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Abstract  

Every construction project has one thing in common. The professional construction 

workers are the ones that are doing the actual practical work in the projects. Therefore, 

in order to understand what makes the production more effective, it is important to 

know all the factors that motivates the construction workers. Thus, the purpose of this 

thesis is to analyze which factors that influence the motivation in workers on 

construction projects, with focus on communication. The study is limited to projects 

where the workplaces are geographically remote, which means that the workers are 

forced to live on the construction site and have to weekly commute. The basis for the 

examination in the master thesis, is an interview study with construction workers 

employed by the company, NCC anläggning Jämtland/Västernorrland. 

  

The fact that the workers live away during the weeks, includes more motivational 

factors to regard than if they would have worked close to their home. This means that 

the housing standard in the workplace becomes an important factor for the workers. 

Whereas, even the social climate with one´s colleagues become essential, since they 

spend a lot of time together and often are isolated from the outside world. Due to the 

location of the different workplaces, means that the communication and the 

information flows from the other organization. Consequently, it becomes more difficult 

to handle, which the survey shows that there are opportunities for improvement. The 

shortcomings in communication, together with the fact that the professional workers 

do not feel appreciated, can contribute to a "we and them" feeling in the organization. 

Planning is also affected by the geographically remote workplaces and therefore 

participation is important for the professional workers. They want to be involved before 

the construction starts and have an influence in the planning. Partly to make the 

production more efficient, but also from a work environment point of view. There they 

can point out which tools are needed and organize the workplace. The result, however, 

shows that it is the financial compensation that is the factor that ultimately affects the 

motivation most among the construction workers.  
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Sammanfattning  

Alla byggprojekt har en sak gemensamt och det är att det är yrkesarbetare som utför 

det praktiska arbetet i ett byggprojekt. För att effektivisera produktionen är det viktigt 

att känna till de faktorer som motiverar yrkesarbetare i sitt dagliga arbete. Syftet med 

detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen mest 

hos yrkesarbetare i anläggningsprojekt med fokus på kommunikation. 

Undersökningen avgränsar sig till anläggningsprojekt där arbetsplatserna är 

geografiskt avlägsna vilket innebär att arbetarna tvingas bo på arbetsorten och 

veckopendla. En intervjustudie med anläggningsarbetare anställda av NCC anläggning 

Jämtland/Västernorrland ligger som grund för undersökningen i examensarbetet. 

 

Att arbetarna bor borta under veckorna för att bo nära arbetsplatsen gör att det blir fler 

motivationsfaktorer att ta hänsyn till än om de hade arbetat i närheten av hemmet. Detta 

gör att boendestandarden på arbetsorten blir en viktig motivationsfaktor för arbetarna. 

Även trivseln med kollegorna spelar stor roll då de spenderar väldigt mycket tid 

tillsammans och ofta även är isolerade från omvärlden. Arbetsplatsernas läge gör att 

kommunikationen och informationsflödet från övriga organisationen blir mer 

svårhanterlig och undersökningen visar att det finns förbättringsmöjligheter. Bristerna 

i kommunikationen kan tillsammans med att yrkesarbetarna inte känner sig 

uppskattade bidra till en ”vi och dem” känsla i organisationen. Även planeringen bli 

påverkad av de geografiska avlägsna arbetsplatserna och därför är delaktighet är viktig 

för yrkesarbetarna. De vill gärna vara med innan byggstart och påverka planeringen. 

Dels för att effektivisera produktionen men även ur en arbetsmiljösynpunkt där de kan 

påpeka vilka hjälpmedel som behövs och organisera arbetsplatsen. Resultatet visar 

dock att det är den ekonomiska ersättningen som är den faktor som i slutändan 

påverkar motivationen mest hos yrkesarbetare.  

 

Nyckelord: motivation, yrkesarbetare, Byggbranschen, Anläggningsprojekt, 

kommunikation, traktamentet, traktjobb. 

 

 

 



 

3 
 

Förord 

Detta examensarbete har utförts vid Mittuniversitetet i Östersund som avslutande 

arbete för utbildningen Byggingenjör, hållbart byggande. Examensarbetet har utförts 

på uppdrag av NCC anläggning i Jämtland/Västernorrland. Jag vill tacka Lars-Åke 

Mikaelsson examinator och Susanne Lindström som har varit min handledare från 

Mittuniversitetet. 

Ett stort tack till Simon Lans produktionschef på NCC som har varit min handledare på 

NCC och har hjälpt till att bolla idéer och att organisera det praktiska för att kunna 

utföra undersökningen. Jag vill även tacka de yrkesarbetare hos NCC som har tagit sig 

tid att medverka och låtit sig intervjuas för att få ett underlag till denna undersökning.   

 

Östersund, juni 2019. 

Henrik Johansson  



 

4 
 

Innehållsförteckning 

1 Terminologi ...................................................................................................................... 6 

2 Introduktion ...................................................................................................................... 6 

2.1 Syfte .................................................................................................................................. 7 

2.2 Forskningsfrågor ............................................................................................................. 7 

2.3 Avgränsningar ................................................................................................................. 7 

3 Teori .................................................................................................................................. 8 

3.1 Motivation ........................................................................................................................ 8 

3.2 Kommunikation ............................................................................................................ 10 

3.3 Delaktighet ..................................................................................................................... 13 

3.4 Socialt .............................................................................................................................. 14 

3.5 Att arbeta på annan ort ................................................................................................ 14 

4 Undersökningsmetod .................................................................................................... 16 

4.1 Introduktion ................................................................................................................... 16 

4.2 Fallstudie och kvalitativa metoder ............................................................................. 16 

4.3 Intervjuer ........................................................................................................................ 17 

4.4 Metod diskussion .......................................................................................................... 17 

5 Resultat ........................................................................................................................... 18 

5.1 Motivation ...................................................................................................................... 18 

5.2 Kommunikation ............................................................................................................ 19 

5.3 Delaktighet ..................................................................................................................... 22 

5.4 Sociala faktorer .............................................................................................................. 23 

5.5 Att arbeta på annan ort ................................................................................................ 24 

6 Diskussion ...................................................................................................................... 26 

6.1 Motivation ...................................................................................................................... 26 

6.2 Kommunikation ............................................................................................................ 27 

6.3 Delaktighet ..................................................................................................................... 30 

6.4 Socialt .............................................................................................................................. 31 

6.5 Arbeta och bo på annan ort ......................................................................................... 32 

7 Slutsatser........................................................................................................................ 34 

8 Praktiska rekommendationer........................................................................................ 35 

9 Förslag till fortsatta studier .......................................................................................... 36 

10 Referenslista ................................................................................................................ 37 



 

5 
 

11 Bilagor........................................................................................................................... 39 

11.1 Bilaga 1 ......................................................................................................................... 39 

11.2 Bilaga 2 ......................................................................................................................... 42 

11.3 Bilaga 3 ......................................................................................................................... 45 

11.4 Bilaga 4 ......................................................................................................................... 48 

11.5 Bilaga 5 ......................................................................................................................... 52 

11.6 Bilaga 6 ......................................................................................................................... 56 

11.7 Bilaga 7 ......................................................................................................................... 60 

11.8 Bilaga 8 ......................................................................................................................... 64 

11.9 Bilaga 9 ......................................................................................................................... 67 

11.10 Bilaga 10 ..................................................................................................................... 70 

11.11 Bilaga 11 ..................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

1 Terminologi   

YA: yrkesarbetare. 

Traktjobb: ett arbete där den anställde bor långt från arbetsplatsen och bor kvar på 

arbetsplatsen under veckorna och får traktamentsersättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Introduktion 

Byggbranschen är en väldigt bred bransch inom vilket det finns många olika 

yrkesområden som kräver olika kompentenser. Gemensamt för alla yrkesområden är 

att det är yrkesarbetarna som producerar och bygger upp den fysiska produkten som 

sedan ska lämnas över till en beställare. NCC anläggning Jämtland/Västernorrland är 

ett företag som är aktivt i anläggningsbranschen. Företagets vanligast förekommande 

projekt är i dagsläget inriktade på att bygga ut förnyelsebara energikällor. Det kan vara 

vindkraftsparker eller renovering och tillbyggnad av vattenkraftverk. 

 

För att uppnå den kvalitet som förväntas och för att produktionsprocessen ska kunna 

effektiviseras krävs det att yrkesarbetarna har de förutsättningar som dem behöver. En 

av de viktigaste förutsättningarna för att nå framgång i ett projekt är att yrkesarbetarna 

känner engagemang och att de är motiverade, inte bara för sitt eget arbete utan också 

för samarbete mellan olika parter. Om en yrkesarbetare känner sig motiverad eller inte 

kan bero på många olika faktorer och alla individer behöver olika saker. Det kan enligt 

teorin och tidigare forskning vara faktorer som socialt klimat i arbetsgrupperna, 

arbetsmiljöfrågor, ersättningsfrågor och delaktighet i projekten.  

 

I anläggningsbranschen och speciellt i de projekt NCC anläggning antar sig, är det 

vanligt att byggprojekten ligger på en annan ort, och långt bort från den ort där 

företagets kontor ligger i. Projekten kan även ligga avsides övrig civilisation, vilket 

medför att projekten planeras och organiseras annorlunda än om projekten ligger 

centralt i en stad. Även kommunikationen mellan tjänstemän och yrkesarbetare 

försvåras, då fysiska möten blir svåra att anordna, vilket betyder att andra alternativ 

måste utnyttjas. Kommunikationssvårigheter mellan yrkesarbetare och tjänstemän 

kan också vara en bidragande faktor i fenomenet ”vi och dem” känslan, som länge 

varit ett problem i byggbranschen. 
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2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta fram en rapport som fokuserar på att förbättra den 

egna inställningen hos den personal som är anställd som yrkesarbetare hos NCC 

anläggning i Jämtland/Västernorrland. Genom att förbättra den egna inställningen 

menas vilka behov och förutsättningar yrkesarbetarna behöver för att kunna öka den 

egna motivationen och engagemanget i projekten. Syftet med rapporten, som 

examensarbetet mynnar ut i, är att ge förståelse för vad som ökar engagemanget, både 

individuellt och som grupp hos yrkesarbetare. Undersökningen syftar också till att 

utreda vilka områden som i dagsläget är problemområden och kräver förbättring. Men 

även vilka områden som yrkesarbetarna själva tycker borde vara prioriterade för att de 

ska känna större engagemang. I slutändan syftar studien på vilka förutsättningar som 

krävs för att effektivisera produktionen. 

 

I dagsläget finns mycket litteratur och forskning om motivationen och engagemang i 

arbetslivet. Den forskning som finns handlar dock mest om organisationsteori högre 

upp i organisationerna. Att hitta teori kring hur motivationsteorier fungerar för de 

som utför arbetet i produktionen längst ner i organisationer är dock svårt. Motivation 

i byggbranschen finns det lite forskning på och några få examensarbeten. Hur 

motivationsfrågor ska hanteras i projekt som kräver att yrkesarbetarna bor på 

arbetsorten finns det ingen relevant litteratur eller forskning om. Syftet i 

undersökningen är att belysa hur motivationsarbetet bör utföras i projekt på annan ort 

från yrkesarbetarnas perspektiv, vilket det i dagsläget inte finns forskning om. 

2.2 Forskningsfrågor 

Hur kan produktionsorganisationen bidra till att öka motivationen och engagemanget 

hos yrkesarbetare i byggprojekt på annan ort? 

Med fokus på kommunikation och informationsflöde. 

Forskningsfråga 1: 

Vilka faktorer är betydande för att engagera och motivera yrkesarbetare i 

anläggningsbranschen som veckopendlar till arbetsorten? 

 

Forskningsfråga 2: 

Hur påverkar de geografiskt avlägsna arbetsplatserna kommunikationen? 

 

Forskningsfråga 3: 

Hur ska informationsflödet förbättras?  

 

2.3 Avgränsningar 

Undersökningen i detta examensarbete avgränsas till yrkesarbetare anställda av NCC 

anläggning i Jämtland/Västernorrland. Organisationen arbetar ofta med stora 

anläggningsprojekt placerade avlägset geografiskt, som till exempel vindkraftparker 

eller vattenkraftverk. 
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3 Teori 

3.1 Motivation 

Grunden för att uppnå givande resultat gällande produktion och kvalitet är att alla som 

är inblandade i processen känner sig motiverade och engagerade i arbetet. Människor 

är olika och behöver olika förutsättningar för att känna sig motiverade för den uppgift 

som ska utföras. Inom motivationsteorin finns det flera delar som delas in i olika 

innehållsteorier och processteorier som tillsammans ger en förståelse och förklarar olika 

beteenden hos en medarbetare i en organisation. En av de vanligaste innehållsteorier är 

den av Maslow. [1] 

 

3.1.1 Inre motivation 

Den inre motivationen styrs av den enskilde personens behov och drivkrafter. Ofta när 

det talas om inre motivation hänvisas det till Maslows hierarkiska behovsteori. 

