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Förord 

Jag vill börja med att tacka Peter Fahlblom på HÖ Allbygg som gav mig möjligheten att 
utföra min verksamhetsförlagda utbildning på deras kontor i Kalix. Tack även till alla 
från HÖ Allbygg som deltagit i denna undersökning, utan er hade denna rapport inte 
varit möjlig. Vill även passa på att tacka Martin Lindmark på LTU som agerat bollplank 
vid utformningen av denna rapport. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Rune Eidegren från HÖ Allbygg som ställt upp 
och svarat på mina frågor under min VFU. 

 

Kalix 

2011-12-21 
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Sammanfattning 

Inom byggindustrin finns det idag många aktörer. För att lyckas konkurrera som företag 
behöver man personal som har hög motivation. I dagens situation är det svårt att få tag i 
arbetskraft inom byggsektorn, och då är det av yttersta vikt att personalen är motiverad 
och trivs på arbetet för att undvika att de söker sig till en annan arbetsgivare. Denna 
rapport är en undersökning om hur man kan hålla motivationen på en hög nivå bland 
yrkesarbetare på HÖ Allbygg. 

HÖ Allbygg är ett byggindustriföretag som utför entreprenader inom hus/bygg och 
mark/anläggning. Företaget grundades 1966 i Kalix av Helge Öberg och har utökats 
med ett filialkontor i Luleå, de är ca100 anställda varav 16 som tjänstemän. 

I ett tidigt stadium då enkäterna tog form upptäcktes det att då antalet personer som 
erbjuds delta i enkätundersökningarna är så pass många, så bör frågorna begränsas och 
formuleras för att undvika feltolkning. Frågor utan svarsalternativ som istället måste 
motiveras i ord är mindre ledande men kanske mer rättvis. Den kan dock ta lång tid att 
genomföra då vissa personer kan ha problem att formulera sig i skrift och därigenom 
behöver mer tid. Därmed framtogs frågor med flera svarsalternativ samt några där man 
kunde motivera sina svar.  

I undersökningen deltog 42 yrkesarbetare samt 8 tjänstemän. Enkäten som 
yrkesarbetarna fick fylla i bestod av 10 frågor med svarsalternativ samt 6 frågor där de 
själva fick motivera sina svar. Frågorna till tjänstemännen var 6 till antalet och var alla 
utan svarsalternativ. 

I undersökningen framgick det ganska omgående att de främsta faktorerna till högre 
motivation bland yrkesarbetarna var högre lön samt att arbetsledningen visar 
engagemang. Bland annat genom att planera projekten för att undvika stillestånd samt 
att synas på arbetsplatsen. Att informera när kunder blivit nöjda samt berömma när ett 
jobb är väl utfört var faktorer som motiverar de anställda. Att vara delaktig är också 
viktigt anser både tjänstemännen och yrkesarbetarna. 

Bjuda på fika är uppskattat men nämns inte i lika stor utsträckning av yrkesarbetarna 
som av tjänstemännen. 

Motivation bland tjänstemännen förekommer ibland och är uppskattat dock inte av alla.  

På frågan om vad som var det bästa med yrket är yrkesarbetarna och tjänstemännen 
eniga: variationen och friheten. 
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Inledning 

1. Bakgrund 
I programmet Bygg & Anläggning vid Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot 
arbetsledare ingår kursen Y0007B, verksamhetsförlagd utbildning. En av uppgifterna i 
den kursen är att skriva ett examensarbete. 

2. Problemformulering 
Ett vanligt problem i de flesta yrken är att motivationsnivån hos den egna individen 
sjunker med tiden, det kan medföra att arbetstempot och kvalitén blir lägre. Denna 
rapport är framtagen för att med utgångspunkt från arbetsledningens sida se vad man 
kan göra för att hålla sina anställda motiverade. 

3. Risker 
En viss risk finns att någon tror denna undersökning är beordrad av ledningen och 
därmed misstolkar syftet med denna rapport. 

4. Frågeställning 
I ett försök att ta reda på vad och hur man kan motivera personalen har denna 
frågeställning växt fram. 

 Vad kan arbetsledningen göra för att motivera personalen? 

 Vad kan individen själv göra för att hålla motivationen uppe? 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man från arbetsledningens sida kan 
motivera de yrkesanställda samt hur de kan motivera varandra. 

5. Mål 
Målet med detta examensarbete är att ta reda på hur man kan skapa högre motivation 
bland sina arbetskollegor. Förhoppningen är även att läsaren tillämpar resultatet av 
denna rapport på sin egen arbetsplats. 

