfaktorteori 
 
En av de mest inflytelserika motivationsteorierna är tvåfaktorsteorin eller hygien- och 
motivationsteorin som den även benämns (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1993). 
Tvåfaktorsteorin utgår på att det finns hygienfaktorer och motivationsfaktorer vilka har olika 
effekter på individens upplevelse av tillfredsställelse och motivation. Hygienfaktorerna 
beskrivs som yttre förhållanden kring arbetet som inte är relaterade till själva 
arbetsuppgifterna. Bland hygienfaktorerna finns bland annat lön, arbetsförhållanden, 
arbetsledning, mellanmänskliga relationer, företagspolicy och administrativa förfaranden, 
förmåner och arbetstrygghet. Dessa faktorer kallas hygienfaktorer då Herzberg menar att de 
har samma funktion som hygien i medicinska termer. En god hygien kan förebygga sjukdomar 
men inte bota dem. På liknande sätt fungerar hygienfaktorerna för individen i arbetet. När 
dessa faktorer inte tillgodoses upplever individen arbetet som orättvist eller oorganiserat vilket 
skapar ett missnöje. Vidare påverkar dessa faktorer individens upplevelse av tillfredsställelse 
när de inte tillgodoses. Däremot anses inte dessa faktorer öka upplevelsen av tillfredsställelse 
när de är tillgodosedda. Således beskriver Herzberg hygienfaktorerna som förebyggande 
faktorer som endast förhindrar missnöje snarare än faktorer som främjar tillfredsställelse. 
    Motivationsfaktorerna beskrivs som faktorer som berör arbetets utförande och innehåll vilka 
tillgodoser individens behov av självförverkligande. Bland motivationsfaktorerna finns bland 
annat arbetsuppgifter, ansvar, prestation, utvecklingsmöjligheter, erkännande och befordran. 
Herzberg et al. (1993) menar att individer som genom arbetet får möjligheten att utvecklas till 
sin fulla potential skapar en positiv arbetsattityd som i sin tur skapar motivation. Både 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer har betydelse för individens behov, dock är det endast 
motivationsfaktorerna som kan skapa arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation hos 
individen. Herzberg et al. skiljer på dessa två faktorer och menar att faktorerna inte är 
beroende av varandra. Hygienfaktorerna beskrivs som förebyggande faktorer som förhindrar 
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upplevelsen av vantrivsel medan saknad av motivationsfaktorerna inte skapar missnöje. 
Herzberg et al. hävdar att det endast är motivationsfaktorerna som kan förbättra den anställdes 
prestation och arbetsattityd. 
 
 

McClellands tre-behovsteori 
 
McClellands (1987) behovsteori utgår på att det finns tre inre motiv eller behov som driver 
individen till ett visst beteende. Dessa är: prestation, makt och samhörighet. Alla individer har 
en kombination av dessa behov, däremot menar McClelland att individen har ett dominant 
behov och som framträder under vissa situationer. Vidare förklarar han att behoven kan 
förändras då behoven delvis är inlärda. 
    Behov av prestation handlar om att individen har ett behov av att prestera och en drivkraft 
till att göra någonting bättre för dennes egna skull. Motivet till att vilja prestera handlar om 
individens inre motivation samt en njutning av att göra bra ifrån sig. Dessa individer strävar 
efter framgång och utveckling. McClelland menar att de föredrar arbetsuppgifter som innebär 
en måttlig risk där chansen för framgång är på ”medelnivå” och undviker ofta uppgifter som 
innebär låg- eller hög risk, då de måttliga uppgifterna ger mer värdefull information om 
individens prestation och insats. Individer som har ett stort behov av att prestera vill gärna ha 
eget ansvar över arbetet och bestämma över hur arbetsmålen ska uppnås. Individer som har ett 
behov av att prestera söker även efter konkret feedback för att kunna bedöma hur det har gått 
för dem samt för att lära sig. McClelland menar att prestationsbehovet även kan förklaras som 
ett effektivitetsbehov då dessa individer strävar efter en effektiv väg till att uppnå målet, 
genom att finna innovativa och kortsiktiga lösningar. 
    Behov av makt handlar om individer som har ett behov av att ha kontroll och påverka andra 
i sin omgivning. Att ha inflytande över sitt arbete eller individer i omgivningen har en större 
betydelse än att utföra en uppgift. Det är viktigare för dessa individer att de har påverkat 
situationen eller individerna än att ha lyckats utföra uppgiften (McClelland, 1978). Dessa 
individer beskrivs som att ha en stor tendens till att vara aggressiva, men väljer ofta att inte 
agera utifrån dessa känslor då det i många fall missgynnar dem (McClelland, 1987). 
McClelland beskriver istället dessa individer som bestämda. Vidare förklarar McClelland 
(1987) att individer med maktbehov ofta tar extrema risker och sätter upp höga mål. På grund 
av att dessa individer är maktorienterade söker de sig ofta till ledande positioner som är 
prestigefyllda och ger status. 

Behov av samhörighet innebär att individer söker efter tillhörighet och gemenskap. 
Individer som har ett behov av samhörighet strävar efter att ha ett bra förhållande till andra 
och söker ofta efter bekräftelse från omgivningen. På grund av detta undviker dessa personer 
ofta konflikter. McClelland (1987) menar att dessa individer presterar bra när motivet bakom 
prestationen handlar om att göra exempelvis chefen nöjd samt att få bekräftelse. För individer 
med ett behov av samhörighet är relationer och vänskap drivande faktorer och resultatet i 
arbetet är mindre viktigt. Enligt McClelland (1987) vill dessa individer hellre ha feedback på 
gruppens sammanhållning och samarbete än gruppens prestationer. 
 
 

Vilka faktorer främjar arbetsmotivation? 

 
I en artikel (Wiley, 1997) där arbetsmotivation jämförs utifrån enkätundersökningar under en 
40 års period i USA framförs vilka motivationsfaktorer som varit betydande under olika tider. 
Vilka faktorer som skapar arbetsmotivation har sett olika ut genom tiderna och kopplas till 
bland annat utvecklingen av industrierna och ekonomin. Under utvecklingen förändrades 
människors levnadsstandard samt värderingar kring arbetslivet vilket påverkade individernas 
upplevelse av vad som är viktigast för arbetsmotivation. År 1946 var uppskattning för utfört 
arbete den viktigaste motivationsfaktorn för arbetarna medan år 1992 ansågs lönen ha störst 
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påverkan på individens motivation. Av de enkätundersökningar som jämförs kom Wiley fram 
till fem centrala faktorer för arbetsmotivation, bra lön, uppskattning för utfört arbete, 
anställningstrygghet, karriär och utveckling i företaget samt intressant arbete. Dessa faktorer 
förekommer i flera motivationsteorier och forskning, så som bland annat Herzbergs 
tvåfaktorteorin, Maslows behovshierarki och Hackman och Oldhams motivationsteori. 
Däremot skiljer sig faktorerna mellan olika motivationsteorier i hur viktiga de anses vara för 
motivationen samt hur stor inverkan de har (Latham & Pinder, 2005). I Hackman och 
Oldhams motivationsteori ”Job Characteristics model” beskrivs fem faktorer som berör 
arbetets utformning och dessa faktorer relateras till individens psykologiska behov (Oldham & 
Hackman, 2010). Dessa är: variation i färdigheter, uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, 
autonomi och återkoppling/feedback. Variation i färdigheter anses skapa en meningsfullhet när 
de anställda får möjligheten att använda och utveckla olika färdigheter och talanger i arbetet. 
Uppgiftsidentitet innebär att det finns ett tydligt mål med arbetsuppgiften samt att de anställda 
upplever arbetet som meningsfullt när deras arbetsinsats är av betydelse för hela 
arbetsprocessen och arbetsplatsen. Uppgiftsbetydelse innebär att de anställda upplever att 
deras arbete är betydelsefullt och påverkar andra personer i organisationen eller i världen 
generellt. Autonomi handlar om att de anställda är självständiga i arbetet och det anses vara 
viktigt att de anställda har kontroll över arbetet gällande planering och utförande. Detta leder 
till att de upplever ett eget ansvar över både framgångar och misslyckanden som enligt 
Hackman och Oldham påverkar arbetsmotivationen. Feedback handlar om konkret 
information om arbetsinsatsen gällande effektivitet och utförande. Detta anses vara viktigt för 
att de anställda ska vara medvetna om deras arbetsinsats för att kunna utvecklas. 
 