Enligt Maslow motivationsteori finns det fem medfödda basbehov som alla människor 

behöver ha tillfredsställda. Dessa behov är: fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala 

behov, behov av uppskattning och behov av självförverkligande. Maslow menade att 

en individ måste ha tillfredsställt de flesta av behoven på ett steg i pyramiden för att 

börja sträva efter att tillfredsställa behoven på nästa nivå. Det är just den strävan att 

uppnå behoven som Maslow menar motiverar människor. [1] 

 

 

Figur 1. Maslows behovspyramid. [2]  
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3.1.2 Instrumentell motivation 

Den instrumentella motivationen beskriver en persons inställning till att arbete hårdare 

och uppnå ett bättre resultat genom att bli belönad vid önskat resultat eller att få 

negativa konsekvenser vid ett icke önskat resultat. Vilken belöning eller straff som 

anställda ser som mest attraktiv kontra negativt kan skilja ganska mycket. Ofta används 

lönen som en faktor att motivera anställda att prestera men det kan även vara möjlighet 

till personlig utveckling som kan bidra till en befordran eller andra arbetsuppgifter.  

När det handlar om instrumentell motivationsteori så kan Vrooms förväntansteori, som 

publicerades 1964 användas. Teorin bygger på tre faktorer: subjektiva förväntningar, 

belöningar och värdering av belöningen. Med subjektiva förväntningar menade Vroom att 

insats och resultat hör ihop. Om en person har förväntningar att en hög insats med hårt 

arbete kan ge ett bra resultat känner sig personen motiverad, medan en hög insats 

däremot inte har stor påverkan på resultatet kommer individen att känna sig 

omotiverad till att utföra det lilla extra. Enligt teorin är motivationsstyrkan hos en 

person baserat på förväntan av resultatet, hur högt personen värdesätter belöningen 

och att målen uppnås. För att uppnå högsta möjliga motivationsstyrka så bör alla tre 

faktorer vara tillfredsställda. [1][3] 

Se figur. 

 

 

 
Figur 2. Förväntansteori. [4]  
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3.1.3 Interaktiv motivation 

Mer eller mindre alla människor ingår dagligen i sociala grupper som till exempel en 

arbetsorganisation eller projektgrupp. I alla sociala grupper finns det olika normer, 

värderingar och förväntningar på hur en medlem bör bete sig. Detta leder till att det 

sociala perspektivet har en påverkan på motivationen hos en individ. De punkter som 

brukar betonas under interaktiv motivation är normer, ömsesidighet och identitet. Normer 

betyder vilka värderingar och ideal som finns hos en organisation eller ute i samhället. 

Det kan vara att effektivisera arbetstiden eller att sträva efter säkra arbetsplatser. Ofta 

går normer och instrumentella medel ihop med varandra eftersom värderingarna och 

förväntningarna i en organisation utgår från att ett visst resultat och prestation skall 

uppnås. Människor tenderar att vilja arbeta hårt för att anpassa sig till sociala koder och 

ideal som är satta i till exempel i samhället eller hos ett företag. Detta på grund ut av att 

en individ strävar efter att accepteras och uppfattas som normal. För att kunna 

effektivisera personers och arbetsgruppers prestationer är det viktigt att det finns 

tydliga värderingar och ideal i organisationen som de anställda kan arbeta för att kunna 

leva upp till. [3] 

 

Ömsesidigheten betyder att människor gärna ger tillbaka till andra människor när de 

uppfattar att de fått någonting positivt, vilket ofta kan ses som en norm i samhället. 

Detta fenomen handlar många gånger om lojalitet, där människor blir motiverade till 

att ställa upp för varandra eller arbetsgruppen om individen känner att de får 

någonting positivt tillbaka. Teorin om ömsesidighet handlar om normen att behandla 

andra som du själv vill bli behandla men kan också ledas tillbaka till förväntansteorin. 

[3] 

 

Identiteten som är den sista faktorn inom interaktiv teori syftar på vilken roll individen 

själv ser sig ha och hur personen i fråga borde bete sig med tanke på normer och 

förväntningar. Identiteten är inte slutgiltig utan kan ändras om person får en annan roll 

i en grupp eller en annan tjänst i karriären. En persons identitet i ett företag är ofta 

beroende på den anställning som personen innehar och vilken typ av arbete som ska 

utföras. Identiteten anpassas då ofta av förväntningar och normer från omgivningen. 

[3] 

3.2 Kommunikation 

Med kommunikation menas att två eller flera personer utbyter information mellan 

varandra. Kommunikation kan ske i väldigt många olika former men i arbetslivet syftar 

kommunikation oftast till den som förs i tal eller skrift. Den person som vill 

vidarebefordra information är den som har ansvaret över att mottagaren uppfattar och 

förstår innebörden av informationen. Detta kan ofta vara ett problem i projekt då 

mottagaren inte har förstått informationen och det leder till missförstånd. Konsten att 

kunna kommunicera med varandra är en av de viktigaste faktorerna för att 

framgångsrikt bedriva ett projekt från start till mål. Även fast kommunikationen är en 

mycket viktig del för att lyckas i ett projekt upplever många att det är ett 

problemområde som måste förbättras om produktionsprocesserna skall kunna 

effektiviseras. [5] 
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En kommunikationsväg består av en avsändare som sänder ett budskap genom en 

kanal som sedan tolkas av mottagaren vilket ger en effekt, för att sedan återkopplas till 

avsändaren. I de modeller som syftar och visar kommunikationsvägar är det oftast en 

kombination av Harold Lasswells modell och Shannon och Weavers modell som 

används. Det finns alltid ett budskap i den information som önskas förmedlas. 

Avsändaren kodar budskapet och skickar det genom aktuell kommunikationskanal och 

mottagaren avkodar sedan informationen som fås. De missförstånd som uppstår i 

kommunikationen sker i den så kallade kodningsfasen, vilket menas hur mottagaren 

tolkar informationen från mottagaren. För att underlätta processen är det viktigt att ta 

reda på vilka kommunikationskanaler som är bäst lämpade för att överföra information 

men också säkerställa att båda parterna använder ett språk som båda förstår. Det är 

viktigt att mottagaren återkopplar till avsändaren för att visa att denne har förstått och 

tolkat informationen på rätt sätt. [6] 

 

 

 

Figur 3. Lasswells teori.[7]  

 

För att undvika missförstånd i tolkningen av information, som kan vara främmande för 

mottagaren, är det viktigt att avsändaren är medveten om vilken typ av inlärningsstil 

mottagaren har. Alla människor bearbetar kunskap på olika sätt och föredrar därför 

olika inlärningsstilar. Om avsändaren är medveten om vilken inlärningsstil som 

föredras av mottagen kan denne anpassa informationen till den inlärningsstil som 

gynnar mottagaren. Det kan vara att hänvisa till ett liknande problem som individen 

stått inför för tidigare, om det är så att mottagaren föredrar inlärningsstilen konkreta 

upplevelser. [6]  

 

3.2.1 Kommunikationsplan 

Det finns många olika kanaler att använda sig av i en organisation, men 

huvudkategorierna för kanalerna är skriftlig, elektronisk och fysiska. Det finns givetvis 

fördelar och nackdelar med de olika informationskanalerna. Beroende på vem och 

vilket syfte och budskap informationen har så bör kanalen för information anpassas 

efter situation. Skriftliga kanaler kan anses vara en anslagstavla, rapporter, nyhetsbrev 

eller broschyrer. Fördelen med skriftliga kanaler är att dem ses av många och 

informationen lever kvar. Nackdelen är att information snabbt blir inaktuell, det tar tid 

samt att kommunikationen är enkelriktad. Elektroniska kanaler kan vara mail, telefon 

eller chattar. Kommunikationen sker snabbt och får bra spridning men kan bli 
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kortfattad och opersonlig. Om istället fysiska kanaler används som till exempel möten 

eller konferens blir det en mer personlig dialog, där direkt återkoppling sker och frågor 

blir snabbt besvarade. Nackdelen med fysiska informationskanaler är att det tar tid och 

måste organiseras och kan därför bli dyrt. [6] 

 

Ett bra verktyg för att få ett bra informationsflöde i projekt är att använda en 

kommunikationsplan. Syftet med verktyget är att i tidigt stadie ge en förståelse hur 

kommunikationen i projektet ska ske. I planen ska det fastställas vilka som är 

målgruppen för den aktuella informationen, vilka som är intressenter i projektet, vilka 

kommunikationsvägar som ska användas och i vilken frekvens som kommunikationen 

ska ske. [6] 

 

 

Målgrupp Budskap Tidsram Kanal  Vem 

Vem eller 

vilka ska nås 

av 

information? 

Vad är syftet 

med 

informationen? 

När ska 

informationen 

kommuniceras 

och med vilken 

frekvens? 

På vilket sätt 

ska information 

kommuniceras? 

Vem ansvarar 

för 

informationen? 

 

 Figur 4. Exempel på kommunikationsplan.[8] 

 

3.2.2 Arbetsplatsorganisation  

Platschefen är den som är ytterst ansvarig i produktionsorganisationen, och är oftast 

den som är länken i kommunikationen mellan den högre organisationen och 

arbetsplatsen. Platschefen är den som sedan samordnar de olika aktiva aktörerna på 

arbetsplatsen. Under platschefen finns en eller flera arbetsledare som leder det dagliga 

arbetet och informerar yrkesarbetarna. Mellan yrkesarbetare och arbetsledare finns det 

ofta en lagbas som är en yrkesarbetare vald av arbetslaget. Lagbasens roll innebär att 

denne tar lite mer ansvar i kommunikationen mellan yrkesarbetarna och 

platsledningen. Rollen som lagbas är vanligare vid projekt där löneformen är 

prestationslön. [9] 

3.2.3 ”Vi och dem” känslan 

I större organisationer och speciellt i producerande företag finns det ofta en uttalade 

det är ”vi och dem” känsla som beskriver klyftan mellan de som går “nere på golvet” i 

produktionen och de högre upp i organisationen. Detta är väldigt många gånger ett 

problem som kan påverka kommunikationen i organisationer men också motivation 

som i slutändan leder till att produktionen kan bli lidande. Varför detta fenomen 

uppstår kan vara svårt att förstå. En teori kan vara att yrkesarbetare inte alltid uppfattar 

vad de på kontoret arbetar med dagligen. En teori som Elisabeth Kamél beskriver är att 

det finns grupper i grupper där några individer talar ett språk mellan varandra som 

resterande av gruppen inte förstår och på så sätt tappar intresset och blir frånvarande. 

Kaméls teori kan man implodera på byggbranschen där tjänstemän och yrkesarbetare 

har väldigt olika arbetsuppgifter och därför inte talar samma språk, vilket medför att 

det blir “vi och dem” känslan. [10] 
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3.2.4 Konflikt och konflikthantering 

I alla grupper oavsett om det är i en arbetsgrupp eller i ett privat sammanhang kommer 

konflikter att uppstå. Att konflikter ibland uppstår i en organisation behöver inte alltid 

vara något dåligt. Många gånger kan konflikter visa att medlemmarna är engagerade 

och vill vara delaktiga i beslut och framföra sina egna idéer och visioner. För att inte en 

konflikt ska påverka dynamiken i arbetsgruppen är det viktigt att hantera konflikten 

på rätt sätt. [5] 

Konflikter brukas delas in i olika kategorier beroende på vad konflikten handlar om. 

Detta är dock inte svart eller vitt då roten till konflikten kan bottna i flera olika orsaker. 

Sakkonflikter handlar om att medlemmarna i gruppen har tolkat informationen eller 

omständigheterna på olika sätt, vilket medför att de blir oense. Rollkonflikt i en grupp 

är när en medlem blir tilldelad en viss bestämd roll och inte lever upp till de beteende 

och handlingar som förväntas av omgivningen. Intressekonflikt är oftast en konflikt där 

två parter är oense om värdet av en specifik sak och prioriterar saken på olika sätt. 