6. Metod 
Framtagningen av denna rapport består av: 

 Enkätundersökning med yrkesarbetare på HÖ Allbygg 

 Enkätundersökning med arbetsledare/platschefer på HÖ Allbygg 

Frågorna togs fram utifrån frågeställningen och utformades så att svaren inte skulle 
verka ledande. En del enkäter delades ut av sina arbetsledare till den personal de styrde 
över, men de flesta enkäter delades ut av författaren. Då enkäterna delades ut 
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förklarades att denna undersökning var på författarens initiativ och en del i hans 
utbildning. Det påtalades också att ingen får ta del av materialet förrän rapporten var 
klar. För att få så hög reliabilitet som möjligt har undersökningen i största möjliga mån 
förklarats på samma sätt till alla respondenterna. Risk för misstolkningar finns ändå 
men då har i alla fall deltagarna fått samma förutsättningar. 

7. Avgränsningar 
Denna rapport är avgränsad till enkätundersökning med anställda yrkesarbetare och 
tjänstemän på HÖ Allbygg. Inga dokumenterade motivationsteorier tas hänsyn till i 
denna rapport, endast tankar och idéer från de anställda som framförts i enkäterna har 
sammanställts. 

8. Intressenter 
Min framtida arbetsgivare, samt beställare tillika examinator Martin Lindmark vid 
Luleå tekniska universitet. 

9. Genomförandet 
Vid sammanställningen av enkäterna delades yrkesarbetarna upp i ålderskategorier, 
antal år i branschen samt antal år på HÖ Allbygg. Varje kategori delades även upp i tre 
”underkategorier” i ett försök att se om det finns ett mönster bland respondenterna. 

Ålderskategorier fick uppdelningen: upp till 25år, 26-40år och över 41år, 

Kategorin antal år i branschen: upp till 5år, 6-20år samt över 21år i branschen. 

Kategorin antal år på HÖ fick uppdelningen: upp till 3år, 4-10år och över 11år på HÖ. 

På de frågor där svaret skulle motiveras sammanställdes bara svaren för att se om det 
fanns något samband. 

10. Resultat enkät yrkesarbetare 
Det var svårare än väntat att hitta skillnader mellan grupperna, många gånger var 
skillnaderna så små att man inte kunde urskilja något mönster. 

På de frågor där svaren skulle motiveras har endast svar som överensstämt tagits i 
beaktande för att se ett mönster bland respondenterna.  

På frågorna 1-7 fick respondenterna ange svaren på en 5-gradig skala, där 1 var lägst 
och 5 högst rankat. För att diagrammen ska vara lättare att förstå har förtydligande text 
lagts till. Diagrammen visar svaren i sin helhet, i de fall där man kunde urskilja ett 
mönster i och med att man delade in respondenterna i olika grupper (ålder, antal år i 
bransch, antal år på HÖ) har det sammanställts i text under diagrammen. 
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Endast när respondenterna delades in ålderskategori kan man se skillnad i deras svar. 
Enligt enkätsvaren har de över 26år något högre motivationsnivå än de yngre, de som 
angett sig ha hög motivationsnivå var alla över 26 år. 

 

 

Personerna över 26år tycker att arbetskamraterna har större inverkan på deras 
motivationsnivå än vad personerna upp till 25år anser. Ingen skillnad i svaren kan tydas 
när grupperna indelade branscherfarenhet eller anställningslängd på HÖ. 
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För att se ett mönster i svaren på denna fråga delar vi in respondenterna i antalet år i 
branschen. De med längre erfarenhet än 6år tycker att företagsledningen har medelstor 
inverkan på motivationsnivån än vad de med mindre erfarenhet från branschen anser, de 
anser att företagsledningens inverkan ligger på en medelliten nivå. Inget mönster kan 
tydas i svaren när gruppindelningen är branscherfarenhet eller anställningslängd. 

 

 
En respondent har undvikit/missat att svara på denna fråga. 

På denna fråga kan man inte urskilja något mönster mellan personerna hur man än delar 
in de i grupper, svaren ser likadana ut ändå. 
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Här kan man se ett litet mönster mellan personerna när de är indelat i åldersgrupper. De 
flesta tycker att arbetskamraterna påverkar en på ett positivt sätt men man kan tyda att 
kamraternas positiva inverkan är störst i den yngsta gruppen. I gruppen upp till 25år har 
största delen svarat ”positivt”. I gruppen över 41år svarade nästan var femte person 
”varken eller. Genomsnittet i grupperna 26-40 och över 41år hamnar på ”lite positiv” 
medan gruppen upp till 25år hamnar närmare ”positiv” än ”lite positiv”. Skillnaden är 
som sagt inte stor. 