 

Faktorer för ett bra ledarskap 

I en artikel av Newstead, Dawkins, Macklin och Martin (2019) beskrivs strategier för att 
utveckla en bra ledare samt bra ledarskap. De menar att dygd och förmågan till hänsynsfullhet 
skapar möjligheten till ett bra ledarskap. I artikeln framkommer det att syftet med 
undersökningen är att kunna förfina vetenskapligt fokus på utvecklingen av ett bra ledarskap 
och se att alla som utövar ledarskap dagligen gör det på ett sätt som både är effektivt och 
etiskt. De förespråkar att ledare skall anta ett dygdperspektiv som innefattar att ge god etik 
större uppmärksamhet genom att ledaren informerar kring framväxten, införandet och 
tillskrivningen av gott ledarskap.  
    En studie av Rego et al. (2017) undersökte huruvida uppvisad ödmjukhet av en ledare 
påverkar de anställdas lagprestanda, ödmjukhet och effektivitet. Undersökningen visade att en 
ödmjuk ledare främjar sammanhållning, ödmjukhet samt effektivitet hos de anställda. Studien 
beskriver att en ödmjuk ledare uppmuntrar lärande och växande hos de anställda genom att 
exemplifiera en lärande inställning. Detta görs genom en öppenhet beträffande de egna 
misstag och begränsningar som ledaren har, samt att ledaren aktivt uppmuntrar andras styrkor. 
Resultatet visar således att en ledares ödmjukhet påverkar de anställda, även genom andra 
mekanismer så som trygghet, lärande samt effektivitet. 

Burns leadership theory 

Burns (1978) beskriver att det existerar en skillnad mellan ledning samt ledarskap och menar 
att skillnaderna hittas i egenskaper samt i beteenden. Därav etablerade Burns två begrepp, 
transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap.  
    Burns benämner det transformativa ledarskapet som en process där ledare samt följare 
hjälper varandra att utvecklas och nå en hög ”nivå” av motivation och moral. Det 
transformativa ledarskapet är således en ledarskapsstil där förändring av det sociala systemet 
och individer är målet. Burns menar att syftet är att skapa en positiv förändring hos följarna 
där slutmålet är att dessa skall bli till ledare. Detta uppnås genom att öka motivationen, 
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prestationen och moralen hos följare. Detta innebär att innefatta anknytning av följarens 
uppfattning av identitet till uppgiften och organisationens gemensamma identitet, att vara ett 
föredöme för följare som därmed inspirerar och utmanar följare till att ta ett stort ägandeskap 
för det egna arbetet.  
    Enligt Burns grundas ett transaktionellt ledarskap på ledarens förmåga, personlighet och 
egenskaper till att skapa en förändring. Ett transaktionellt ledarskap grundas på föreställningen 
att om en individ utför en handling skall denne erhålla en belöning för arbetet. Således kan det 
transaktionella ledarskapet framställas övergripande som en rekvisition som efterföljs av ett 
genomförande samt kontroll och resulterar i en belöning. Den transaktionella ledaren strävar 
generellt ej efter att organisationens kultur skall förändras utan arbetar i den befintliga 
organisationskulturen, detta till skillnad från den transformativa ledaren som kan komma att 
försöka förändra den. 
 
 

Bass Transformational Leadership Theory 
  
Bass (1985) utvidgade Burns (1978) arbete genom att förklara de psykologiska mekanismer 
som ligger till grund för transformativt och transaktionellt ledarskap. Den primära orsaken till 
utvidgandet av teorin syftar till att beskriva hur ledarskap kan manifestera sig, således hur 
ledarskap kan påverka följdmotivation och prestation. Bass (1985) menar att ledare nyttjar två 
primära uppsättningar av beteenden för att influera sina följare. Den första uppsättningen är 
det transaktionella beteendet som beskrivs vara av utbytesbaserad betydelse. Den andra 
uppsättningen är det transformativa beteendet som fastställs främst av ledarens inflytande på 
följarna. Följderna av en sådan ledare är att följare känner uppskattning, solidaritet, respekt 
och förtroende. Bass hävdar att detta får följarna att arbeta flitigare än vad som ursprungligen 
förväntades. Enligt teorin sker detta eftersom ledaren erbjuder följarna inspirerande uppdrag, 
vision och en identitet. Bass indelar det transformativa ledarskapet i fyra delar; 
    Individualiserad hänsyn innefattar i vilken mån ledaren tar var följares behov i beaktande. 
Ledaren ska agera som en mentor till följaren och lyssna på följarens behov, skänka stöd, visa 
empati, ha en öppen kommunikation samt skapa utmaningar. Individualiserad hänsyn 
inkluderar även behovet av respekt och att uppmärksamma det individuella bidraget som var 
följare tillför. Följarna har en vilja och ambition kring självutveckling samt har motivation till 
sina arbetsuppgifter.  
    Intellektuell stimulering omfattar i vilken grad ledaren utmanar antaganden och i vilken 
utsträckning ledaren tar risker samt efterfrågar följares idéer. Denna ledarstil uppmanar och 
stimulerar kreativitet hos följarna, ledaren skall således vårda samt utveckla följare som tänker 
oberoende. Lärandet är något som anses vara centralt, därav uppmanas följare att ställa frågor 
och arbeta innovativt. 
    Inspirationsmotivation innefattar hur ledaren framställer en vision som är tilltalande och 
inspirerande för följare. Ledare som nyttjar inspirationsmotivation strävar efter att utmana sina 
följare till att arbeta med en hög standard. Denna typ av ledarskapsstil avser att skapa ett syfte 
till alla uppsatta mål, vilket är tänkt att öka prestationsförmågan från följarna. Följare ska ha 
en känsla av syfte om de skall vara motiverade att agera. De visionära aspekterna av ledarskap 
stöds av kommunikationsförmåga som gör visionen förståelig.  
    Idealiserad påverkan innebär att ledaren är en förebild för ett beteende som är högt etiskt, 
skänker stolthet och får förtroende och respekt. Därmed är ledarens agerande en typ av 
föredöme och var ledare ska således föregå med gott exempel. Genom att exemplifiera ett 
beteende som är åtråvärt ska det resultera i att följarna efterföljer detta. 
    Ett flertal studier har undersökt transformerande och transaktionellt ledarskap med Burns 
(1978) och Bass (1985) teorier som grund. En studie av Kane och Tremble (2000) undersökte 
officerares transformativa ledarskapsbeteende och dess underordnade för att kunna uppskatta 
olikheter i effekterna av transformativt- och transaktionellt ledarskapsbeteende samt skillnader 
i förekomst och konsekvenser av sådant beteende på tre nivåer inom den amerikanske armén. 
Det framgick att ett transformativt beteende förstärker effekterna av ett transaktionellt 
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beteende för de underordnades arbetsmotivation och emotionella engagemang, medan ett 
transaktionellt beteende var associerat med de underordnade och deras förpliktelser. Resultatet 
visade att effekterna av ett transformativt ledarskap på underordnades arbetsmotivation ökade 
beroende på ledarskapsnivå. Dessutom framkom det att högre rankade officerare upplevdes 
som mer transformativa än de som var lägre rangordnade.  
    I en annan studie där 165 elever deltog undersöktes förhållandet mellan transformativt 
ledarskap i klassrummet och studentens inlärningsresultat. Resultatet visade att transformativt 
ledarskap ansågs vara betydande för elevernas inlärningsresultat och har därmed en stor 
betydelse för hur väl eleverna är engagerade (Bolkan & Goodboy, 2009). 
    En fältstudie av Schmitt, Den Hartog och Belschak (2016) som erhöll likartat resultat, där 
148 deltagare medverkade hade som syfte att undersöka arbetsengagemang och ifall 
transformerande ledarskap influerade de anställda till ett proaktivt handlingssätt. Resultatet 
visade att ett transformativt ledarskap påverkar de anställdas arbetsengagemang positivt och 
det i sin tur även påverkar de anställdas proaktivitet beträffande personligt initiativ. 
 
 