Parternas grundinställning till ämnet är inte gemensam och de har inte samma mål och 

värderingar. Exempel på detta kan vara en löneförhandling mellan anställd och 

arbetsgivare. Konflikter i grupper kan ibland grunda i personliga aspekter, så kallade 

personligakonflikter. Alla människors personligheter går inte alltid ihop, vissa individer 

kommer att ha svårt att samarbeta oavsett om alla förutsättningarna finns för en bra 

gruppdynamik.[11] 

 

Att lösa en konflikt är inte alltid det enklaste och det finns inget exakt sätt hur konflikten 

hanteras eftersom det är olika från situation till situation och vilken roll du som individ 

har i sammanhanget. Om en meningsskiljaktighet uppstår är det viktigt att lösa den så 

tidigt som möjligt för att inte riskera att konflikten förstoras och relationen blir 

ansträngd. Om projektledaren upptäcker en konflikt i arbetsgruppen anser Tonnquist 

att det finns tre förhållningssätt att lösa problemet på. Det första sättet är att bevaka och 

kontrollera att de inblandade löser problemet själva. Det andra är att medla mellan 

parterna för att finna en lösning. Det sista är att döma och ta ett auktoritärbeslut om inte 

något av de tidigare nämnda alternativen fungerar. [5] 

3.3 Delaktighet 

För att en organisation ska bli effektiv är det viktigt att de anställda är delaktiga i beslut 

som påverkar deras arbete. Den anställde inom ett visst arbetsområde har ofta bättre 

kännedom om momentet än de som tar besluten. Att ta del av de anställdas åsikter och 

idéer är därför värdefullt då de kan påpeka brister och förbättringsmöjligheter redan i 

planeringsstadiet. Att få vara med och påverka beslut som påverkar den anställde gör 

att arbetet kan effektiviseras men också att individen känner tillit från arbetsledningen 

och att deras röst blir hörd. Att arbeta på detta sätt kan göra att de anställda känner en 

annan stolthet till det egna arbetet eftersom de har får vara med och påverka. Det kan 

också göra att det blir en bättre teamkänsla och samarbete bland de olika nivåerna i 

organisationen. [12] 

 

För att förbättra delaktigheten är det viktigt att de gemensamma målen är tydliga och 

att de berörda medlemmarna i projektet förstår vad målen innebär och även accepterar 
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dem. När medarbetaren ser de gemensamma målen kan medarbetaren sätta sina egna 

uppgifter i perspektiv för att sedan agera för vad som gynnar de gemensamma målen 

mest. En av de saker som påverkar delaktigheten mest är att medarbetare blir delegerad 

ansvar för en viss uppgift eller arbetsområde. För att kunna utföra uppgiften måste den 

anställde ha de förutsättningarna och befogenheterna som krävs för uppdraget. [12] 

 

3.4 Socialt 

Behovet av socialt umgänge och trygghet är en av de fem kategorierna i Maslows 

behovspyramid. För att en anställd ska känna trivsel och motivation så är den sociala 

delen viktig. För anställda som arbetar högre upp i organisationer är den sociala delen 

givetvis viktigt, men för dem som arbetar längre ner i kedjan är den sociala delen 

betydligt viktigare. Om en anställd som arbetar med ett hårt arbete, där möjligheten till 

belöning inte är allt för hög, får frågan varför denne har arbetat kvar så länge på samma 

arbetsplats svarar de ofta att det är det sociala som motiverar dem. Detta påvisar hur 

viktigt det sociala klimatet är för de som arbetar med arbeten som kräver lägre 

utbildningsnivå. Det sociala klimatet på arbetsplatsen och att se till att diskriminering 

eller mobbing inte sker är något som alla som är aktiva på arbetsplatsen och i 

organisationen ansvarar för. [13] 

 

Det finns många olika faktorer för ett trivsamt socialt klimat på arbetsplatsen. Det är 

viktigt att ta tillvara på sociala stunder under arbetsdagen så som lunchraster för att få 

sammanhållning med kollegorna på arbetsplatsen. Att ge regelbunden feedback till 

sina kollegor, både positiv och negativ är viktigt för att kollegorna ska få bekräftelse 

och känna sig sedda. En bra balans mellan arbete och privatliv där de anställda får en 

chans att koppla av ger både bättre trivsel samt mindre stressig arbetssituation. Sociala 

aktiviteter utanför arbetsplatsen ger en bättre sammanhållning i arbetsgruppen och 

gruppen får en möjlighet att lära känna flera sidor hos en individ. De perioder arbetet 

går tungt är det en bra möjlighet att utföra en aktivitet och skratta tillsammans och på 

så sätt få in ny energi i gruppen. [14] 

 

3.5 Att arbeta på annan ort 

Projekten i byggbranschen är alltid tillfälliga fabriker med varierande byggnationstider. 

Detta medför att det är svårt att anpassa sin bosättning efter sin arbetsplats som anställd 

i ett byggföretag. Många gånger finns inte arbetstillfällen på bosättningsorter, vilket har 

gjort att det finns många som veckopendlar till sina arbetsplatser. Veckopendling är 

vanligt i byggbranschen eftersom många från mindre orter veckopendlar till större 

städer där jobben finns. Inom anläggningsbranschen är fenomenet istället att många av 

de stora projekten ligger väldigt avlägset och geografiskt utspritt och medför att 

arbetskraften och kompetenserna inte finns i närhet till projekten. [8][15] 

 

Att vara på traktjobb innebär vanligast att den anställde arbetar långa dagar måndag 

till torsdag och har dubbelbosättning med ett tillfälligt boende i anslutning till 

arbetsplatsen. Om arbetsplatserna ligger väldigt långt bort är det vanligt med 
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skiftarbeten så att den anställde jobbar en vecka och under tiden jobbar in 

nästkommande vecka då ett annat arbetsskift tar över. Att ha ett arbete som kräver 

veckopendling gör att livet skiljer sig en del från det så kallade Svenssonlivet. Den 

anställde är borta stora delar av tiden. Vilket kan leda till att det sociala livet vid sidan 

om arbetet blir lidande. Många av de anställda har familj som de inte kan träffa i lika 

stor utsträckning och de kan inte bidra till hushållarbetet under veckorna. Arbetspassen 

under dagarna blir väldigt långa för att arbetarna ska kunna jobba in den arbetstid som 

behövs för att uppfylla sin heltidstjänst. Normala arbetspass ligger ofta på 

tolvtimmarspass, vilket kan vara slitsamt vid kroppsarbete. [18][15] 

 

Pendlingen till arbete ligger utanför arbetstid för yrkesarbetarna och resorna är 

obetalda, vilket medför att många timmar i veckan går till att bara transportera sig. De 

långa pendlingssträckorna till avlägsna arbetsplatser gör att arbetstagarna ofta måste 

transportera sig med bil, vilket bidrar till att den anställde ansvarar för att inneha en 

pålitlig bil. Med tanke på att projekten ofta ligger utanför tätorter kan det vara svårt att 

få tag på boenden. I anläggningsbranschen är det vanligt att det anställda har egna 

husvagnar som de bor i under veckorna. För att täcka upp för extra kostnader som dessa 

får de anställda ersättning, ett så kallat traktamente. Traktamentet ligger i dagsläget på 

330 kronor dygnet och vanligtvis hos större entreprenadföretag får de anställda 

traktamente för sex dagar om de använder egen bil. Utvecklingen på beloppet av 

traktamentet har gått sakta då beloppet för ett dygnstraktamente låg på 300 svenska 

kronor år 1992. [16][15] 

 

Ersättningen täcker kostnaden för dubbel bosättning men täcker inte den tid som 

upptas av pendlingen och förberedelser inför resa. Många av de som pendlar kommer 

hem sent på torsdagskvällen och måste åka igen på dagen under söndagen. Detta gör 

att det endast finns två heldagar att träffa sin familj och vänner, men även för att utföra 

vardagssysslor och fritidssysselsättningar. [8][15] 
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4 Undersökningsmetod 

4.1 Introduktion  

Idén till detta examensarbete kom efter samtal med NCC Jämtland/Västernorrland, 

vilket är ett företag där författaren tidigare har arbetat. Författaren kontaktade 

produktionschefen och frågade om det fanns något problem i dagsläget, vilket blev 

grunden för examensarbetet. De vill effektivisera sina produktioner, och de 

uppfattade att yrkeskåren verkade omotiverade i dagsläget. Storleken på NCC:s 

organisation gör att de är ett av fåtal aktörer på marknaden som kan anta stora 

anläggningsprojekt som löper under lång tid, och arbetsplatserna är ofta geografiskt 

avlägset belägna. Ämnet intresserade författaren eftersom denne hade upplevt 

liknade problem i yrkeslivet vid stora geografiskt avlägsna platser. Det som 

framkommit i tidigare undersökningar i NCCs organisation var att det fanns brister i 

kommunikationen. Därför valdes det i denna studie att lägga fokus på 

kommunikationen i organisationen. 

Litteraturstudie 

Först gjordes en undersökning över vilken tidigare forskning som finns i ämnet. För 

att leta upp tidigare examensarbeten användes internetdatabaserna http://www.diva-

portal.org och www.uppsatser.se. I databaserna användes sökord för att hitta 

liknande arbeten och för att se till att detta ämne är nyskapande. Sökorden som 

användes var bland annat motivation, engagemang, byggbranschen, 

anläggningsbranschen, byggprojekt, traktamentsjobb och arbeta på annan ort. För att 

få en förståelse över ämnet och hur organisationer ska bedrivas för att kunna vara så 

effektiva som möjligt har en litteraturstudie utförts. För att hitta litteratur har 

databasen i Mittuniversitetets bibliotek används, även internet har används för att 

hitta relevanta artiklar kring ämnet. Litteraturstudien har fungerat som en grund för 

teoridelen i rapporten.  

4.2 Fallstudie och kvalitativa metoder 

För att besvara forskningsfrågorna har en fallstudie utförts, vilket är en kvalitativ 

metod. I en fallstudie används främst tre olika tekniker för att samla in data, vilket är 

intervjuer, observationer samt arkivanalys. I detta arbete ansågs en intervjustudie som 

lämpligaste alternativet för att samla in underlag för undersökningen. Eftersom tiden 

för examensarbetet är begränsad ansågs det att det finns för lite tid för att samla in 

tillräcklig data med hjälp av observationer. Det finns inget arkiv med besvarade 

frågor för det aktuella området vilket medför att arkivanalys inte kan användas. 

Intervjumetoden som användes var en halvstrukturerad intervjumetod med ett 

förberett frågeformulär som grund, sedan uppkom följdfrågor samt diskussioner. Alla 

intervjuer blev ljudinspelade för att sedan bli sammanställda, vilket blev grunden för 

resultatet. Frågeunderlaget är baserat och uppbyggt för att kunna besvara 

forskningsfrågorna i undersökningen. Inspirationen till frågorna kommer efter en 

litteraturstudie av teori gällande ämnet, men även från författarens egna erfarenheter 

från byggbranschen och att arbeta och bo på annan ort. 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
http://www.uppsatser.se/
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4.3 Intervjuer  

Den kvalitativa metoden har utförts med anläggningsarbetare som är anställda av 

NCC anläggning Jämtland och NCC anläggning Västernorrland. För att uppnå god 

validitet och reliabilitet, blev alla yrkesarbetare som varit aktiva på arbetsplatserna 

vid intervjutillfällena blivit tillfrågade om att medverka i studien, oavsett bakgrund 

och ålder. Detta medförde att elva av de totalt sjutton anställda yrkesarbetare 

medverkade i intervjustudien. Av de sex som inte deltog tackade en nej och 

resterande var inte tillgängliga på arbetsplatsen. Av de intervjuade har ungefär 

hälften varit armerare och andra hälften snickare. Studien har utförts ute på 

arbetsplatserna för två olika projekt. Ett vattenreningsverk i Bydalen i Jämtland och en 

renovering av ett vattenkraftverk i Skallböle utanför Sundsvall. Vid intervjutillfällena 

har det funnits ett frågeunderlag som grund. Intervjuerna har även spelats in med ljud 

för att få utförligare svar och har sedan sammanställts.   

4.4 Metod diskussion  

Att halvstrukturerade intervjumetoder har används samt att intervjuerna blev 

ljudinspelade, har gett möjlighet till mer utförliga svar och diskussion än om bara 

frågeformuläret hade besvarats skriftligen. Författarens tidigare erfarenhet och 

upplevelser kan ha gett mer förståelse vid diskussionen och möjligheter att ställa rätt 

följdfrågor i intervjun. Detta kan ha gynnat undersökningen att ske från 

yrkesarbetares perspektiv, vilket var syftet.  