 

 

Delar man in respondenterna i anställningslängd på HÖ ser man ett samband i svaren, i 
annan gruppindelning kan ingen nämnvärd skillnad tydas. De med upp till 3års-
anställning är de som är mest positivt påverkad av företagsledningen. Deras svar var 
närmare ”lite positiv” medan de övrigas svar var närmare ”varken eller”, fast skillnaden 
var återigen väldigt liten. 
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Svaren är så pass spridda att det är svårt att se något egentligt mönster mellan 
grupperna. Ska man dra någon slutsats så är gruppen med personerna över 41år något 
mindre motiverad att ta mer ansvar än de övriga grupperna, deras svar hamnar mitt 
emellan ”varken eller” och ”lite motiverad”. De andra åldersgruppernas svar hamnar 
mellan ” relativt motiverad” och ”varken eller”. 

 

 
I princip alla (93 %) tycker att de har nog med ansvar på jobbet. 
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Nästan alla (95 %) uppger att de brukar motivera sina arbetskamrater. I gruppen upp till 
25år uppger samtliga att d e motiverar varandra. 

 

 
Enkätsvaren visar att nästan var fjärde person i gruppen med mer än 11års anställning 
på HÖ inte brukar bli motiverad av sin arbetskamrat. 
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På följande frågor har respondenterna blivit tvungna att motivera sina svar, ingen 
indelning i grupper har skett. 

Fråga 11. Vad är den senaste händelsen angående arbetet som ökade/sänkte din 
motivation? 

Strax under 20 % har uppgett en händelse som ökat deras motivation. 

Exempel på händelser som ökat deras motivation: 

 Beröm 

 Lönen 

 Delaktighet med bestämmande 

 

Desto fler personer, 45 %, har varit med om någon händelse som påverkat deras 
motivation negativt. 

Exempel på händelser som sänkt deras motivation: 

 Oengagerade arbetsledare 

 Inget att göra/väntan 

 Dåligt väder 

 Dålig stämning 

 

35 % har inte svarat på denna fråga. 
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Flera respondenter har angivit fler än ett svar. 

 

 

Flera respondenter har angivit fler än ett svar. 
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11. Resultat enkät med arbetsledare 
 

 

Flera respondenter har angivit fler än ett svar. 

 

 

Flera respondenter har angivit fler än ett svar. 
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Endast positiv feedback har nämnts i enkätsvaren. 

 

 

Flera respondenter har angivit fler än ett svar. 
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Flera respondenter har angivit fler än ett svar. 

 

Fråga 6. Har du några förslag på förbättringar eller andra idéer som kan tänkas 
höja/behålla motivationen bland de anställda? 
 Låta personalen vara mer delaktiga och låta dem ta egna initiativ. 

 Uppskatta personalen genom att berömma och informera när det gått bra med  
projekten. 

 Få personalen förstå att deras jobb är viktigt och gör skillnad. 

 Prestationslön brukar fungera. 

 Friluftsdag 

 

12. Diskussion/slutsats 
När enkätsvaren skulle sammanställas upptäcktes det att frågornas utformning kunnat se 
annorlunda ut för att vara lättare att sammanställa, bland annat med text istället för en 
sifferskala. 

Den samlade uppfattningen av yrkesarbetarna för att deras motivationsnivå ska vara hög 
är bortsett ifrån högre lön är att arbetsledarna ska visa engagemang i projekten de styr 
över. Noggrant planerade arbeten för att få bra flyt och för att undvika stillestånd på 
arbetsplatsen är inte bara viktigt för företaget utan också en detalj som de anställda 
prioriterar. Att arbetsledarna syns på arbetsplatsen ansåg många vara av betydelse men 
samtidigt var något av en bristvara. Ge beröm/uppmuntran när projekten gått bra eller 
när kunderna är nöjda med resultatet förekommer, men inte i nog stor utsträckning. 
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Företagsledningen har helt klart inverkan på motivationsnivån hos respondenterna men 
samtidigt har största andelen varken svarat positivt eller negativt på den frågan. 

De flesta yrkesarbetare uppger att de motiverar och att de blir motiverade av sina 
kollegor. Skillnaden blir hos de som har varit anställd mer än 11år på HÖ, var fjärde 
person uppger att de inte blir motiverad av sin arbetskamrat. Hos tjänstemännen 
förekommer inte motivation så ofta men positiv feedback och ”uppsträckning” är 
uppskattat hos vissa, dock inte alla. 

De flesta tjänstemännen uppger att fika är motiverande men omnämns inte i lika stor 
utsträckning av de anställda. 

På frågan till yrkesarbetarna om det i nuläget finns något som skulle motivera dem 
svarade var tredje person högre lön medan var fjärde svarade mer engagemang från 
arbetsledningen. 