Byggnadsarbetare och arbetsmotivation 
 
I en intensivstudie som utfördes år 1974 av Personaladministrativa rådet undersöktes 
byggnadsarbetares arbetsmotivation. Syftet med studien var att undersöka vilka förhållanden i 
arbetssituationen som stimulerade den anställde till hög prestation (Hansson & Pärsson, 1974). 
I studien ingick 68 byggnadsarbetare som arbetade inom olika arbetslag som benämndes som 
trälaget, betonglaget och murarlaget. I studien framkom flera olika faktorer berörande 
förhållanden kring arbetssituationen som ansågs vara centrala delar hos byggnadsarbetarens 
upplevelse av tillfredsställelse och motivation. 
    Förutsättningar gällande arbetsutförandet, material och teknik ansågs påverka den anställdes 
möjlighet till att utföra arbetet. Vidare förklarades att förutsättningarna är grundläggande för 
att arbetet ska flyta på. När det uppstod många motgångar på bygget ansågs det påverka det 
egna arbetet och upplevelsen av tillfredställelse. Arbetsledarna ansågs ha ansvar i att 
produktionen flyter på och att tidsplaneringarna hålls. 
    Den egna prestationen i arbetet sågs som meningsfull och tillfredsställande när den 
relaterades till hela arbetsprocessen. När byggena började bli klara och det hårda arbetet syntes 
upplevdes det som stimulerande. Arbetsuppgifter där det fanns utrymme för användning av 
färdigheter och egenskaper ansågs vara tillfredsställande och öka prestationen. Vidare 
förklarades detta som ett utrymme där individen fick bidra med något som var till nytta för 
hela byggprocessen. Att ha en hög arbetstakt var inte motiverande i sig, däremot förklarades 
att en hög arbetstakt kunde relateras till organisationens tidsplanering och mål. Att sätta upp 
delmål och ha något att arbeta mot ansågs vara motiverande då det utförda arbetet blev 
synligare. Vid delmål kunde olika steg avklaras vilket synliggjorde det ansträngande arbetet 
vilket förklarades som motiverande. Tillhörigheten och gemensamheten upplevdes vara 
psykologiskt tillfredsställande då det ansågs skapa en positiv stämning och en bra laganda. Att 
hjälpa varandra och samarbeta ansågs vara positivt och att arbeta tillsammans för att uppnå 
gemensamma mål upplevdes som stimulerande. Lönen ansågs ha en viss påverkan på 
prestationen när möjligheten till att kunna påverka förtjänsterna fanns. Det ansågs vara 
stimulerande att prestera om prestationerna var relaterade till förtjänsterna. Däremot när de 
psykologiska och fysiologiska kostnaderna ansågs vara högre än förtjänsten resulterade det i 
minskad prestation och uppsägning (Hansson & Pärsson, 1974). I studien nämner deltagarna 
att de psykologiska och fysiologiska kostnaderna bör vara värda förtjänsterna. Detta kan tolkas 
som att byggnadsarbetet innefattar tunga arbetsuppgifter som kräver fysisk ansträngning samt 
att arbetsuppgifterna och arbetstakten kan ha en påverkan på den psykiska hälsan 
    Flera rapporter framför branschens höga siffror gällande skador och olyckor i arbetet. I en 
rapport från Arbetsmiljöverket redogjordes för de främsta orsakerna till arbetsskador vilka 
bland annat handlade om förlorad kontroll över maskin- och handverktyg, ras av föremål och 
fall vilka alla är relaterade till byggindustrin (Arbetsmiljöverket, 2019). I en annan rapport från 
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2018 visade statistiken att kroppsrörelse (24%), fall (24%) samt förlorad kontroll över 
handverktyg (18%) var de tre främsta orsakerna till arbetsskador. I rapporten framgick även att 
de främsta orsakerna till arbetssjukdomar var belastningsfaktorer (47%) och fysikaliska 
faktorer (38%) (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, 2019). 
    I en studie av Eaves, Gyi och Gibb (2016) som ingick i ett större projekt för 
byggnadsarbetares hälsa och säkerhet intervjuades 80 byggnadsarbetare. Alla arbetare 
rapporterade muskuloskeletal smärta vid åtminstone ett område på kroppen som uppstått under 
ett år. Deltagarna hade även över 250 idéer på hur arbetsuppgifter och arbetsplatsen skulle 
kunna förbättras gällande bland annat hälsa, säkerhet och arbetsmiljö vilket kan tyda på ett 
missnöje. I en annan studie där upplevelsen av säkerhet på arbetsplatsen studerades visade 
resultatet att de individer som upplever arbetsplatsen som osäker var mindre engagerade och 
produktiva (Whiteoak & Mohamed, 2016). 
    I studien av Hansson och Pärsson (1974) visade resultatet att ledarskapet inte hade en 
särskilt stor påverkan på deltagarnas arbetsmotivation. Däremot lyfte de upp att ledarskapet 
har ansvar över produktionen och tidsplaneringen och att motgångar i produktionen hade en 
negativ påverkan på tillfredsställelsen. Andra studier visar däremot att ledarskapet har en 
central roll och att olika ledarskapsstilar påverkar anställdas arbetsmotivation på olika sätt 
(Fernet, Trépanier, Austin, Gagné, & Forest, 2015; Piccolo, Greenbaum, Den Hartog, & 
Folger, 2010; Selvarajan, Singh, & Solansky, 2018). 
 
 

Problemformulering och frågeställning 
 
Arbetsmotivation är ett välbeforskat område som är en viktig del av arbetslivet. Däremot finns 
det fåtal studier som undersöker kroppsarbetares upplevelser kring arbetsmotivation. Studier 
och rapporter har påvisat byggnadsbranschens påfrestande arbetsmiljö där fysisk ansträngning 
är en stor del av arbetet. Yrkesarbetare arbetar generellt även under riskfyllda 
arbetsförhållanden där arbetsskador är vanligt förekommande (Arbetsmiljöverket, 2019; 
Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, 2019). I en tidigare studie visade resultatet att 
individer som upplever arbetsplatsen som osäker var mindre engagerade och produktiva 
(Whiteoak & Mohamed, 2016). Denna studie berör inte yrkesarbetares säkerhet på 
arbetsplatsen, däremot kan yrkesarbetares påfrestande arbetsmiljö tänkas ha en indirekt 
påverkan på arbetsmotivationen samt de faktorer som främjar den. 
    Ledarskapet är en central del hos individens upplevda arbetsmotivation då ledaren har 
möjlighet att skapa rätt förutsättningar för de anställda. Således är det av intresse att även 
undersöka ledarskapets påverkan på de anställdas arbetsmotivation. Syftet med studien är att 
undersöka vilka faktorer som skapar arbetsmotivation hos individer som har ett kroppsarbete 
samt hur ledarskapet kan påverka arbetsmotivationen. Frågeställningen är: Vilka faktorer, 
inklusive ledarens beteende, upplevs skapa arbetsmotivation hos individer med kroppsarbete?  

 
Metod 

Urval och deltagare 
 
Ett tillgänglighetsurval användes som urvalsmetod genom att HR-ansvarig på ett företag 
kontaktades, vilka författarna har en tidigare kontakt med. Studien avgränsades således till ett 
företag som är verksamt inom flertal områden, såsom bygg, måleri, svetsning och VVS. 
Inledningsvis kontaktades HR-ansvarig på företaget som underrättade yrkesarbetarna om 
studiens syfte; att undersöka vilka faktorer som skapar arbetsmotivation hos kroppsarbetare 
samt hur ledarskapet kan påverka. HR-ansvarig gav sedan ett godkännande om att utge deras 
mejladresser. Till en början kontaktades 15 yrkesarbetare varav fem var intresserade av att 
delta i studien. Därefter kontaktades 16 yrkesarbetare som resulterade i att ytterligare sex 
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personer tackade ja till medverkan. Målet var att intervjua 13 personer däremot var det endast 
11 personer som hade möjligheten att medverka i studien. Det upplevdes svårt att finna 
personer som var intresserade av att medverka i studien då flera förklarade att arbetet var 
stressfyllt och tog upp mycket tid. Somliga personer som blev kontaktade förklarade även att 
de inte ville medverka under sin lediga tid då de hade långa arbetsdagar. 
    Inga särskilda kriterier ställdes kring deltagarna, däremot önskades en variation av deltagare 
med olika yrkesområden, ålder, kön och yrkeserfarenhet. En stor variation av deltagare ansågs 
skapa en bred förståelse kring arbetsmotivation för individer med kroppsarbete samt hur den 
påverkas av ledarskapet. 
    Elva individer deltog i studien, dessa individer var mellan 23 och 61 år, varav tre var 
kvinnor och åtta var män. Två kvinnor hade yrket målare och den tredje kvinnan var verksam 
inom VVS. De män som deltog i studien var alla verksamma inom byggproduktion, där fem 
hade yrket snickare och de andra tre arbetade inom VVS. Deltagarna i studien hade olika lång 
yrkeserfarenhet vilket varierade mellan 7 och 40 år. 

 