Fallstudien har endast haft elva individer som alla varit yrkesarbetare och från samma 

region inom företaget, vilket kan påverka resultatet. För att få mer tyngd i resultatet 

skulle fler personer behövts intervjuas men också från flera olika företag. En del av 

svaren på frågorna har inte varit allt för detaljerade och utförliga som det hade 

önskats. För att få mer utförliga svar och förbättra svarsmaterialet hade det kanske 

varit en fördel att skicka ut frågeformuläret några dagar innan intervjutillfällena så att 

de medverkande hade haft mer tid att fundera.  
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5 Resultat 

5.1 Motivation 

5.1.1 Motivationen i dagsläget 

I intervjustudien kan det konstateras att majoriteten bland de tillfrågade i dagsläget 

upplevde att motivationen var olika från dag till dag. Om arbetet flyter på felfritt känner 

de sig ganska oftast ganska motiverade. Bland den äldre generationen av de tillfrågade 

kom ofta svaret att det mest går på rutin att åka iväg att arbeta nu för tiden. Ungefär en 

fjärdedel av yrkesarbetarna kände att deras motivation var ganska dåligt för tillfället. 

De missnöjda har gemensamt att de alla har arbetat länge i branschen och är i de äldre 

generationerna. 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.1.2 Viktiga faktorerna för att yrkesarbetare ska känna motivation i projekt 

Belöningar i form av ekonomiska ersättningar är det som motiverar yrkesarbetarna 

mest för att göra en bra prestation i arbetet. Det är i synnerlighet traktamentet som anses 

för låg och behöver höjas för att täcka utgifter samt den missade tiden i privatlivet. Det 

som framkommer i studien är att de ekonomiska faktorerna är viktigare hos den äldre 

generationen än för den yngre generationen men att det fortfarande är den viktigaste 

faktorn. Majoriteten känner som mest arbetsglädje och motivation när projekten flyter 

på bra och de kommer framåt i produktion och uppnår bra resultat. Vilket medför att 

planering och kommunikationen av produktionen måste fungera bra. De faktorer som 

är viktigast för det anställda skiljer sig inte väsentligt mycket. De flesta anser att 

motivation i dagsläget

ja nej okej men inte mer
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samhållningen och att de trivs med sina kollegor är bland det viktigaste. Samarbetet 

mellan YA i arbetslagen måste fungera och att det finns rätt kompetens på plats. De 

flesta poängterar vikten av att rätt hjälpmedel och verktyg finns för ändamålet för att 

de ska bli motiverade. Dels för att underlätta arbetet men också för en bra arbetsmiljö 

och att inte behöva slita ut kropparna. Det ska vara ordning och reda på arbetsplatsen 

och den ska vara bra organiserad med bra etableringar och boende.  

 

Yrkesarbetarna känner sig ofta inte uppskattade av ledningen högre upp i 

organisationen. Många av yrkesarbetarna uppger att de skulle känna mycket mer 

motivation om de får höra mer positiv feedback och att ledningen visar mer 

uppskattning när ett moment har gått bra.  

 

5.1.3 Vilka förutsättningar som bör förbättras 

I stort sätt alla av de tillfrågade i undersökningen uppger att den ekonomiska 

ersättningen är viktigast och att det finns ett stort missnöje över funktionen av 

lönesystemet. Yrkesarbetarna hävdar att det oftast är fel på lönen med timmar eller att 

det saknas traktamenten, vilket de får lägga ner tid på att justera och då tappar 

motivation. De flesta av YA upplever en brist på uppskattning från ledningen och högre 

upp i organisationen och många upplever känslan att de bara ska vara glada över att 

de har ett jobb att gå till. Det är speciellt de i den äldre generationen som upplever detta 

fenomen starkast, då mycket för att det upplever att de fick mer uppskattning tidigare 

i sina karriärer. Yrkesarbetarna påstår sig ganska ”lättmutade” och det behöver inte 

vara stora saker för att det ska känna lite uppskattning. Till exempel lite fikabröd när 

tjänstemän kommer på besök eller en grillkväll ibland. För att YA inte ska tappa 

drivkraft i produktionen är det viktigt för dem att arbetet flyter på ordentligt och att 

undvika onödiga stillestånd på grund av ofullständiga handlingar eller att behöva 

vänta på beslut. En bra planering av produktionsmomenten anses som väldigt viktig 

och behöver förbättras i vissa fall för att inte arbetsgången ska halta. De flest i studien 

känner av tidspressen som finns i projekten och att den påverkar negativt. Det är ofta 

förseningar redan från start i projekten men oftast samma slutdatum. Av de tillfrågade 

upplever en del att det är stressande att nästan alltid behöva arbeta in tid i projekten. 

Det riskerar då att de är tvungna att ”släcka bränder” eftersom de får avbryta den 

uppgift de utför för att börja med en uppgift som det är mer tidspress på för tillfället. 

En av de tillfrågade säger ”om det är för mycket förseningar redan från början går det 

aldrig att få flyt i arbetet.” 

5.2 Kommunikation 

5.2.1 Kommunikation på arbetsplatsen 

Intervjustudien visar att de flesta tycker att kommunikationen fungerar ganska bra på 

arbetsplatsen mellan yrkesarbetare och platsledningen. På arbetsplatserna håller 

platschefen en gång i veckan ett planeringsmöte med YA där de informeras om vad 

som händer i projektet och YA kan ta upp frågor om det finns oklarheter. Innan arbetet 

startar hålls ett kort morgonmöte ute där dagens aktiviteter gås igenom, vilket är 

uppskattat av flera av de tillfrågade. Yrkesarbetarna uppskattar att få information när 

samtliga är samlade så att alla får chansen att ta del av samma information. Det uppkom 
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bland några att ibland blir yrkesarbetare informerade individuellt, då riskerar 

informationen att tolkas olika eller att det dyker upp en följdfråga som resten också 

borde ta del av. Det är något som vissa individer anser borde förbättras. Om det finns 

gemensamma bodar i etableringen där alla som är aktiva kan äta tillsammans tror en 

del att kommunikationen på arbetsplatsen kan förbättras. Då är det lättare att nå ut med 

information om alla är samlade på samma ställe. 

 

Det är ofta bullrigt på arbetsplatserna när det är många maskiner runt omkring vilket 

gör att det kan vara svårt att kommunicera och mycket av kommunikationen sker då 

under rasterna. YA har uppfattningen att det skulle behövas bättre kommunikation och 

samspel mellan arbetsledningen men också med samordningen med 

underentreprenörer, då det ibland sker missförstånd. Vid inställelse på en ny 

arbetsplats skulle det behövas mer information om projektet och arbetsplatsen för att få 

en bättre helhetsbild, för att på så sätt kunna anpassa sig bättre och snabbare komma 

igång och producera. 

 

 

 
 

 

5.2.2 Informationsflöde 

I ett fåtal av intervjuerna framkom det att de anser att YA får tillräckligt med 

information om vad som händer i organisationen för tillfället. Det påpekas dock av dem 

att det nyligen varit ett stormöte där alla YA varit med och fått information. 

De flesta i studien känner att de får tillräcklig information gällande det egna projektet 

som de själva är aktiva i. 

Största delen av de intervjuade personerna svarar att de saknas mycket information och 

skulle vilja ta del av mer om vad som händer i organisationen. Den information som 

efterfrågas är sådan information som rör de som arbetar i produktionen. Information 

som det behövs mer av är vilka projekt det räknas på, vad som händer i andra projekt, 

kommunikation på arbetsplatsen

bra ganska bra dåligt
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om företaget vunnit några anbud eller om det är varsling eller rekrytering av personal 

på gång och YA-planering. Ofta upplevs det att information om till exempel ett vunnet 

anbud ofta kommer via ryktesvägen istället från den egna organisationen. 

 

De informationskanaler som föredras av de flesta är att platsledningen informerar de 

mest relevanta sakerna om vad som händer i organisationen på ett möte vecko- eller 

månadsvis. Nyhetsblad som kommer ut i barackerna med jämna mellanrum som de 

anställda kan bläddra i under rasterna är uppskattat. Elektroniska medium som bland 

annat sms eller mejl ses också som ett alternativ av många som bra informationskanaler 

då nästan alla nu förtiden har smartphone. Några i den äldre generationen är lite mer 

tveksamma till det alternativet.  

 

 

 

 
 

 

5.2.3 ”vi och dem” känslan 

Alla i undersökningen uppger att de upplever en ”vi och dem” känsla mellan 

yrkesarbetare och tjänstemän. En del upplever att det har blivit bättre med tiden men 

att det fortfarande finns en del att förbättra. Det är främst mellan YA och tjänstemän 

högre upp i organisationen som känslan är störst. En stor del av de tillfrågade känner 

inte till namn och ansikte på alla som arbetar högre upp i organisationen och på 

kontoren i Sundsvall och Östersund. Många gånger grundar det sig i att yrkesarbetarna 

inte känner sig uppskattade av ledningen och att de bara ska vara glada att de har ett 

jobb. Exempelvis säger en av de intervjuade att ”om ett projekt har gått bra så är det 

ledningen som har gjort ett bra jobb medan om det gått lite sämre är det vi som har varit 

lata.” 

”Vi och dem” känslan kan även visa sig vid byggmöten eller andra tillfällen när 

tjänstemän är ute på arbetsplatsen och överblickar produktionen på håll, istället för att 

informationsflöde från organisationen

får nog med information får en del information får för dåligt med information
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komma fram och prata lite och presentera sig. En del gånger går de inte ens ut och tittar 

utan åker direkt. Detta fenomen är något som flera i studien har upplevt och att de får 

känslan att tjänstemännen inte är intresserade av det praktiska resultatet i 

produktionen.  

 

Det har även framkommit från några av de utfrågade att det ibland kan finnas ett 

symtom på en ”vi och dem” känsla mellan yrkesarbetarna själva. De menar att 

samarbete mellan armerare och snickare inte alltid fungerar klockrent. Det talas om att 

det två yrkesgrupperna inte får samma förutsättningar med hjälpmedel eller att det 

argumenteras om vilken av yrkesgrupperna som ska få gå på sitt moment först för att 

underlätta den egna yrkesgruppens arbete.  

 

Hur det ska arbetas för att få bort ”vi och dem” känslan är det ingen i studien som har 

något konkret svar eller exempel på. Det flesta tycker att det ligger på tjänstemännen 

att ta första initiativet med tanke på att de är dem som kommer ut till yrkesarbetarnas 

arbetsplats. Vid platsbesök uppskattas det om tjänstemän kommer fram och 

presenterar sig och samtalar lite på bygget eller på en rast. Uppskattning är en punkt 

som många av yrkesarbetarna tycker är viktig och saknas. Om ledningen skulle visa 

mer uppskattning till YA skulle det kunna ge en starkare lagkänsla i hela 

organisationen enligt en del av de tillfrågade. Aktiviteter som julbord påpekas som 

saknad, vilket är en händelse som visar uppskattning men även en chans till gemensam 

aktivitet mellan YA och tjänstemän. Detta skulle kunna stärka gruppen. Gemensam 

etablering på arbetsplatser är något som önskats en längre tid där man kan äta 

tillsammans. Några tror att det skulle kunna vara en lösning för att få bättre ”vi” känsla 

på arbetsplatsen. 

 

5.3 Delaktighet 

I intervjuerna framkommer det att så gott som alla tycker att det är ett öppet klimat på 

arbetsplatserna där de kan påverka och framhäva sina åsikter gällande arbetsrelaterade 

frågor i produktionen. De flesta menar att bara det går att motivera för arbetsledningen 

så brukar det inte vara något problem att få igenom åsikter. Resultatet visar att de kan 

påverka en del i planeringen men inte lika mycket, då mycket är styrt från tidplaner 

högre upp i organisationen. 

 

Samtliga yrkesarbetare som medverkat i studien tycker att yrkesarbetare ska vara med 

tidigare i planeringen av projekten. Majoriteten tror att produktionen kan effektiviseras 

av att YA får påverka tidigare i planeringen. Flera personer tror också att 

engagemangsnivån hos yrkesarbetarna kan höjas om de får vara med och påverka 

tidigare. Mycket på grund av att det blir en annan typ av delaktighet i projektet där YA 

få bidra med sina erfarenheter men också för att stoltheten över arbetet i planeringen 

ger drivkraft att lyckas uppnå det de har planerat. 

En del tror att det kan bli en bättre lagkänsla och minde ”vi och dem” i organisationen 

om YA får vara med i planeringen, då det blir en annan förståelse vad de olika rollerna 

i organisationen innebär.  



 

23 
 

 

Under studien visade sig att majoriteten anser att det alltid borde vara med minst en 

yrkesarbetare från varje yrkeskategori tidigare i planeringen. Ju tidigare eventuella fel 

kan lokaliseras desto lättare och billigare är det att åtgärda problemen. Det som de flesta 

påpekar som det viktigaste är organiseringen av arbetsplatsen så som 

uppställningsplatser av kranar, hissar eller armeringstationer. Det vill säga att de vill 

vara med att planera och påverka APD-plan (arbetsplatsdispositions-planen). Val av 

material och arbetssystem men även att dela in gjutetapper är också något de vill vara 

med och påverka. Det finns mycket erfarenhet hos yrkesarbetarna och det är oftast 

någon som har provat ett arbetssystem och kan ge feedback. Ett billigt arbetssystem kan 

bli dyrare i slutändan på grund av att det är osmidigt att använda. Arbetarna vill jobba 

effektivt och spara tid och onödigt slit vilket sparar pengar i slutändan. Att se 

ritningarna tidigt i projekten är en fördel enligt några, då de får en bättre inblick och 

helhetsbild i objektet och kan förutse framtida problem i tid och ta fram en lösning.  