Sista frågan i enkäterna handlade om vad som var det bästa med yrket. Både 
arbetsledarna och yrkesarbetarna klassade variationen som det bästa med yrket, näst 
efter det kommer friheten som många uttrycker det. Sedan gick meningarna isär, 
yrkesarbetarna framhävde sina kolleger medan tjänstemännen satte utmaningen som det 
tredje bästa med yrket.  

På förslag av förbättringar som kan motivera de anställda citeras en tjänsteman 
”Delaktighet och försöka hitta och ta vara på varje individs kompetens och intressen. Få 
personalen att förstå och känna att deras jobb är viktigt och gör skillnad. Skapa en 
känsla av att det är ”vi” som gör detta tillsammans och vill driva företaget framåt.” 

 

Att få lönehöjning är motiverande men hur länge varar den glädjen, blir man någonsin 
nöjd? Vill man motivera sina anställda måste man, som framgår i rapporten, engagera 
sig i projekten genom att planera och låta de anställda vara delaktiga och stödja dem i 
deras beslut samt även visa uppskattning när ett jobb är väl utfört. 
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Bilaga 1 

Enkät projektarbete, yrkesarbetare 

Denna enkätundersökning är helt anonym och är ett examensarbete som är en del av 
min utbildning till arbetsledare på LTU. Detta är en undersökning i motivation om hur 
arbetsledningen och ni själva kan hålla den uppe, det har ingenting att göra med er 
prestation. Skulle ni uppfatta denna undersökning som kränkande ber jag så mycket om 
ursäkt/ Jan Nyman, praktikant i Kalix perioden april-oktober 2011. 

 

Ålder  ….. 

Antal år i branschen ….. 

Antal anställda år på HÖ Allbygg ….. 

Ringa in det alternativ som är du tycker stämmer bäst, om du vill motivera dina svar kan 
du göra det efter varje fråga eller på separat blad. 

 

1. Hur hög är din motivationsnivå? 
Låg    Hög 
1 2 3 4 5  

 
 
2. Hur stor inverkan har arbetskamraterna på din motivationsnivå? 

Ingen alls    Stor inverkan 
1 2 3 4 5 

 
 
3. Hur stor inverkan har företagsledningen på din motivationsnivå?  

Ingen alls    Stor inverkan 
1 2 3 4 5 

 
 
4. Känner du dig uppskattad från företagsledningen med tanke på din prestation? 

Nej    Ja 
1 2 3 4 5 

 
 
5. Påverkar arbetskamraterna dig på ett positivt eller negativt sätt? 

Negativt    Positivt 
1 2 3 4 5 
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6. Påverkar företagsledningen dig på ett positivt eller negativt sätt? 
Negativt    Positivt 
1 2 3 4 5 

 
 
7. Känner du dig motiverad att ta mer ansvar på jobbet?  

Ja    Nej 
1 2 3 4 5 

 
 
8. Tycker du att du har tillräckligt mycket ansvar på jobbet? 

Ja  Nej 
 
 
9. Brukar du motivera dina arbetskamrater? 

Ja  Nej 
 
 
10. Brukar dina arbetskamrater motivera dig? 

Ja  Nej 
 
 
11. Vad är den senaste händelsen angående arbetet som ökade/sänkte din 

motivation? 
 
 
12. Finns det någonting i nuläget som skulle få dig mer motiverad? Om ja, vad? 
 
 
13. Hur får företagsledningen/din arbetsledare dig motiverad? 
 
 
14. Vad i arbetet motiverar dig mest? 
 
 
15. Vad i arbetet motiverar dig minst? 
 
 
16. Vad är det bästa med ditt yrke?
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Bilaga 2 

 

Enkät projektarbete, arbetsledare 

Denna enkätundersökning är ett examensarbete som är en del av min utbildning till 
arbetsledare på LTU. Detta är en undersökning i hur arbetsledningen motiverar sin 
personal, det har ingenting att göra med er prestation. Skulle ni uppfatta denna 
undersökning som kränkande ber jag så mycket om ursäkt/ Jan Nyman, praktikant i 
Kalix april-oktober 2011. 

 

Ålder  ….. 

Antal år i branschen ….. 

Antal anställda år på HÖ Allbygg ….. 

 

1. Hur gör du för att motivera din personal/ hur är deras respons? 
 
 
2. Ge exempel på saker som sagts/gjorts som fått personalen mer motiverad/på 

bättre humör. 
 
 
3. Brukar dina arbetskamrater motivera dig? Om ja, hur? Vad tycker du om det? 
 
 
4. Vad i arbetet motiverar dig mest? 
 
 
5. Vad är det bästa med ditt yrke? 
 
 
6. Har du några förslag på förbättringar eller andra idéer som kan tänkas 

höja/behålla motivationen bland de anställda? 
 

 

 