Material 
 
I undersökningen nyttjades en semistrukturerad intervjuguide som bestod av 17 frågor. 
Intervjuguiden var konstruerad på så vis att den innehöll öppna frågor där deltagarna fritt fick 
beskriva situationer i arbetslivet, deltagarna fick således möjlighet att berätta om sådant som 
var viktigt för dem att lyfta upp och frågor som var mer konkret utformade för att leda 
intervjuerna inom studiens ramar. De första fem frågorna var ämnade för att få en översikt 
över deltagarens ålder, erfarenhet av branschen samt en inblick i arbetsuppgifterna. Följande 
fem frågor behandlade begreppet arbetsmotivation och syftade till deltagarnas upplevda 
situationer av arbetsmotivation samt uppfattningar kring vad som är viktigt för att främja 
motivationen. Ett exempel på en öppen fråga kring arbetsmotivation var; ” Beskriv ett tillfälle 
där du var starkt motiverad i ditt arbete. Vad var det som fick dig motiverad?”. Liknande fråga 
ställdes även när deltagaren inte upplevt arbetsmotivation i syfte till att undersöka huruvida 
svaren genererade samma faktorer. Slutligen av de frågor som relaterades till arbetsmotivation 
ställdes mer konkreta frågor, som exempelvis ”Vilka motivationsfaktorer upplever du är 
viktigast?”. Denna fråga var ämnad till att fånga upp sådant som deltagaren möjligen glömt att 
berätta om i de öppna frågorna samt till att styrka de tidigare svaren där deltagaren fick berätta 
fritt. Vidare behandlade frågorna 11–17 begreppet ledarskap där de centrala frågorna berörde 
vad som upplevs som ett bra ledarskap samt uppfattningar kring ledarskapets betydelse för 
arbetsmotivationen. Övergripande frågor kring ledarskapet förekom för att fånga upp sådant 
som inte direkt kopplas till arbetsmotivation men som kan påverka den anställdes attityd till 
ledarskapet, exempelvis ”Vad tycker du är viktigt att en bra ledare gör?”. Det förekom även 
öppna frågor rörande upplevelser av bra ledarskap, exempelvis ”Kan du beskriva en situation 
där du upplevt ett bra ledarskap?”. Likaså som det nämns ovan beträffande arbetsmotivation, 
ställdes även en fråga rörande upplevelser av ett dåligt ledarskap. Därefter ställdes konkreta 
frågor som relaterades till arbetsmotivation, exempelvis ” Vad anser du att en ledare kan göra 
för att skapa motivation på en arbetsplats?”. 
    Det förekom följdfrågor vid flera tillfällen hos flera deltagare för att få en djupare förståelse 
för deras upplevelser och uppfattningar. Följdfrågor ställdes särskilt efter att deltagarna 
besvarat de öppna frågorna, då de fria svaren gav information som ansågs vara intressant och 
relevant att få en bredare förståelse kring. Eftersom deltagarna fick besvara frågorna utifrån 
egna upplevda situationer användes följdfrågor för att fånga upp sådant som var unikt för 
deltagarens svar. 
    Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och under intervjuerna fördes anteckningar för att 
fånga upp kroppsspråk som ansågs kunna bidra med information. Intervjuerna transkriberades 
för hand där irrelevanta ljud som hummande och dylikt togs bort. Transkriberingarna 
resulterade i 87 sidor. 
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Procedur 

 
Deltagarna kontaktades genom mejl med ett missivbrev som beskrev studiens syfte samt 
innehöll information om intervjuprocessen. I missivbrevet beskrevs även de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 2017) vilka deltagarna åter underrättades om vid 
intervjutillfällena. Inledningsvis förklarades studiens syfte och att deltagandet var frivilligt 
samt att de kunde avbryta medverkandet när som helst. Deltagarna informerades om att 
personuppgifter förblir anonyma samt att deras namn kommer att ersättas med nummer för att 
skydda deras identitet. Slutligen informerades deltagarna om att det material som samlas 
endast kommer att brukas för denna studie och att materialet raderas efter studiens 
genomförande. Sju intervjuer tog plats i en matsal på företagets kontor och fyra intervjuer tog 
plats i byggbodarna i ett avskilt rum. Deltagarna fick bestämma vart intervjuerna skulle äga 
rum för att underlätta för dem. Avskilda platser valdes där intervjuerna kunde genomföras 
ostört. Detta var viktigt för att deltagarna skulle ges möjlighet till reflektion över frågorna samt 
för att få yttra sig fritt. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter samt 30 minuter i ett fall. 
Deltagarna blev inte ersatta för sin medverkan. 
 

Databearbetning 

 
Intervjumaterialet analyserades utifrån en hermeneutisk ansats där förförståelsen av studiens 
ämne bestod av fördjupning av tidigare forskning och teorier kring arbetsmotivation och 
ledarskap. Analysen växlade mellan deduktion och induktion. Tidigare motivationsteorier låg 
till viss del som en grund för analysen av intervjumaterialet samt skapandet av teman. En 
deduktiv analys möjliggjorde en struktur av intervjumaterialet. Däremot låg intresset för ny 
kunskap och nya aspekter av arbetsmotivation och ledarskapets påverkan i fokus och således 
var empirin central vid framtagandet av teman (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Databearbetningen inleddes med att det samlade intervjumaterialet ersattes med nummer för 
att deltagarnas identitet inte skulle vara synligt för obehöriga. Tematisk analys ansågs som en 
lämplig metod för denna studie då syftet var att ta fram faktorer ur intervjumaterialet som 
besvarade frågeställningen. Den tematiska analysen utfördes genom fyra steg; 
meningskoncentrering, kodning, kategorisering samt skapande av teman. De transkriberade 
intervjuerna lästes flertal gånger för att få en överblick över det som var utmärkande i 
intervjuerna. Vid meningskoncentrering ströks upprepningar, överflödiga ord och sådant som 
inte ansågs vara relevant för studiens syfte. Meningsenheter abstraherades av 
intervjumaterialet där den centrala innebörden i meningarna skrevs ned. Av dessa 
meningsenheter skapades koder bestående av fåtal ord som sedan jämfördes mot varandra för 
att sortera bort återkommande koder. Nästföljande steg innebar att identifiera återkomster av 
innehållet i de skapade koderna till syfte att kategorisera materialet. I denna process sorterades 
materialet i olika kategorier där syftet var att skapa en helhet av det totala intervjuinnehållet. I 
det slutliga steget utformades subteman och teman genom att ytterligare abstrahera 
kategorierna i syfte att finna utmärkande faktorer som beskriver det mest framträdande i 
studien och som kunde anknytas till studiens frågeställning. Denna analysmetod ansågs vara 
lämplig då det resulterade i en struktur över de olika subteman och huvudteman vilket 
underlättar för läsaren. 
    Interbedömarreliabiliteten testades genom att identifiera huruvida de framtagna koderna var 
förekommande i intervjumaterialet. Exempel på koder som abstraherades ur intervjumaterialet 
är ”öppen relation”, ”att bli sedd” och ”att känna sig inkluderad”. Två intervjuer var togs fram 
slumpmässigt. Utifrån detta räknades Cohen´s kappa ut med hjälp av SPSS, Cohen´s kappa = 
0.73.  
 
 
 



10 
 

 

Resultat 
 
Resultaten presenteras i teman som består av de faktorer som deltagarna har upplevt som mest 
centrala för främjandet av arbetsmotivation samt ledarskapets påverkan. I Tabell 1 redovisas 
tolkningsprocessen som visar hur de olika subteman och teman framtagits ur intervjumaterialet 
samt hur de relateras till varandra. Motivationsfaktorerna samt ledarskapets inverkan 
presenteras genomgående under varje tema.  

Tabell 1 
Yrkesarbetarnas upplevelser av de mest centrala faktorerna, inklusive ledarens beteende, för 
arbetsmotivation 

 
Koncentrerad meningsenhet 

(exempel) 
   Subtema Tema 

Bra underlag 
Möjlighet att kunna utföra arbetet 
Att inte känna sig låst 
 
Spännande istället för enformigt 
Omväxlande arbetsområden 

 
  Rätt förutsättningar 

 
 

   Variation 

   

 
Arbetsuppgifterna 

Att få vara involverad på 
arbetsplatsen 
Vara med och lösa situationer 
 
Att ha påverkan på arbetsplatsen 
Kunna påverka sin situation 
Att få berätta vad man tycker 
 
Att få mer och andra 
arbetsområden 
Visa vad man går för 

 
    Delaktighet 

 
 
 

    Inflytande 
 

 
 

   Ansvar 

  
  

 

 

  
Kontroll över arbetet 

Möjlighet att bli bättre 
Se sig själv göra framsteg 
 
Stimulerande arbete 
Att få vara kreativ 
 
Att vara till nytta 
Känna att man är med i processen 
Att kunna bidra 

   Utveckling 
 
 

  Utmaning 
 
 

   Viktiga för 
produktionen 

  
   

 

 
Meningsfullhet 

Att chefen visar omtanke 
Att känna sig sedd och hörd 
 
Bekräfta bra arbete 
Att arbetet blir synligt 
Att bli upplyft 

   Att bry sig 
 
 
 

    Uppskattning 

  
  

 

Uppmärksamhet 

Bra relationer till kollegor 
Att kunna hjälpas åt 
 
Öppen kommunikation 
Möjlighet till diskussion 
En rak och ärlig dialog 
 
Att vara del av något större 
Att uppleva en sammanhållning 
En familjär känsla 

    Arbetskamrater 
 
 
 

   Relationer 
 
 
 

   Gemenskap 

  
  

 

 

 

Trivsel 
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Arbetsuppgifter 
 
Deltagare betonade arbetsuppgifternas påverkan och dess betydelse för arbetsmotivation. Det 
klargjordes att hur arbetsuppgifterna är utformade hade en betydelse för engagemanget i 
arbetet. Arbetsuppgifterna anses ha en väsentlig roll i arbetet där de centrala delarna är rätt 
förutsättningar och variation, dessa beskrivs nedan. 
 