På en av arbetsplatserna som besöktes för studien hade yrkesarbetare varit med i 

planeringen före byggstart. Även om det var tidigt skede i projektet fick de 

uppfattningen att hade blivit lite mer effektivt och att det var lite bättre engagemang i 

gruppen. 

 

Ungefär en tredjedel av yrkesarbetarna känner själva att de vill vara med och bidra i en 

tidig planering för att effektivisera produktionen och att de hade blivit mer engagerade. 

Ett fåtal ansåg att det inte passade dem som person och ville inte delta i planeringen 

men att någon borde vara med. Resten av de medverkande i studien kunde tänka sig 

att ställa upp ifall de blev tillfrågade.  

5.4 Sociala faktorer 

Alla i intervjustudien beskriver det som att de trivs bra i de arbetsgrupper och 

arbetsplatserna de är aktiva på. Flera menar också att det är arbetskamraterna som 

bidrar till störst arbetsglädje. När det gäller sammanhållningen mellan alla 

yrkesarbetare i organisationen är det lite delade meningar. Ungefär hälften menar att 

de trivs bra och att det är bra stämning med alla, och kan arbeta bra med de flesta. 

Andra hälften menar att det inte alltid är bra sammanhållning och att det finns flera 

individer som de har svårare att arbeta ihop med och kan dra ner stämningen i 

arbetslagen. Gruppindelningarna av arbetslagen och på projekten fungerar bra för 

tillfället. En del påpekar att ibland funderar de hur planeringen av manskapet har skett 

då det har varit sämre stämning och lite sämre effektivitet. 

 

Nästan alla tycker att det är för lite sociala aktiviteter i dagsläget. Det är främst enklare 

aktiviteter med medarbetarna från arbetsplatserna som de anser att det hade behövts 

fler ut av. De flesta tycker att det är bra att komma iväg utanför arbetsplatsen och se 

och göra något annat ibland. Många uppfattar att sådana enklare aktiviteter som till 

exempel kick off eller en grillkväll ger bättre sammanhållning och energi i gruppen. Det 

behöver inte vara alltför ofta, varannan månad eller dylikt, och att projektet kan avsätta 

någon timme en kväll för att göra något tillsammans. Många upplever att om de blev 

bjudna på saker någon gång ibland skulle de känna uppskattning och då blir mer 
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motiverade att arbeta och på så sätt ge tillbaka. Det största intresset finns hos den yngre 

och medelålders generationen som tycker att det hade varit kul om det händer mer på 

kvällarna. När det gäller aktiviteter med hela organisationen är inte intresset lika stort, 

så länge aktiviteterna inte sker under arbetstid. Det finns dock förståelse att det blir 

svårt och dyrt att arrangera. 

 

 Många av de tillfrågade tycker dock att det är kul och nyttigt att få träffa de andra 

yrkesarbetarna i organisationen och få dela lite erfarenheter. Med den avlägsna 

geografin och avstånden mellan projekten så kan det gå långa stunder utan att de får 

träffa alla kollegor och eventuellt nya kollegor. 

5.5 Att arbeta på annan ort 

När det gäller boendeformen för de anställda i anläggningsprojekten så bor nästan alla 

i egna husvagn under arbetsveckorna. Det är lite blandade åsikter om trivseln att bo i 

husvagn fyra nätter i veckan året runt. Ungefär hälften trivs bra och tycker att husvagn 

är det bästa alternativet av boendeform då man har sitt eget ställe och kan bo nära 

arbetsplatsen och låsa om sig. Den andra hälften tycker inte att husvagn är ett bra 

alternativ då de själva måste ansvara för att vagnen är i bra skick och att värmen 

fungerar över helgerna samt att de måste ha tillgång till stora bilar som kan dra 

vagnarna. De skulle istället föredra att företaget stod för boende som tillexempel 

bostadsbaracker i närheten av arbetsområdet.  

 

Arbetsveckorna i dessa projekt börjar normalt sätt måndag och sedan arbetar de fram 

till torsdagen för att sedan åka hem. De flesta bor så pass långt från arbetsplatserna att 

de måste åka hemifrån på söndagar och kommer inte hem förrän sent på 

torsdagskvällen. På frågan om anläggningsarbetarna trivs med att bo borta på traktjobb 

på veckorna svarar två tredjedelar att det trivs bra med det. Hälften av dem som trivs 

har själva valt att arbeta på det här viset medan andra hälften har vant sig vid denna 

situation och lever gärna på detta sätt utan problem. Även om de flesta trivs så är det 

en del som tycker att det känns jobbigt att behöva åka iväg till jobbet på söndagar. En 

tredjedel tycker att det är jobbigt att bo och arbeta på annan ort. Att de inte trivs att bo 

borta på veckorna motiverar de att det inte är värt det i pengar, med tanke på hur 

mycket de missar i tid av sitt privatliv.  

 

De faktorer som mest påverkar trivsel att bo borta på veckorna påpekar nästan alla att 

det ska finnas bra och väl planerad etablering där de kan bo med en dräglig 

levnadsstandard. Den sociala sammanhållningen på arbetsplatsen är viktig för att de 

flesta ska trivas. Just i anläggningsbranschen så ligger många av projekten i väldigt 

avlägsen geografi. Många anser att förutsättningarna för att kunna använda 

mobiltelefonen ordentligt måste finnas på arbetsplatsen för att de ska trivas. För några 

är även tillgång till internet och tv-kanaler en trivselfaktor. 

 

Vad som ska göras för att det ska bli attraktivare att leva och bo på det här sättet är alla 

överens om. Traktamentet och ersättningar runt dubbla boende är det som motiverar 
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bäst för att få arbetskraft att börja men också fortsätta med denna typ av livssituation. 

Det mindre faktorerna som företaget kan påverka för att öka trivseln är att planera 

manskapen i projekten så att de får vara så nära hemorten som möjligt och att se till att 

det finns bra boende. Några påpekar att gemensamma utrymmen så som till exempel 

bastu eller tv-rum skulle kunna öka trivseln där man kan socialisera och inte bara låsa 

in sig på kvällarna. 

 

Tre fjärdedelar av det medverkande säger att de trivs bättre att arbete och bo nära 

tätorter, och resten tycker om att bo avlägset. Av de som inte trivs så är påverkan stor 

av bristen på affärer och matställen att gå ute att äta på under veckorna. Även att inte 

kunna göra ärenden utan att behöva ta ledigt en hel dag tillexempel att husvagnen 

skulle gå sönder eller ett läkarbesök. Problemen att inte alltid kunna kommunicera med 

omvärlden och bli väldigt isolerade under veckorna är en negativ faktor. 
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6 Diskussion 

6.1 Motivation 

Undersökningens syfte är att ta reda på vilka faktorer som är viktiga ur yrkesarbetares 

i anläggningsbranschens perspektiv för att känna arbetsglädje och motivation för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Studien visar att många av de faktorerna som motiverar 

yrkesarbetarna i arbetet kan direkt kopplas till inre motivationsteorin och Maslows 

behovspyramid. Boendet och etableringar är faktorer som har på pekats av många som 

viktigt, vilket kan förknippas med basbehoven fysiologiska och trygghetsbehoven. Om 

anställda arbetar på hemmaplan och kan bo hemma under veckorna så har de oftast de 

lägsta basbehoven tillfredsställda så som fysiologiska, trygghets och sociala behov 

enligt Maslows behovspyramid. I projekt som istället kräver att den anställde behöver 

veckopendla och bo på arbetsorten under veckorna påverkar behovsfaktorerna på ett 

annat sätt än att arbeta på hemmaplan. Där måste behoven även tillfredsställas på 

arbetsorten under veckorna, så som att ha tillgång till mat, ett bra och tryggt boende 

samt ett socialt umgänge. 

 

Många berättar att trivseln bland kollegor och det sociala klimatet på arbetsplatsen är 

viktigt för arbetsglädjen. Trivseln och det sociala klimatet kan vara den viktigaste 

aspekten om det går dåligt och projektet är tungjobbat. Om det finns en bra 

sammanhållning i gruppen och att de har kul tillsammans kan det vara lättare att de 

pushar och motiverar varandra när det går tungt i projektet. De trivs överlag ganska 

bra med boende och det sociala i dagsläget vilket leder till att de vill uppnå 

tillfredställelse i nästa nivå i pyramiden vilket är behovet av uppskattning. Studien 

visar att många inte känner sig uppskattade av ledningen. Att människor vill ha 

uppskattning för en handling de anser som positivt är inget konstigt. Många gånger 

räcker det inte att säga att någon har utfört ett bra arbete utan en handling kan behövas 

uppskattas med en handling från motparten. Enklare gåvor, fika eller en 

bjudningsaktivitet kanske ses som en onödig kostnad på pappret, men kan betalas 

tillbaka flera gånger om. Även positiv kritik att de får vara med på en bild framför 

projektet som visas upp i ett nyhetsblad efter byggslut är en enkel sak. Men det kan 

göra mycket och att de som yrkesarbetare känner sig sedda och uppskattade. 

 

Enligt teorin måste förväntningen av ansträngningen leda till en presentation och ett 

resultat som uppfyller förväntningarna. Om motivationen skall kunna ökas så måste 

resultatet vara värt ansträngningen. Det belöningssystem som är viktigast för 

yrkesarbetare är den ekonomiska ersättningen. Belöningen för deras prestation i 

produktionen består av lön och för att de ska bo borta på veckorna får de traktamente. 

Resultatet visade att yrkesarbetarna inte finner att den ekonomiska ersättningen för att 

bo borta på veckorna lever upp till deras förväntningar och att de inte tycker att 

belöningen är värd ansträngningen. Ur resultatet kan det tolkas att det inte är några 

större fel på arbetet eller att lönenivån skulle vara för låg. Det som nämns i studien är 

problemen med lönesystemet där det ofta blir fel och de anställda inte får rätt lön. De 

flesta människor lever inte för att arbeta utan arbetar för att leva. Med det tankesättet 

kan det förstås att det är ett stort irritationsmoment att de inte får ut rätt lön. Arbetarna 
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får ringa och försöka reda ut problemen med lönekontoret, vilket tar mycket tid om det 

är som de beskriver att det nästan är fel på varje löning. Den tid som läggs ner på att 

reda ut lönefrågor är tid som YA istället hade kunnat använda till att producera. 

Bortsett från den tid det tar att hantera problemen, blir det en negativ faktor som kan ta 

väldigt mycket energi ur gruppen.  

 

De flesta känner sig som mest motiverade då projektet och arbetet flyter på utan 

problem och de bara kan gå på och bygga. Förutsättningen för att arbetet ska flyta på 

är en väldigt svårdefinierad faktor som är lätt att säga men ytterst svårt att beskriva vad 

det är som faktiskt behövs för att uppnå denna fas. För att uppfylla denna faktor krävs 

det egentligen att nästan alla andra faktorer på arbetsplatsen för motivation redan 

fungerar. Det som kan antas som de viktigaste faktorerna för att få flytet är att det finns 

en bra planering där rätt verktyg, material och hjälpmedel finns på plats och vid rätt 

tidpunkt. För att få det att fungera måste alla vara på tårna i produktionen och inte bara 

ledningen utan även yrkesarbetarna. Ibland kan inte de lämpligaste hjälpmedel 

införskaffas, de kanske inte finns i närheten eller att kostnaden är för stor i jämförelsen 

till nytta den utgör. Många gånger skulle det kunna underlätta om yrkesarbetarna hade 

mer koll på kostnader och inblick i det ekonomiska, vilket skulle leda till att de får en 

bättre förståelse på varför de inte kan få ett visst hjälpmedel en del gånger. Om det finns 

förståelse, är det lättare för YA att acceptera att de blir nekade utan att det ska ta energi 

och känna en orättvisa.  

6.2 Kommunikation 

Resultatet visar att kommunikationen ofta fungerar bra på arbetsplatsen och i projekten 

men att i vissa fall har inte arbetsledningen full koll på vad som är på gång i projektet. 

Den avlägsna geografin gör att det kan vara svårt att få tag på material och verktyg med 

kort varsel. Detta kan påverka att kommunikationen fungerar bra på arbetsplatsen, då 

både arbetsledning och yrkesarbetar begriper vikten att kommunicera och planera 

tidigt för att inte råka ut för stillestånd i produktionen. Kommunikation på platsen 

består oftast med fysisk kommunikationskanal vilket ger möjlighet till diskussion. 

Detta gynnar ofta att det inte blir störningar i kodningen av informationen som det 

beskrivs i teorin från Lasswell och Shannon och Weaver. Att det uppfattas som att 

arbetsledningen inte alltid har koll skulle kunna bero på arbetsplatsernas utformning. 

Arbetsplatserna i anläggningsprojekten är ofta stora och kan vara utsträckta på stor yta. 

Vilket kan göra att arbetsledningen kan ha det svårt att ha koll hur det går i de olika 

arbetsmomenten om arbetsledningen har ont om tid att vara från platskontoret.  

 

De flesta känner att de saknar information om vad som händer i organisationen förutom 

sina egna projekt. Att avsaknaden av information ger en negativ stämning kan 

författaren förstå då jobbet är en stor del av livet, och då är det intressant att veta hur 

organisationen mår och hur framtiden ser ut. Om den information som rör YA-gruppen 

inte når fram till de anställda kan det ge en känsla av utanförskap i organisationen, 

speciellt om informationen kommer bakvägen via ryktesspridning och inte direkt från 

organisationen. Det kan även bli en otrygghetskänsla för de anställda om planeringen 

av yrkesarbetare och vilka projekt de ska arbeta i kommer med för kort varsel så att de 

inte hinner planera för en förflyttning till exempel. 
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Vad det gäller kanaler för att dela ut information kring organisationen som inte är 

direkt relevant för yrkesarbetarna föredrar många att pappersformat som ett bra 

medium. Om informationen kommer i pappersform så ses den av många och 

informationen lever kvar men blir snabbt inaktuell och kan vara dyr enligt teorin. Att 

de flesta föredrar pappersform tror författaren beror på medelåldern bland 

yrkesarbetarna är hög och att den äldre generationen känner större osäkerhet till 

elektroniska medium. Författaren tror dock att det kan vara bra att implodera 

elektroniska medium mer bland yrkesarbetare, och göra det till en rutin då det har stora 

möjligheter att förbättra kommunikation med tanke på de långa avstånden mellan 

projekten. Ett alternativ på lösning skulle kunna vara att varannan eller var tredje 

månad upprätta en videolänk eller ett telefonmöte mellan alla arbetsplatser och 

kontoret där organisationen kan informera om vad som händer. Att ha ett elektroniskt 

möte där man kan prata och diskutera med varandra skulle kunna vara det mest 

tidsparande och billigaste alternativet för att förmedla information utan att behöva 

anordna ett fysiskt möte med hela yrkeskåren.    

 

När det gäller information som är relevant för YA visar resultatet att många vill att den 

sker via arbetsledningen på veckomötena. Att den fysiska informationskanalen 

föredras är förståeligt då det är lättare att få bekräftelse på att båda parter har tolkat 

informationen på samma sätt. Att resultatet visar att de flesta av yrkesarbetarna anser 

att de får för lite information tror författaren påverkas delvis av de långa avstånden 

mellan projekt och huvudkontoret. Avstånden gör att det blir svårt att ha flera mindre 

fysiska informationsträffar per år med alla anställda istället för ett stort som fallet i 

dagsläget. Samma sak gäller för tjänstemän som sitter på kontoret som inte heller kan 

åka ut till arbetsplatserna allt för ofta då resorna är för tidskrävande. Detta kan delvis 

bidra till missnöjet med kommunikationsflödet då många av yrkesarbetarna föredrar 

fysiska informationskanaler och känner lite osäkerhet med de elektroniska som är de 

mest lämpligaste med tanke på avstånden. Att många av projekten ligger avsides från 

tätbebyggt område kan också påverka då uppkopplingar till elektroniska 

kommunikationskanaler ibland inte alltid fungerar som de ska. Telefonen är den 

elektroniska kommunikationskanal som föredras av många av yrkesarbetarna och om 

projekten ligger i radioskugga kan det få negativ påverkan på kommunikationen för 

yrkesarbetarna. För att förbättra situationen kan det vara bra att se till att det finns 

täckningsförstärkare eller andra alternativ för att kunna ringa åtminstone i vissa zoner. 

 

Resultatet visar på att det finns skillnader i kommunikationen mellan verkligheten och 

teorin på produktionsnivån i organisationen. Förutom att det ska ske veckomöten och 

kortare morgonmöten innan arbetsdagens start så får författaren uppfattningen att det 

inte finns någon kommunikationsplan för hur kommunikationen ska ske i 

produktionsnivån. Om en ordentlig kommunikationsplan hade funnits där det står hur 

ofta, vilka tider och vilken information som ska förmedlas så hade det kanske varit 

lättare att få ett kontinuerligt informationsflöde. Att teorin skiljer sig från verkligheten 

inom organisationsteori tror skribenten inte är en slump. Det kan ofta uppfattas som att 

de flesta organisationsteorierna är baserade på nivåer högre upp i organisationer och 

inte på produktionsnivå. I och med att den litteratur som finns ofta handlar om 
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organisationer generellt och inte nischad mot enskilda branscher påverkar skillnaden 

mellan resultat och teori då denna studie inriktar sig på den lägre delen i organisationen. 

 

Då ”vi och dem” känslan mellan tjänstemän och yrkesarbetare är ett ganska känt 

fenomen hos anställda i bygg- och anläggningsbranschen, så var det väntat att resultatet 

visade att det fanns denna känsla även i denna organisation. Svaren var dock lite 

blandade mellan de utfrågade. Alla svarade att känslan fanns men alla kunde inte ge 

exempel på hur den visade sig. Många poängterade att det var främst mellan 

tjänstemän högre upp i organisationen som de kände så. Som exempel sa några av de 

intervjuade att tjänstemän inte kommer ut och pratar med YA alla gånger när de är ute 

på arbetsplatser. Många sa också att de inte vet vilka alla är som jobbar på kontoret. I 

detta fall kan de långa avstånden och affärsområdets storlek ha en betydelse. Det finns 

inte så många möjligheter till naturliga träffar, vilket gör att det blir svårt att lära känna 

igen alla i organisationen. På det sättet kan det vara ganska naturligt att de blir två olika 

lag det vill säga produktionen mot kontoret. 

 

Att denna känsla finns i anläggningsbranschen överhuvudtaget beror antagligen att 

arbetsuppgifterna mellan tjänstemän och YA skiljer sig väldigt mycket och att parterna 

inte har förståelse för den andre partens arbete. En annan orsak kan vara att för tillfället 

känner YA att de inte är uppskattade av den högre ledningen. Om det redan finns en 

känsla att man inte jobbar som ett lag utan som två olika, kan bristen på uppskattning 

lätt förstärka en ”vi och dem” känsla.   

 

Av de äldre som har varit med länge så påstår många att det har blivit bättre med åren. 

I NCC:s organisation kan det bero på att NCC har befordrat anställda från den egna 

produktionsorganisationen, vilket gör att de känner igen och har arbetat ihop ute i 

produktionen förut. I byggbranschen är jargongen fortfarande ganska hård gentemot 

andra yrkesbranscher men har blivit bättre med åren. Förbättringen av jargongen kan 

ha gjort att ”vi och dem” känslan har minskat enligt de äldre. 

 

Av resultatet kan det ses att yrkesarbetarna inte har några riktigt konkreta förslag till 

förbättringar från deras perspektiv. En del beskriver att det är upp till tjänstemännen 

att ta första initiativet för att förbättra fenomenet. Att en del av yrkesarbetarna har den 

inställningen kan försvåra en förbättring, då första steget för att förbättra situationen 

kräver att båda parter är öppna för förändring. Det som kan vara tänkvärt är att som 

tjänsteman se till att gå ut och besöka produktionen och även presentera sig och prata 

med arbetarna vilket visar intresse för deras arbete. Yrkesarbetarna kan då känna sig 

sedda och uppskattade, vilket kan påverka lagkänslan till det bättre. 

 

Gemensamma etableringar var ett förslag som kom fram och det nämndes även att det 

hade talats om en sådan lösning i organisationen tidigare men att det inte har utförts 

ännu. En lösning med en gemensam matsal skulle antagligen förbättra kommunikation 

då alla är samlade på samma ställe och det är lättare att förmedla information. Om 

kommunikationen förbättras samtidigt som alla på arbetsplatsen kan äta tillsammans 



 

30 
 

kan detta bidra till mindre ”vi och dem” känsla. Nackdelen kan vara att det blir för 

mycket ofrivilligt jobbsnack under rasterna vilket kan resultera i omvänt resultat. 

6.3 Delaktighet 

Resultatet visar att det finns ett öppet klimat i projekten och på arbetsplatserna där det 

går att diskutera och att yrkesarbetarna kan påverka de beslut som rör produktionen 

och deras egna arbetsuppgifter. Att de känner att de kan påverka i produktionen är 

väntat. Det finns väldigt mycket erfarenhet och även yrkesarbetarna är intresserade av 

att arbetsmomenten ska utföras så effektivt som möjligt. Vilket ger en förståelse att 

arbetsledningen i projekten gärna utnyttjar erfarenheten från YA och ser det som en 

resurs. Många av de tillfrågade känner dock att det är svårare att påverka beslut högre 

upp i organisationen. Detta resultat var ändå att förvänta då många av besluten från 

högre ort rör stora frågor som kan få stora konsekvenser. Författaren anser att 

yrkesarbetarnas erfarenheter borde ses som en resurs och tas tillvara på högre i 

organisationen. Att erfarenhetsåterkoppling och uppföljning sker och finns rapporterat 

från moment i projekten kan det utnyttjas för att effektivisera produktionen men även 

hjälpa till vid kalkylering av nya projekt. Redan vid kalkylering av anbud på nya 

projekt skulle det kunna underlätta och effektiviseras om yrkesarbetare fick yttra sig 

om vissa val av material, hjälpmedel och arbetssystem. Med tanke på den erfarenhet 

som finns i YA-gruppen så finns det nästan alltid någon som har arbetat med ett system 

och kan konsultera om just det systemet är det lämpligaste för det projektet som 

kalkyleras på. Om anbudet redan är antaget så kan det vara svårare för YA att påverka 

om de tycker att det finns lämpligare alternativ för material, hjälpmedel och 

arbetssystem. 

 

Så gott som alla som medverkat i undersökningen finner att produktionen skulle kunna 

effektiviseras om yrkesarbetarna får vara med tidigare i planeringen. Och på ett av 

projekten har yrkesarbetare som första provobjekt varit med tidigare i planeringen 

vilket uppfattas som en positiv förändring. Att yrkesarbetarna skulle uppskatta denna 

idé var förväntad innan undersökningen utfördes. Även teorin styrker att det skulle bli 

en positiv respons då YA kan påverka sin situation på ett annat sätt. En del moment i 

produktionen kan effektiviseras med hjälp av arbetarnas erfarenheter, men det som den 

tidiga planeringen kan påverka mest är engagemanget hos arbetarna. Dels kan 

arbetsgruppen känna att de kan påverka mer men också de arbetarna som fått varit 

med kan känna ett annat engagemang och stolthet att de måste leva upp och uppnå de 

resultat som de planerat fram.  

 

Ungefär hälften av de tillfrågade var positivt inställda på att personligen vara en av de 

som sitter med i planeringen. Att alla intervjuade inte ville vara med personligen och 

planera var väntat då många yrkesarbetare har valt sitt yrke för att de vill ha ett 

praktiskt jobb där det inte blir för mycket pappersarbete. Att de ville vara med och 

planera material- och systemval samt att få ta del av ritningshandlingar var väntat. 

Dock så var det främst planeringen av arbetsplatsen som de ville delta i, vilket det finns 

förståelse för. Att få se ritningar i ett tidigt stadie var en viktig aspekt men för många 

av de medverkande var det inte den viktigaste faktorn. 
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Det som kan bli ett problem om YA är med tidigare i produktionen är att de kan anse 

att de får ta för mycket ansvar utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Det extra 

ansvaret att vara med och planera är inget de kommer få mer betalt för. Detta kan 

resultera i att det kan bli svårare i framtiden att locka arbetare att vara med i 

planeringen. Exempel på detta kan man se att det kan vara svårt att locka arbetare till 

att vilja vara lagbas i projekten, då lagbasen får indirekt mer ansvar men inte mer 

betalt. 

6.4 Socialt 

Att det sociala klimatet på arbetsplatsen är väldigt viktigt visar sig ur intervjuerna vilket 

också kan hänvisas till teorin som en av de mänskliga behovsfaktorerna. I intervjuerna 

skiljer det dock sig lite om åsikter mellan de medverkande om hur sammanhållningen 

och samarbetet fungerar bland hela yrkeskåren. Att alla individer inte fungerar till 

hundra procent är förståeligt, men frågan är varför en del tycker att det har varit sämre 

sammanhållningen och lite dålig stämning ibland.  