     Rätt förutsättningar beskrevs av deltagare skapa en grund för bland annat hur stressigt 
arbetet var vilket i sin tur ansågs påverka arbetsmotivationen. Andra deltagare förklarade att 
rätt förutsättningar exempelvis beträffande planering av produktion påverkar motivationen 
eftersom det speglar hur involverade de som yrkesarbetare på bygget faktiskt är. Således utan 
rätt förutsättningar blir produktionen lidande, detta inkluderar tidsplanering, ritningar för 
produktion och ekonomi som berör budgetering av produktion. 
    Utmärkande för alla deltagare var att de förklarade att det främst är överordnad, således 
chefen i detta fall som skapar rätt förutsättningar:”...det är min chef som avgör ifall jag får rätt 
förutsättningar eller inte, jag jobbar utifrån mina förutsättningar”(D1). Följden av detta är att 
arbetsmotivationen influeras av vilka förutsättningar som ges, vid goda förutsättningar ökar 
således arbetsmotivationen eftersom yrkesarbetarna kan arbeta under mindre stress.  Detta till 
skillnad från sämre framförhållning där det skapar känslan av hopplöshet:”...när ritningarna 
byttes ut på löpande band och ingen planering höll, då tappade jag all motivation, det kändes 
hopplöst”(D8). 
 
    Variation i arbetet förklarades av deltagare vara betydande för arbetsmotivationen. De 
förklarade att variation i arbetsuppgifterna behåller en nyfikenhet kring det egna yrket vilket 
bidrar till en högre arbetsmotivation. Även att variation uppfattas snarlikt som utmaningar, 
detta förklarades främja motivationen kring arbetet”...att få ombyte kan vara väldigt viktigt, 
annars blir allt väldigt enformigt...då finns väldigt lite motivation”(D6). Andra deltagare 
förklarade att variation i arbetet var viktigt eftersom det skapar en ombytlig miljö där den egna 
förmågan kan utvecklas…”sen tycker jag att man ska få andra arbetsuppgifter...det tror jag är 
viktigt för att man ska kunna utvecklas”(D3). 

 

Kontroll över arbetet 

Att få ha kontroll över sin arbetssituation förklarades som en viktig del för främjandet av 
arbetsmotivation. Det framgick att arbetsuppgifter och arbetsutförandet upplevs som 
mödosamt när de inte har kontroll över arbetet då de inte får möjlighet att styra över arbetet. 
En deltagare uttryckte sig såhär: ”…man ska kunna vara med och påverka och inte känna att 
man blir tvingad till saker”. När kontrollen över arbetet minskar upplevs känslor som 
hopplöshet och frustration av att vara fast i en situation.”…man blir ju påverkad av alla beslut 
som tas och känner man att de ständigt tas över huvudet så blir man till slut trött och 
frustrerad”(D6). Tre subteman presenteras som utgör viktiga aspekter av kontrollfaktorn, vilka 
är delaktighet, inflytande och ansvar. 

    Delaktighet. Genom att få vara delaktig i beslut som både rör företaget och den enskilda 
individen skapas engagemang i arbetet. I de fall där de inte fick vara delaktiga i beslut 
upplevde de exkludering och förlorad kontroll. Samtliga deltagare ansåg att ledaren har ett 
stort ansvar för att göra de anställda delaktiga i olika beslut som tas. Ledaren bör hålla alla 
anställda involverade och uppdaterade i arbetsfrågor och förse med information som berör de 
anställdas arbete.”…vi yrkesarbetare ska ju inte få veta saker sist bara för att vi inte sitter i en 
kontorsstol…man vill känna att man är en del av något, att man får vara delaktig och att man 
syns…”(D3). Somliga ansåg även att ledaren ska involvera de anställda i sådant som inte 
direkt berör den anställde men som är viktigt för hela företaget. ”…när man är en del av hela 
arbetsprocessen känner man sig uppmanad till att hjälpa till och vara engagerad…”(D1). 
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Deltagare förklarade att delaktighet skapar en gemenskap, en känsla av att vara en del av hela 
arbetsprocessen, som blir viktigare än den enskildes arbetsuppgifter och de enskilda 
prestationerna. 
 
    Inflytande. Att få ha inflytande i olika beslut och problemlösningar förklarades som en 
viktig del av motivationen. Det anses som sporrande när de anställda kan påverka 
arbetsplatsen. Eftersom yrkesarbetarna arbetar ute på byggena förklarades att de ofta ser och 
upplever de problem som uppstår. ”…vi som står och arbetar och ser bygget från grunden 
varje dag har ibland väldigt bra lösningar som inte tas på allvar…” (D7). På grund av detta 
skapades en frustration då idéer och lösningar till olika problem inte togs på allvar. ”…när en 
ledare inte lyssnar på oss skapar det en frustration…ibland resulterar det i att man tar risker 
och försöker lösa problemet själv…” (D1). Delvis upplevdes det som svårt att utföra sitt arbete 
när problemen inte kunde lösas men skapade även känslor som att vara överflödig och 
okunnig. Det ansågs vara viktigt att ledaren lyssnar på de anställda och tar till sig av de idéer 
och kritik som lyfts fram. 

    Ansvar. När deltagarna fick ta ansvar i arbetet ansåg de att de fick mer förtroende av chefen 
än de tidigare fått, vilket upplevdes som sporrande. ”…jag är för tillfället väldigt starkt 
motiverad, jag har blivit utsett till arbetsmiljöansvarig vilket är väldigt roligt…jag känner att 
jag fick ett ytterligare ansvar och förtroende från min chef ” (D2). Detta förklarades som att de 
fick ta plats och ”visa vad de går för” när det fick ta mer ansvar i arbetet. 
    Deltagare förklarade även önskan av att en ledare skall visa förtroende för de anställda 
genom att låta dem ta fler ansvarsområden. Att delegera ansvarsområden till de anställda 
förklarade deltagarna skapade känslan av att vara viktig för företaget. Andra deltagare beskrev 
en känsla av bekräftelse på egna kunskaper och färdigheter när de fick ett större 
ansvarsområde. Det framfördes även att när de var högt motiverade i arbetet tog de mer ansvar 
över de egna arbetsuppgifterna. 

 

Meningsfullhet 

Somliga deltagare förklarade att intresset för att producera och att få arbeta med händerna låg 
till grund för yrkesvalet, vilket medför en känsla av att arbetet anses vara meningsfullt. Att 
erkännas som meningsfull och att anse att sitt arbete är meningsfullt förklarades av deltagarna 
generera arbetsmotivation. Deltagarna förklarade att möjligheten till befordran och att lära sig 
nya saker inom arbetet skapar en känsla av att företaget erkänner de anställda som 
betydelsefulla. Att få dessa möjligheter skapar känslan av att det egna arbetet är meningsfullt 
och att den egna arbetsinsatsen är av betydelse. Nedan presenteras tre subteman som anses 
vara centrala för meningsfullhet; utveckling, utmaning och viktiga för produktionen. 

   Utveckling. Det framgick att möjligheten till utveckling skapade en upplevelse hos 
deltagarna av att företaget vill investera i de anställda, detta ansågs vara en form av bekräftelse 
på att de är betydelsefulla och behövs. Det framgick att utveckling skapade en drivkraft där de 
anställda delvis fick möjligheten till att utveckla den egna potentialen samt upplevde arbetet 
som sporrande. Utveckling var en primär faktor för att skapa meningsfullhet samt 
arbetsmotivation, detta återspeglas i potentialen till att exempelvis bli befordrad. ”företaget 
brukar generellt rekrytera inom företaget innan de lägger ut platsannonser, vilket gör att vi har 
förtur, det skapar en drivkraft och man vill visa framfötterna”(D11).  

    Utmaning. Utmaningar inom arbetet förklarar deltagarna främjar motivation eftersom 
avklarade utmaningar generellt resulterar i ytterligare färdigheter och erfarenhet. Genom att ta 
sig an eller bli tilldelad nya typer av arbetsuppgifter så blir det en utmaning. Utmaningar i 
arbetet förklarades som stimulerande och spännande vilket kan jämföras med liknande 
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upplevelser av variation i arbetet. De förklarar även att utmaningar främjar en samhörighet och 
att gruppen blir mer motiverad, detta eftersom detta yrke generellt kräver att man arbetar i 
olika arbetsgrupper. Deltagare förklarade byggnadsbranschen som att vara fylld av utmaningar 
då byggprocessen ofta har många motgångar som kräver kreativa problemlösningar. 

    Viktiga för produktionen. Att bli erkänd som viktig för produktionen förklarade deltagarna 
skapar en känsla av betydelse, att deras arbete är lika viktigt som övriga anställdas 
arbetsinsatser som befinner sig på kontoret. 

Om jag inte genomför mitt arbete ordentligt och enligt tidsplan så påverkas inte enbart 
övriga snickare, utan även övriga parter inom produktionen. Även de på kontoret kommer 
att bli påverkade, de påverkar även eventuell beställare samt privatpersoner som 
exempelvis köpt en lägenhet som jag är med och producerar. Därför anser jag att det är så 
viktigt att förstå hur viktiga vi yrkesarbetare är för produktionen. (D11) 

Deltagarna förklarade att motivation och viljan att prestera kommer ifrån att bli bekräftad i sin 
roll inom produktionen...”när alla parter inser hur betydelsefulla vi yrkesarbetare är för 
produktionen känns det som att de även förstår att vi alla påverkar produktionen lika mycket, 
vi har bara olika arbetsuppgifter”(D9). Deltagare förklarade att de ibland upplever sig som 
bortglömda inom företaget, de anser att deras arbete ej anses som lika viktigt som de som 
arbetar på kontoret. Deltagarna uttryckte en önskan av att chefen skall uppmärksamma 
yrkesarbetares arbetsuppgifter som lika viktiga som övriga anställda. 