 

En orsak tror författaren skulle kunna vara att intervjustudien gjordes på två relativt 

nystartade projekt med ny gruppsammansättning. Samtliga trivs på sin nuvarande 

arbetsplats och de som uppger att det har varit dålig stämning säger att det varit i andra 

projekt. Byggtiden för projekten löper över lång tid och det händer att arbetarna är på 

samma arbetsplats i flera år. Arbetsplatserna och boendeförrättningarna är ofta avlägset 

belägna i geografin vilket gör att arbetsgruppen blir väldigt isolerad från omvärlden 

och att de träffar och arbetar med samma människor under lång tid. Oavsett om 

gruppen trivs tillsammans från början kan det bli slitsamt för relationerna i gruppen att 

tillbringa så mycket tid med varandra under långa perioder. 

 

För att underlätta tror författaren att det kan vara bra att det sker aktiviteter utanför 

arbetsplatsen. Det kan leda till att individerna lär känna varandra på ett personligare 

plan, vilket kan ge en annan förståelse för hur personen beter sig och bidra till bättre 

samarbete i arbetsuppgifter.  

 

Personligen tror författaren att det är möjligheter till enklare aktiviteter på kvällarna 

under veckorna som kan påverka det sociala klimatet mest och att man får komma bort 

från byggarbetsplatsen någon timme. Ofta kan det finnas intresse men det behövs att 

det är någon individ som drar igång aktiviteten vilket hade underlättat för 

yrkesarbetarna om organisationen gjorde. Det hade varit bra om organisationen kollar 

upp om det finns kvällsaktiviteter i närheten av projekten och att de kan hjälpa till att 

arrangera till exempel om det finns en idrottshall i närheten som de kan boka en timme 

i veckan. Problemet är att dessa kvällsaktiviteter inte lockar alla och det kan vara svårt 

att få med sig hela gruppen. Men att möjligheterna finns då man som arbetare på annan 

ort missar många kvällsaktiviteter som de normalt skulle kunna ha privat om de skulle 

arbeta på hemmaplan.  
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Om det finns möjligheter till träningsaktiviteter som till exempel att åka iväg och spela 

innebandy en kväll i veckan kan det vara ett bra alternativ både som socialfaktor men 

även ur ett hälsoperspektiv. Träningsaktiviteter kan vara svårt att få med hela gruppen 

på då de ofta brukar tilltala de yngre generationerna mest, men det kan även vara något 

som gynnar rekryteringen av yngre medarbetare.  

 

I dagsläget visar studien på att de anställda finner att det är för lite aktiviteter utöver 

arbetstid. Det är främst sociala aktiviteter där organisationen står för kostnaderna som 

det önskas mer av så som till exempel grillkvällar eller andra enklare aktiviteter. De 

flesta tror att det skulle ge mer energi i grupperna och främja samarbetet. Resultatet är 

inte oväntat och överensstämmer med förväntningarna inför studien. Sociala aktiviteter 

där arbetsgivaren står för kostnaderna har antagligen inte störst betydelse för att få 

bättre samanhållning i gruppen utan det handlar antagligen mer om att de anställde 

ska känna sig uppskattade av organisationen för det arbete de lägger ner. Detta skulle 

kunna styrkas av Maslows behovsteori då de flesta arbetarna anser att de trivs med sina 

kollegor och sociala klimat vilket gör att de beger sig till nästa steg i behovspyramiden 

som är uppskattning.  

6.5 Arbeta och bo på annan ort 

Många har vant sig och trivs med att arbeta på annan ort. Men för många kan det ha 

mycket att göra med att det är enda chansen att kunna försörja sig men ändå att kunna 

bo kvar på den svenska landsbygden, vilket kan påverka resultatet. 

 

Resultat i undersökningen visar att den ekonomiska ersättningen för att arbeta på 

annan ort är för låg. Utgifterna för dubbel bosättning är för hög att det blir för lite kvar 

i plånboken för att yrkesarbetarna ska finna det som en ekonomisk morot att ligga borta 

på jobb. I dagsläget täcker traktamentet kostnaden, men tar inte hänsyn till den tid som 

går bort i privatlivet. Att bara vara hemma under helgerna och då behöva ta tag i 

vardagssysslor, gör att relationer med nära och familj kan bli ansträngda. Detta är något 

som kan leda till psykisk ohälsa. 

 

Utvecklingen av traktamentet har stått still länge. För den äldre generationen som fått 

traktamente länge så går det att förstå att det inte är lika motiverande när ersättningen 

i stort sätt är samma summa som för 25 år sen och att de nu får ut mindre pengar i 

slutändan om man jämför med dåtidens penningvärde. Detta är ett problem som 

branschen måste ta tag i. Om priserna i samhället stiger mer medan traktamentet står 

kvar på samma nivå som nu finns det en risk att det kommer bli stora problem att 

rekrytera kompetent arbetskraft till dessa projekt i framtiden. 

 

Även om arbetsveckan sker på annan ort än hemadresserna så visar det sig att det är 

mer attraktivt för de flesta när projekten är närmare tätorter. Resultatet är inte 

förvånande då livet kan bli väldigt isolerande från omvärlden under veckorna. Detta 

ger också en tanke att den sociala faktorn och sammanhållningen med kollegor blir 

viktigare på arbetsplatser i avlägsen geografi än mer centralt belagda projekt. Vid 

arbetsplatser avlägset belägna blir planeringen inför arbetsveckorna mycket mer 
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prioriterad. Allt som behövs måste packas och förberedas under helgen då det inte 

alltid finns möjlighet att införskaffa förnödenheter under veckan. Förberedelserna så 

som till exempel att göra matlådor eller att tvätta tar upp ytterligare tid av den redan 

korta lediga tiden och kan bidra till att det blir mindre lockande att arbeta på geografiskt 

avsides projekt.  
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7 Slutsatser 

Forskningsfråga 1: 

Vilka faktorer är betydande för att engagera och motivera yrkesarbetare i 

anläggningsbranschen som veckopendlar till arbetsorten? 

Studien visar att det finns flera faktorer som påverkar motivationen hos 

anläggningsarbetare. Den viktigaste faktorn är den ekonomiska ersättningen och det är 

just en ökning av traktamentet som motiverar yrkesarbetarna mest. Denna faktor är 

avtalsstyrd via branschen och det är ett problem som måste lösas av branschen.  

 

De faktorer som kan styras av själva organisationen är att se till att yrkesarbetarna har 

rätt hjälpmedel och bra material, samt att förutsättningar för att få flyt i arbetet utan 

onödiga stillestånd på grund av bristande planering. För att uppnå detta borde minst 

en yrkesarbetare från varje yrkesgrupp vara med tidigare i planeringen. Uppskattning 

och feedback från ledningen är ännu en viktig faktor för motivationen och är en sak 

som enligt resultatet måste förbättras. Yrkesarbetare är ”lättmutade”, om ledningen 

bjuder på en matbit är saker som kan förbättra både sammanhållningen och höja 

arbetsmoralen. Inställelsen på arbetsplatsen blir en stor del av yrkesarbetarnas liv och 

boendestandarden har då en stor betydelse för trivseln och därför också för 

motivationen. Kort sagt högre ersättningar, bra boenden, välplanerade projekt och 

uppskattning för det utförda arbetet är de faktorer som mest motiverar yrkesarbetare 

som arbetar i projekt på annan ort. 

 

Forskningsfråga 2: 

Hur påverkar de geografiskt avlägsna arbetsplatserna kommunikationen? 

Slutsatsen är efter tolkning av resultatet som presenterats i rapporten, att den avlägsna 

geografin och avstånden till projekten har en negativ påverkan på kommunikationen.  

Det är i synnerhet organisationsinformation från tjänstemän på kontoren till 

yrkesarbetare ute i produktionen som bör förbättras. 

 

Forskningsfråga 3: 

Hur ska informationsflödet förbättras?  

De kontinuerliga veckomötena är uppskattade av arbetarna i produktionen och bör 

kunna användas mer för att sprida alla typer av information. En avslutande punkt per 

möte med information från organisationen är en bra möjlighet och ger ett kontinuerligt 

informationsflöde. Det är vid stormöten som mycket av organisationsinformationen 

kommer fram vilket är vid ett årligt möte. Fler mötestillfällen med korta möten skulle 

underlätta och då skulle videolänk eller telefonmöte vara ett billigt och tidsparande 

alternativ. Utskicken av nyhetsbrev måste ske kontinuerligt och återkopplas från 

platschef att dokumentet blivit utskrivet. 

 För att upprätthålla flödet under lägre tid borde det finnas en tydlig 

kommunikationsplan över informationsflödet till yrkesarbetarna, där det står vilken 

information, till vem och hur ofta. Finns det en skriftlig kommunikationsplan är det 

lättare att göra informationsflödet kontinuerligt, och att det inte glöms bort efter tid in 

i projekten. 
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8 Praktiska rekommendationer 

Det är dålig insikt om vad som händer i organisationen och i de andra pågående 

projekten. Ett förslag är att en gång i månaden ha med en extra punkt under 

veckomötena, där arbetsledningen har fått skriva ner lite information och kanske några 

bilder om vad som händer i projekten, som de sedan delar med de andra 

arbetsledningarna och presenterar under respektive möte.  

 

I alla projekt borde minst en yrkesarbetare från varje yrkesgrupp alltid ges chansen att 

vara med och påverka tidigt i planeringen, det vill säga innan byggstart.  

En tydlig kommunikationsplan över hur informationsflödet ska ske ut till de som 

arbetar ute i produktion.  

Kortare informationsmöten men med kortare frekvens med organisationen. Mötena 

kan ske via videolänk eller telefonmöte så att möten kan ske på plats på arbetsplatsen



 

 

 

9 Förslag till fortsatta studier 

Åldersspannen mellan yrkesarbetare i anläggningsbranschen är stor, en väldigt stor del 

är av den äldre generationen. Behovet av kontinuerlig rekrytering av unga 

anläggningsarbetare är stort. En intressant studie vore att göra en undersökning av 

elever som studerar byggprogrammen på gymnasienivå och se hur stort intresse det 

finns att leva på det här sättet. Och vilka faktorer som skulle behövas att förbättras för 

att locka fler unga till anläggningsbranschen.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

Frågeformulär  
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Yngre generationen. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Sambo. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka fem år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka fem år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

 I stort sätt hela yrkeslivet. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Känner sig ganska motiverad beror från dag till dag. Det som drar ner på 

motivationen är dålig planering med försenad byggstart och ofärdiga ritningar.  

Vad fungerar bra för tillfället?  

Inget att just att klaga på. Att få vara med att planera ökar motivationen till viss del. 

Det känns bra att få vara med att påverka och det ökar motivationen. Det fungerar bra 

att få rätt hjälpmedel och verktyg.  

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Att ritningar och tillstånd är färdigt så att man bara kan köra på att undvika 

stillestånd i produktionen samt att inte behöva vänta så länge på beslut. Planering av 

manskapet kan behöva förbättras så att folk är på plats i rätt tid och att inte projektet 

inte blir en avlastningsplats. Att kunna få jobba in och åka hem tidigare på torsdagar 

är något som skulle öka motivationen. Samla ihop alla YA så man får träffa alla. 

 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 
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Att kunna påverka och att arbetet flyter på. Laguppbyggnaden bland YA är viktig och 

att individer som samarbetar bra får arbeta tillsammans och sära på personer som inte 

kommer överens. 

 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

kommunikationen mellan YA och plastledningen fungerar bra. Men sämre 

samordning med UE. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Samordningen och planeringen med UE bör förbättras.  

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Dåligt med information om vad som händer i övriga delen av organisationen, 

informationen är så gott som minimal. information som skulle behövas är vilka 

projekt som är på gång, vad som räknas på, uppföljning och om det är varslingar på 

gång och Information från YA-möten 

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Arbetsledningen bör informera vad som händer via veckomöten. Nyhetsmejl veckovis 

om vad som händer i lokala organisation och inte nationell nivå skulle kunna fungera. 

Stormöten är bra men bör ske oftare. Direktkommunikation. Info går ofta bakvägen 

via rykten istället för direkt till berörd personal. 

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Dåligt, känner nästan inte till vilka som arbetar där ens. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Behövs inte så mycket mer information men bra att känna till vilka som arbetar där. 

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Tidsplaner och slutdatum i projekten är tydligt, men sämre med ekonomiska aspekter. 