 
Uppmärksamhet 

Att bli uppmärksammad för det arbete som utförts upplevdes vara viktigt för att vara 
engagerad i arbetet. Deltagarna förklarade att det skapade känslor av att vara betydelsefull 
både som enskild anställd men även som en del av företaget. Att bli uppmärksammad för en 
arbetsinsats ansågs vara en bekräftelse på att man har gjort bra ifrån sig. De centrala 
aspekterna av uppmärksamhetsfaktorn är att bry sig och uppskattning vilket redogörs för 
nedan. 
 
    Att bry sig. Flera deltagare påpekade att det är viktigt att få känna sig hörd och att ledaren 
engagerar sig i de anställda. När en anställd upplever ett problem, ska det finnas möjlighet till 
att diskutera. När ledaren inte lyssnar på de anställda upplevs man vara ensam med problemen. 
Deltagarna förklarade att det är viktigt att ledaren bryr sig om de känslor som den anställde har 
kring problematiken. ”…även om jag inte får min vilja igenom så betyder det mycket när jag 
blir sedd av ledaren…” (D1). Det upplevdes vara viktigt att ledaren visar omtanke när någon 
anställd mår dåligt. Det framgick att några anställda på arbetsplatsen hade haft alkoholproblem 
där de anställda upplevde hanteringen från chefen tydlig och bra. Det fanns upplevelser av att 
chefen agerat korrekt och visat omtanke för dessa personer.”…vi har ju några arbetare som har 
haft alkoholproblem och då har man kollat hur de på kontoret tagit hand om dom. Jag tyckte 
att hanteringen av dessa personer framförallt visade på ett tydligt ledarskap…” (D5). 
 
    Uppskattning. Många upplevde att uppskattning från ledaren hade en betydande roll i deras 
arbetsmotivation. Att få beröm när de har gjort bra ifrån sig påverkar attityden till arbetet och 
arbetsplatsen. Deltagare förklarade att de känner sig viktiga och att arbetsinsatsen blir synlig, 
vid uppskattning. När de anställda inte visas uppskattning får de en sämre attityd till både 
arbetsplatsen och chefer. ”…om ingen uppskattning visas blir arbetet en väldigt steril plats för 
många…” (D9). Uppskattning ansågs vara särskilt viktigt när det funnits många motgångar i 
bygget som krävt stora ansträngningar. 
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    På detta företag brukar arbetslaget och chefen fira avklarade byggen genom att äta middag 
tillsammans på restaurang. Detta lyftes fram av flera deltagare och upplevdes som sporrande. 
”…att gå ut och äta middag tillsammans och uppleva att man har gjort bra ifrån sig med alla 
andra…det skapar glädje…” (D1).  

 

Trivsel 

Trivsel på arbetsplatsen förklarades skapa arbetsmotivation enligt deltagarna. Deltagare 
förklarade att trivsel på arbetsplatsen skapar starka relationer till andra inom företaget vilket 
skapar känslan av delaktighet. Deltagare förklarade även att trivsel var betydande för 
arbetsmotivationen eftersom prestationen blir bättre när det förekommer en trivsam 
arbetsmiljö. De centrala aspekterna av trivselfaktorn är arbetskamrater, relationer och 
gemenskap vilket redogörs för nedan. 

    Arbetskamrater. Att ha goda arbetskamrater upplevdes vara avgörande för att skapa god 
trivsel på arbetsplatsen. Arbetskamraterna var således en avgörande aspekt kring fenomenet 
arbetsmotivation eftersom bra kollegor underlättar arbetsdagarna…”att ha bra kollegor skapar 
god stämning på jobbet...det skapar motivation”(D9) Deltagarna förklarade att bra 
arbetskamrater anses även vara till fördel ifall produktionen inte går enligt planerna…”när det 
inte går som det är tänkt då är det viktigt att kunna få prata med sina kollegor och få beklaga 
sig ibland, efter man fått gnälla lite så motiverar vi varandra för att sedan kunna ta nya 
tag”(D11). 
 
    Relationer. Att ha högt i tak, öppen kommunikation och ömsesidig respekt var den generella 
beskrivningen av bra relationer av deltagarna. Deltagarna förklarade att goda relationer är 
grundläggande för att uppleva trivsel på arbetsplatsen. Att ha goda relationer innefattar 
relationen till arbetskamraterna, sin chef och projektchef. Olika uppfattningar fanns huruvida 
relationen till ledaren påverkade arbetsmotivationen. Vissa deltagare menade att relationen till 
ledaren inte hade en stor påverkan på arbetsmotivationen då de ofta arbetar självständigt, 
medan andra ansåg att relationen hade en betydande roll. Deltagarna förklarar att en relation 
till sin chef och projektchef ska genomsyras av ömsesidig respekt, detta innebär att kunna få 
vara olika som individer men att bägge parter försöker förstå varandra...”genom att få vara den 
man är så förbättras trivseln eftersom man duger, precis som man är”(D11). När det existerar 
en god relation menar deltagarna att prestationen förbättras…”när relationen till sin chef är bra 
så vill man göra det lilla extra...jag arbetar fortare och att jag är mer noggrann”(D1) Andra 
deltagare förklarade att en god relation genomsyras av en öppen kommunikation, där tydlighet 
och struktur eftersträvas. 

En ledare ska vara rättvis och tydlig genom att behandla alla lika oavsett position och alltid 
stå för det som hen säger. Tidigare har jag upplevt att chefer blir osäkra och backar när hen 
måste stå upp för något fel, detta har gjort att ingen i arbetslaget litar på hen. En ömsesidig 
respekt är viktigt för tilltron till varandra och att kunna prata öppet gör att man kan ta itu 
med de problem som finns. (D4) 

Deltagare förklarade även att ha högt i tak var viktigt inom goda relationer, detta innebär att 
kunna tala fritt, vilket även innebär konstruktiv kritik gentemot de som sitter på “högre” 
positioner inom företaget. ”…att ha högt i tak är en förutsättning för att ens kunna ha en 
relation, det handlar om att få säga sitt även om det innebär kritik gentemot chefen”(D9).  
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    Gemenskap. Att känna gemenskap med både företaget och de som arbetar inom företaget 
ansågs vara viktigt. Deltagare förklarade att gemenskap är nyckeln till framgång och att det får 
människor att vilja ta ansvar och prestera…”när det existerar en gemenskap på arbetsplatsen så 
återfinns även trivsel och finns det trivsel då finns det garanterat arbetsmotivation”(D11). 
Deltagare förklarade även att gemenskap skapar en familjär känsla vilket resulterar i att alla 
parter anstränger sig lite extra för varandra…”när alla hjälper till och skapar trivsel blir det en 
slags gemenskap...det känns familjärt och då anstränger man sig mer”(D5). Gemenskap 
förklarades även handla om att kunna förlika sig med företagets värderingar och riktlinjer, att 
vara stolt över det företaget där individen är anställd. 

 
Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som skapar arbetsmotivation hos 
kroppsarbetare samt hur ledarskapet kan påverka. Byggnadsbranschen är en viktig del av 
samhället och bidrar till välfärden och samhällets tillväxt. Branschen innefattar en rad olika 
yrken och skapar således många arbetstillfällen och bidrar på så vis till den ekonomiska 
välfärden. Genom att undersöka vilka faktorer som påverkar arbetsmotivationen hos 
yrkesarbetare kan en bred förståelse nås vilket kan generera förbättringar kring arbeten som 
samhället är beroende av. En förståelse kring vad som främjar arbetsmotivationen hos 
kroppsarbetare och hur ledarskapet påverkar, skulle även kunna skapa en förståelse för vad 
som efterfrågas av yrkesarbetare vilket skulle göra det lättare för arbetsgivare att kunna 
tillgodose de behoven. Detta skulle kunna resultera i bättre information till yrkesarbetarna 
vilket skulle vara positivt för branschen, då det inom byggnadsbranschen ofta förekommer 
allvarliga olyckor på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2019; Byggindustrins Centrala 
Arbetsmiljöråd, 2019). 
    Resultatet visar att det finns flera faktorer som har en betydande roll för kroppsarbetares 
arbetsmotivation. I denna studie tolkades deltagarnas upplevelser av arbetsmotivation samt 
ledarskapets påverkan vilket genererade fem centrala teman. Dessa teman var: arbetsuppgifter, 
kontroll över arbetet, meningsfullhet, uppmärksamhet samt trivsel. De teman som framkom i 
denna studie kan återkopplas till Hansson och Pärsson (1974) där studien hade ett liknande 
resultat. I studien från 1974 framkom att förutsättningar kring arbetet, meningsfullhet i arbetet 
och tillhörighet samt gemenskap var faktorer som ansågs vara tillfredsställande och ha en 
prestationsstimulerande effekt. Däremot var kontroll över arbetet och uppmärksamhet två 
faktorer som inte framkom i studien men som däremot hade en central roll i denna studie. 
    Flera av de motivationsfaktorer som framkom i denna studie kan även kopplas till tidigare 
forskning och teorier kring motivation (Herzberg et al., 1993: McClelland, 1987; Oldham & 
Hackman, 2010; Wiley, 1995). Deltagarna upplevde arbetsuppgifternas utformning och 
innehåll som en viktig del av arbetsmotivation. Rätt förutsättningar ansågs vara nödvändigt för 
att arbetet skulle vara möjligt att utföra samt för att inte känna sig låst i en situation och 
varierande arbetsuppgifter ansågs göra arbetet intressant och sporrande. Växlande 
arbetsområden och arbetsuppgifter ansågs utveckla den egna förmågan vilket kan återkopplas 
till Hackman och Oldham (2010) som menar att variation och utveckling av färdigheter skapar 
meningsfullhet i arbetet. Att få möjligheten till att utveckla den egna potentialen och att ha 
utmanande arbetsuppgifter ansågs som sporrande. Herzberg et al. (1993) menar att individer 
som ges möjligheten till att utveckla sin fulla potential skapar en positiv arbetsattityd som i sin 
tur skapar motivation. Vidare framkom ur resultatet att utmaningar gav möjligheten till att 
utveckla färdigheter vilket kan återkopplas till intensivstudien där arbetsmotivation hos 
byggarbetare undersöktes (Hansson & Pärsson, 1974). I studien från 1974 visade resultatet att 
deltagarna upplevde användning av färdigheter och egenskaper som tillfredsställande och att 
det ökade prestationen. I samma studie framkom även att den egna prestationen i arbetet sågs 
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som meningsfull och tillfredsställande när den kunde relateras till hela arbetsprocessen och 
produktionen. Deltagarna i den studien upplevde det som stimulerande när byggena började bli 
klara och det hårda arbetet blev synligt. Detta är en likhet med denna studie. Att få vara en del 
av hela arbetsprocessen och att känna sig viktig för produktionen beskrevs av deltagare i 
denna studie som meningsfullt. Detta kan även kopplas till det som Hackman och Oldham 
(2010) benämner som uppgiftsidentitet och uppgiftsbetydelse. Dem menar att den anställde 
upplever arbetet som meningsfullt när den egna arbetsinsatsen är viktig för hela 
arbetsprocessen samt när de upplever att deras arbete berör andra människors liv. 
    McClelland (1987) menar, utifrån sin tre-behovs teori, att alla individer har tre behov, 
prestation, makt och samhörighet. Det är inte möjligt att fastlägga att deltagarna skulle ha ett 
visst dominerande behov som McClelland påstår eller att kartlägga deltagarnas olika grader av 
dessa behov. Dessa behov var inte heller särskilt framträdande, däremot visade resultatet att 
det fanns tendenser till behov av makt och samhörighet även om dessa behov inte uttrycktes på 
detta vis. Delaktighet, inflytande och att kunna påverka beslut som berörde det egna arbetet 
och arbetsplatsen ansågs vara viktiga komponenter i denna studie. Detta kan antyda på en viss 
likhet med det som McClelland beskriver som behov av makt. Han förklarar att individer som 
har ett behov av makt vill ha kontroll, påverka och ha inflytande över arbetsplatsen, 
situationen och personer i omgivningen. Således kan det snarare tolkas som att deltagarna har 
ett behov av inflytande och påverkan. 
    Enligt Herzberg et al. (1993) innefattar motivationsfaktorerna arbetsuppgifter, ansvar, 
utvecklingsmöjligheter, erkännande och befordran, vilka alla var faktorer som framkom i 
denna studie som subtema eller tema. Herzberg et al. menar att det endast är 
motivationsfaktorerna som kan skapa arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse då 
motivationsfaktorerna berör sådant som tillgodoser individens behov av självförverkligande. 
Däremot var relationer till arbetskamrater samt gemenskap faktorer som ansågs ha en stor 
påverkan på arbetsmotivationen. Herzberg et al. menar att mellanmänskliga relationer, som i 
denna studie tolkades med subtemana arbetskamrater, relationer och gemenskap, inte främjar 
arbetsmotivationen utan räknas till hygienfaktorerna som endast förhindrar missnöje och 
vantrivsel. En tänkbar anledning till att de mellanmänskliga relationerna var en central faktor 
hos deltagarna, som i denna studie hade temat trivsel, är att de upplevde att relationer till 
arbetskamrater och till chefen samt gemenskapen på arbetsplatsen skapade trivsel. Vidare 
förklarades att trivseln hade en stor påverkan på att vilja prestera och ställa upp för varandra. 
Det framgick att byggnadsarbetet ofta utgår på att arbeta i lag. Således är de beroende av 
mellanmänskliga relationer för att arbetet ska kunna utföras. Den dagliga kontakten med 
arbetskamraterna, där de arbetar fysiskt tillsammans och hjälper varandra, kan antas skapa en 
relation som de värderar mer än en ”arbetskollega-relation”. Det framgick av resultatet att 
gemenskap och trivsel på arbetsplatsen skapade en familjär känsla och en god stämning. Detta 
kan även återkopplas till det McClelland (1987) förklarar som ett behov av samhörighet. Han 
förklarar att individer som har ett stort behov av samhörighet söker efter tillhörighet och 
gemenskap. Han förklarar att för dessa individer är relationer och vänskap viktigare än själva 
resultatet i arbetet. Det framkom i studien att gemenskap skapade en känsla av att vara en del 
av hela arbetsprocessen vilket vägde mer än den enskildes arbetsuppgifter eller prestationer. 
    Vissa deltagare upplevde att relationen till chefen inte hade särskilt stor påverkan på 
arbetsmotivationen eftersom de arbetar i arbetslag och ofta självständigt från ledaren. Däremot 
ansågs ledarskapet ha en påverkan på arbetsmotivationen gällande bland annat att bli 
involverad i beslut, att få uppmärksamhet från ledaren, att ha en öppen kommunikation samt 
att relationerna genomsyras av en ömsesidig respekt. Samtliga upplevde att ledaren har ansvar 
över att det finns rätt förutsättningar i arbetet vilket framkom som viktigt för 
arbetsmotivationen. Detta kan återkopplas till studien från 1974 där deltagarna upplevde att 
arbetsledaren är ansvarig för produktionen samt tidsplaneringen. Detta menade deltagarna 
påverkade ifall produktionen flöt på och att delmålen nåddes som i sin tur hade en påverkan på 
tillfredsställelsen. 
    Bass (1985) menar att ledare som nyttjar inspirationsmotivation skänker syfte till uppgiften. 
Detta ledarbeteende framställer en vision som är tilltalande och inspirerar underordnade, 
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således skapas känslan av mening och syfte vilket får följare att vilja agera. Detta återfinns hos 
studiens deltagare där det var betydande och viktigt att få erkänna det egna arbetet som 
meningsfullt, samt att själv få anses sig vara meningsfull för arbetet. Att få uppleva sig själv 
och sitt arbete som betydelsefullt beskrevs av deltagare skapa arbetsmotivation. Deltagarna i 
studien förklarade att möjligheten till exempelvis befordran och att lära sig nya saker inom 
arbetet skapade känslan av att vara betydande. Vetskapen av att kunna bli befordrad skapar ett 
syfte med arbetsuppgifterna och att få lära sig nya saker skapar betydelse för den egna 
utvecklingen, deltagare förklarade att just dessa förutsättningar skapas av chefen. Genom att 
chefen enligt deltagare skapar möjligheter till befordran, nya ansvarsområden och nya 
utmaningar skapas även arbetsmotivation hos yrkesarbetarna. Det som beskrevs av studiens 
deltagare påvisar att chefen framgångsrikt nyttjar inspirationsmotivation eftersom hen skapat 
en vision som skapat meningsfullhet till de enskilda arbetsuppgifterna som inspirerar 
yrkesarbetarna. Detta influerar deltagarnas prestationer och skapar således arbetsmotivation.  
    Syftet med det transformativa ledarskapet enligt Burns (1978) är att skapa en positiv 
förändring hos följarna där målet är att dessa följare skall formas till ledare. En undersökning 
av Schmitt, Den Hartog och Belschak (2016) visade att ett transformativt ledarskap påverkar 
de anställdas arbetsengagemang positivt vilket i sin tur även influerar de anställdas proaktivitet 
beträffande personligt initiativ. Bass (1985) menar att intellektuell stimulering baseras på en 
ledarskapsstil som uppmanar och stimulerar kreativitet hos följarna. Studiens deltagare lyfte 
viss problematik beträffande delaktighet, detta exemplifierades i lösningar som inte togs på 
allvar när de presenterades för chefen, frustrationen som konsekvens kunde enligt deltagare 
resultera i att de löste problematiken på egen hand. Deltagare beskrev den uppkomna 
frustrationen som ett tecken på dåligt ledarskap eftersom problematiken de lyft med chefen 
inte åtgärdas vilket fick deltagare att ta initiativet att agera. Emellertid beskrev studiens 
deltagare även att ett bra ledarskap är när de kan få tala fritt även om det innebär att inte få sin 
vilja igenom. Trots att deltagare inte fick problematiken de lyft med chefen åtgärdat vågade 
deltagare fortfarande lyfta problematiken med chefen för att sedan ta initiativet att vidta åtgärd 
beträffande uppkommet problem. Detta indikerar att deltagare gärna tar initiativ på 
arbetsplatsen vilket enligt Burns (1978), Bass (1985) och Schmitt, Den Hartog och Belschak 
(2016) är ett resultat av ett transformativt ledarskap.  
    Studiens deltagare beskrev vikten och betydelsen av att chefen är engagerad i de anställda. 
Deltagare menade att en chef som visar omtanke skapar trivsel och en trygg arbetsmiljö. Det 
framgick i studien att några anställda på arbetsplatsen haft alkoholproblem och de upplevde 
hanteringen utav problematiken från chefen som ett bra och tydligt ledarskap. Detta kan anses 
vara individualiserad hänsyn som Bass (1985) beskriver som en ledarskapsstil där var följares 
behov tas i beaktande av ledaren. Ledaren skall agera som en mentor för följaren, således 
lyssna på följarens bekymmer samt behov, skänka stöd och empati samt ha en öppen 
kommunikation. Individualiserad hänsyn baseras på en ömsesidig respekt och var följares 
bidrag skall uppskattas och värnas om. Deltagare i studien lyfter även uppskattning som en 
viktig faktor för arbetsmotivation och trivsel på arbetsplatsen. Deltagare beskrev även att 
beröm bidrar till känslan av att vara viktig och att arbetsinsatsen blir märkbar vid 
uppskattning. Uppskattning skapar således en bättre attityd till arbetet vilket Bass teori 
beskriver är en del av individualiserad hänsyn eftersom det skapar känslan av att chefen värnar 
om var följares bidrag. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ studiedesign ansågs vara lämplig för denna studie då det fanns ett intresse av att 
få en djup förståelse för upplevelsen av vilka faktorer som skapar arbetsmotivation och hur 
ledarskapet påverkar hos yrkesarbetare. 
    Inledningsvis söktes tidigare forskning upp och det framkom att arbetsmotivation är ett 
välbeforskat område med många motivationsteorier och tidigare forskning. Däremot var det 
bristande med forskning beträffande kroppsarbetares uppfattningar av arbetsmotivation. 
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Likaså gäller för ledarskap relaterat till arbetsmotivation hos kroppsarbetare, det förekommer 
således inte omfattande forskning kring detta ämne. Innan intervjuerna påbörjades hade 
författarna fördjupat sig i tidigare forskning och teorier kring arbetsmotivation och ledarskap. 
Detta ansågs skapa en god förförståelse som delvis låg till grund för analysering av 
intervjumaterialet. Däremot kan förförståelsen ha påverkat analysen på så vis att omedvetna 
val gjorts vid framtagning av det centrala i intervjumaterialet samt borttagning av sådant som 
ansågs som irrelevant. Detta kan ha påverkat resultatet i den mening att viktiga aspekter som 
lyfts fram av deltagarna inte tagits med vid analysen och framtagningen av subteman och 
teman.  
    Vid varje intervjutillfälle var två författare närvarande vilket anses vara en fördel för 
studien. Detta då information som den ena möjligen missat kunde uppfattas av den andre. Att 
vara två författare vid analysering av intervjumaterialet anses även vara en fördel då fler 
perspektiv inverkade. För att studien däremot skulle vara fri från bias, så som personliga 
åsikter, har objektivitet tagits hänsyn till och eftersträvats under hela studien (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Detta genom att författarna kontrollerade och jämförde tolkningar av 
intervjumaterialet med varandra samt de originella intervjusvaren.  
    I studiens resultatdel redovisas meningsenheter i tabell 1 i syfte att styrka analysarbetet och 
kopplingen mellan meningsenheter, subteman och teman. För att studien skall vara så 
transparent som möjligt redovisas även citat från studiens deltagare vilket kan ses som ett 
styrkande av att intervjumaterialet tolkats korrekt. Ingen deltagarvalidering genomfördes 
vilket hade höjt studiens validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Däremot genomfördes ett 
interbedömarreliabilitetstest för att bekräfta förekomster av de framtagna koderna där Cohen´s 
kappa blev 0.73. Värden över 0.60 anses vara bra och värden mellan 0.80 och 1 förklaras som 
utmärkta. Att ett interbedömarreliabilitetstest genomfördes samt att kappavärdet var relativt 
högt anses vara en stor styrka med studien.     
    Studiens intervjuguide är inspirerad av Hallsten och Olsson (2019) där frågorna anpassats 
samt utformats till arbetsmotivation och ledarskap i förbindelse till yrkesarbetare. En 
semistrukturerad intervjuguide nyttjades där både öppna och mer konkreta frågor hade 
konstruerats. De öppna frågorna bidrog med rikliga svar medan de mer konkreta frågorna 
begränsade intervjuerna inom studiens ramar. På grund av att det även förekom begränsande 
frågor kan det tänkas vara möjligt att studien skulle kunna replikeras och generera samma 
resultat. 
    Det var svårt att finna deltagare som hade tid att medverka i studien vilket begränsade 
valmöjligheten av deltagare. Således är en brist med studien att deltagarna arbetar inom 
samma företag vilket kan påverka resultatets variation. Detta eftersom hur man arbetar med att 
främja arbetsmotivation, relationer till chefer och arbetskamrater, arbetsmetoder och 
företagskultur kan skilja sig mellan olika företag. Däremot är en styrka med urvalet att 
deltagare med olika yrkesområden, yrkeserfarenheter, ålder och kön deltog i studien, vilket 
trots begränsningen till ett företag, möjliggjorde en viss variation mellan deltagarna. 
Förbättringar beträffande urvalet skulle vara att inkludera deltagare som är verksamma inom 
olika företag för ytterligare variation av upplevelser. 
   
 

Slutsatser och förslag på framtida forskning 
 
I studien framkommer att det finns flera faktorer som påverkar yrkesarbetarens 
arbetsmotivation samt att särskilda beskaffenheter hos ledaren har en inverkan. De teman som 
framkom var arbetsuppgifter, kontroll över arbetet, meningsfullhet, uppmärksamhet samt 
trivsel. Alla dessa faktorer var de mest centrala faktorerna för att yrkesarbetaren ska uppleva 
en stark arbetsmotivation. Av dessa faktorer är de generella slutsatserna att yrkesarbetaren ofta 
upplever sig bortglömt på hela arbetsplatsen samt i produktionen och flera deltagare uttryckte 
känslor av att bli tagen för givet. Att bli hörd, ha möjligheten till att kunna påverka och att få 
vara delaktig i olika beslut ansågs således vara en viktig del av arbetsmotivationen. Att bli 
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både bli erkänd som meningsfull och att uppleva sitt arbete som meningsfullt samt att bli 
uppmärksammad av ledaren upplevdes som att vara betydande för produktionen. Då 
yrkesarbetarna ofta arbetar i arbetslag var en stark gemenskap en viktig faktor som ansågs vara 
motivationsfrämjande. Somliga upplevde att relationen till ledaren inte hade en stor betydelse 
för arbetsmotivationen och att relationen till arbetskollegorna vägde mer. Däremot framkom 
det att hur ledaren bemöter de anställda och hanterar diverse situationer ansågs påverka 
arbetsmotivationen. Genom att involvera de anställda i beslut, visa uppmärksamhet och att 
skapa en öppen kommunikation där alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter blir de anställda 
manade till att prestera.  
    Något som blev extra tydligt under studiens gång var att byggnadsbranschen är väldigt 
mansdominerad med fåtal kvinnor som arbetar med kroppsarbeten. Således skulle det vara 
viktigt och intressant att ta med fler kvinnor i framtida studier samt undersöka hur en 
mansdominerad bransch påverkar både arbetsmotivationen och attityden till arbetet. För 
framtida studier skulle det även vara intressant att utveckla studien där även ledarens 
perspektiv inkluderas för att få en bredare förståelse för ledarens arbete och egenskaper. 
Eftersom ledaren måste se till både företagets och de anställdas bästa kan det tänkas finnas 
begräsningar i ledarens arbete som påverkar hur denne arbetar med att främja de anställdas 
arbetsmotivation.  
    I och med att det finns fåtal studier som undersöker kroppsarbetares arbetsmotivation anses 
denna studie bidra med relevant och viktig kunskap. Däremot utgår denna studie på elva 
deltagares upplevelser och därför går det inte att dra några generella slutsatser för hela 
populationen. För att öka generaliserbarheten skulle det således vara intressant att göra en 
kvantitativ studie med enkäter där fler deltagare kan medverka. 
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