Känner endast till målen för de aktuella projekten som man arbetar på. 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

Inte mellan tjänstemän på platskontoret, men sämre mellan yrkeskåren och 

tjänstemän högre upp i organisationen.  

Om den finns hur visar de sig? 

Ibland har man inte sett eller vet ens om att de har varit på plats på bygget. 

Hur är din egen inställning? 

Inte den som inte går fram och pratar med dem mycket för att man inte känner dem. 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen?  

Fler träffar där hela organisationen kan förbättra så att man ser vilka som arbetar på 

de olika positionerna. Korta informations möten som rör hela organisationen, de kan 

även vara via videolänk.  
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Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Det är inga problem. Öppet klimat så man kan ställa frågor och ge förslag.  

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Känner att man kan vara delaktig i planeringen om man vill och säger till.  

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Ja det tror jag. Även fast det är kort in märker man att det produktionen har 

effektiviseras för att man har fått vara med i tidigt i planering. Ge en fördel då man 

har bättre koll över moment längre fram i tiden och man blir lite mer engagerad. 

Det är bra att någon är med, alla vill dock inte vara med. Tyvärr är det inte allt för 

många som vill delta en del vill bara bli styrda.  

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Trivs bra på den aktuella arbetsplatsen och det finns en bra sammanhållning. Dock så 

är det lite dålig sammanhållning mellan YA i hela organisationen. Tyvärr är det några 

få individer som drar ner hela stämningen.   

Hur ser sammanhållningen ut? 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Behövs fler sociala aktiviteter utanför arbetet och civila kläder på veckorna. Roligt att 

komma ifrån arbetet med kollegor. Skulle gynna sammanhållningen om man får lära 

känna kollegor utanför arbetet och på ett privat sätt. 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

husvagn 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Ganska segt. Det värsta är att behöva åka på söndagar. Missar mycket i sitt privatliv. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Höjning av traktamentet och bättre boendesituation. Att det är ordnat på platsen när 

man kommer och en bra standard skulle öka motivationen. WIFI och en förstärkare så 

att man ska kunna ringa och vara uppkopplad ordentligt skulle underlätta. Att 

planera manskapet mellan projekt så att de anställde får vara så nära hemma som 

möjligt. 

Är det en märkbar skillnad mellan att bo borta på avlägsen ort eller tätbebyggd ort.  

Mycket tråkigare att ligga på avlägsen ort. Det finns inte så mycket att göra efter 

arbetstid det kan till exempel vara svårt att gå ut och äta tillsammans eller bara att åka 

och handla något ifall man har glömt något blir ett problem. 
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11.2 Bilaga 2  

Frågeformulär Intervju 2 
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Äldre generationen. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Ensamstående. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 30 år 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka fem år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Cirka 30 år. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Inte speciellt, man har ju ett jobb i alla fall. Man gör det man ska men inte just så 

mycket mer. Det är drygt att ligga borta på jobb och man missar så mycket i 

privatlivet som belöningen inte täcker upp. 

Vad fungerar bra för tillfället? 

Man har ju jobb i alla fall.  

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Förutom ekonomisk ersättning är det att känna uppskattning från företaget för det 

arbete som utförts. Som exempel har det har varit mindre julbord och inga julklappar 

vilket är enkla grejer men ändå visar lite uppskattning. Det har varit stora problem 

med lönesystemet att man har fåt fel lön vilket tar mycket energi att rätta till. Att ha 

rätt hjälpmedel på plats så att man inte ska slita ut sig. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Att känna uppskattning är en av det viktigaste. Projekt som är intressanta. Bra och 

trivsamma campingetableringar och bodar, Ordning och reda på arbetsplatsen, en 

arbetsledning som har kunskap och är med på vad som händer. Att få tillgång till bra 

hjälpmedel och verktyg. 

Kommunikation 
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Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Kommunikationen fungerar bra med arbetsledningen. Får det som behövs utan 

problem. 

 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Det fungerar bra. 

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Får för lite information i dagsläget om vad som händer i organisationen. Förut delades 

nyhetsblad ut.  

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Nyhetsblad som kommer ut kontinuerligt med information om vad som händer och 

vad som är på gång i organisationen som man kan läsa i bodarna under rasten.  

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Om det är något jag behöver veta så kontaktar jag dem på telefon. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Det behövs inte så mycket information om vad tjänstemännen sysslar med om 

dagarna utan mer information om vad som händer i organisationen.  

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Den gemensamma målbilden är inte helt tydligt.  

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

Det finns en sådan känsla men det har blivit bättre. 

Om den finns hur visar de sig? 

Det känns ibland som att det finns en linje mellan tjänstemän och yrkesarbetare. En 

del kommer ut och pratar lite  

Ibland får man uppfattningen om ”nejsägarna på kontoret” som ofta säger nej och har 

negativ inställning på frågor om förmåner. 

Hur är din egen inställning? 

Försöker vara positiv och prata och diskutera med de som kommer ut. 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Vet inte riktigt.  

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Ja det tycker jag att det finns. Det är ett öppet klimat så att man kan påverka och 

diskutera frågor gällande produktionen på arbetsplatsen. 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Är inte så engagerad i det men kan påverka den del i som rör det arbeten jag ska 

utföra och man ser till att hålla sig sysselsatt. 
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Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Ja det tror jag. Egentligen borde lagbasar alltid vara med någon gång under 

planeringen. 

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Trivs bra den aktuella gruppen och det är bra stämning.         

Hur ser sammanhållningen ut? 

Jag tycker samarbetet fungerar bra mellan alla YA i organisationen och känner att 

man kan arbeta med de flesta personerna. 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

nja, skulle vara bra ifall arbetsledningen kunde släppa till några timmar någon gång 

ibland och göra någon aktivitet tillsammans.  

 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Bor i husvagn, det är skönt att ha alla de saker man behöver med sig. Trist att bo i på 

grusplan. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Nej inte nuförtiden, man missar väldigt mycket i det privata livet. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Ersättningen måste bli högre så att de kompenserar de utgifterna som blir för att bo på 

annan ort men också som en morot att det blir extra pengar i kassan.  

Planering av manskap som är från samma trakter så att man kan samåka till jobbet. 

Man kan arbeta hårdare och ta ut sig mer om man vet att man inte behöver köra själv 

och kan vila sig under resorna. 

Är det en märkbar skillnad mellan att bo borta på avlägsen ort eller tätbebyggd ort? 

Det är mycket mer trivsamt att bo i närhet till tätbebyggda områden då man har 

närhet till affärer och matställen men även att det inte är några problem att ringa. 
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11.3 Bilaga 3 

Frågeformulär Intervju 3  
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Äldre generationen. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Gift. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 45 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka 25 år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Cirka 45 år. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för att utföra ditt arbete i dagsläget? 

Jo det fungerar bra för tillfället, trivs med min roll. 

Vad fungerar bra för tillfället? 

Det går på rutin att man ska iväg och jobba. 

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Beröm och uppskattning är viktigt. Men även ett öppet klimat där man kan diskutera 

och både ta positiv och negativ kritik. Mer information om vad som händer så att man 

inte behöver få höra nyheter via ryktesvägar. Lönesystemet borde förbättras. Att få sin 

röst hörd och få kunna bidra med den erfarenhet man har. Korta beslutsvägar för 

snabbare beslut och undvika att arbetet blir stillastående. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Uppskattning. En bra planering av boende. Lönen och ersättning är alltid viktigt, men 

även att kunna få beting på moment. Att slippa motivera att man ska ha vissa 

hjälpmedel och verktyg. Att det finns rätt kompetens på arbetsplatsen för att undvika 

stillestånd, till exempel att utsättare finns på plats. Att rekrytera yngre YA som kan ta 

åt sig den erfarenhet som finns. 
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Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Den fungerar bra på plats. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Det är för lite information om saker som händer utanför den arbetsplats man är på. 

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Nyhetsblad skulle kunna skickas ut. Pappersform är att föredra men även information 

via sms skulle kunna fungera. 

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Dem har man inte så mycket att göra med. Man vet ju inte vad som händer där. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Mer information skulle behövas. Planeringen av YA skulle man vilja se tidigare så att 

man kan förbereda sig i god tid på vart man ska framöver, den informationen vill man 

ha via direktkommunikation så man inte hör det via ryktesvägen.  

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Man får inte reda på så mycket om den gemensamma målbilden. Även information 

från uppföljning hade varit bra så man har koll ur det har gått. 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen?  

Det finns fortfarande, men det har ju blivit bättre. 

Om den finns hur visar de sig? 

 

Hur är din egen inställning? 

Om dem vill samarbeta så samarbetar jag, men vill dem inte så kan jag bli vrång. Man 

vinner inget må att motarbeta varandra. 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Att det finns mer erfarenhet ifrån produktionen hos tjänstemän och att de lyssnar och 

tar del av åsikter av de som arbetar i produktionen. Fler YA i planeringen skulle 

kunna bidra till bättre samarbete då man får mer förståelse om de olika delarna. 

 

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Nej inte riktig alla gånger. De lyssnar men tar inte åt sig alla gånger. Det finns ganska 

bra öppenhet på arbetsplatserna och man kan påverka i arbetsberedningar. 

Veckomötena och de små dagliga mötena är bra, där kan man framföra idéer kring 

arbetsmoment. 
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Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Inte alltid. Svårt att påverka tidplaner när det ofta är stress att jobba in förseningar. 

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Ja det tror jag, någon från varje yrkesgrupp så som snickare och armerare borde vara 

med. Det skulle vara bra ifall det är en kombination av ung och gammal i planeringen, 

då får man även en bra överföring av erfarenhet och nya idéer. Bra att få sätta sig in 

från grunden från början i projekten, den tiden vinner man tillbaka i slutändan och 

kan få bättre flyt i produktionen.  

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Trivs bra  

Hur ser sammanhållningen ut? 

Fungerar inte överallt. Alla kan ju inte alltid jobba bra med alla. Inte alltid koll på 

sammansättningen av lagen och om vila som samarbetar bra med vilka. 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Det hade inte vart helt fel, det hade behövts mer aktiviteter, det är lite för lång mellan 

gångerna, bra om ledningen drar i sociala aktiviteter så att det blir av.   

 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Husvagn. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Nej det gör man inte om man ska vara ärligt. Resorna är jobbiga men arbetet är det 

inte något fel på. 

Vilka faktorer påverkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Bra boende. Svårt på avlägsen geografi. Fler aktiviteter skulle vara bra inge 

märkvärdigt bara att få avbryta med något annat.  

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Spelar inte så stor roll för mig personligen. Bara man kan ringa ut så är jag ganska 

nöjd. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Att inte kunna ringa ut ordentligt är något som påverkar mycket negativt. Kanske 

telefonbås. 
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11.4 Bilaga 4 

Frågeformulär Intervju 4 
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

59 år. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Gift. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 40 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka fem år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Cirka 30 år. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad till att utföra ditt arbete i dagsläget? 

Det blir sämre och sämre. Inskränkningar på belöningar. Lön är det enda som 

motiverar.  

Vad fungerar bra för tillfället? 

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Lön och ersättningar är det enda som i egentligen motiverar. Jobbet i sig spelar ingen 

roll de är samma jobb oavsett ort, det är att ligga bort på jobb som inte motiverar. Man 

har lärt sig sen gammalt att man är lojal mot den firman man jobbar åt firman oavsett 

firma. Ställs högre krav och att YA ska utföra mer uppgifter utanför vårt 

ansvarsområde, men sen blir ersättningarna sämre istället. Det vill säga: mer och mer 

ansvar som inte är man får betalt för. Om man skulle kunna få arbeta in mer tid för att 

åka hem tidigare på torsdagar skulle motivera, vilket andra yrkesgrupper får göra. 

 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Pengarna är det viktigaste för att åka i väg och arbeta på det här sättet. Att slippa tjafs 

om förmåner. Det är roligare att arbeta om det flyter på och att det är bra planerat. Att 

det finns ritningsunderlag som är korrekt och färdigt i rätt tidpunkt. Jobba smart och 

lägga tid på planering och gå på rutin. Att använda sig av hjälpmedel som klarar sina 
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arbetsuppgifter på ett bra och säkert sätt, som till exempel en kran som orkar lyfta 

ordentligt.  

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Det funkar bra. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Funkar på denna nivå.  

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Informationsflödet är så gått som obefintlig. Det behövs mer information. Information 

om framtida projekt så man kan planera och även om det är varslingar på gång. 

Många gånger kommer informationen via ryktesspridning från andra håll istället för 

den egna organisationen.  

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Pappersform är trevligt. Under veckomötena är det bra om arbetsledningen kan 

informera om vad som händer. Att få prata med folk och få information är det bästa. 

 

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Det lite si och så. Har inte så stor koll på de som jobbar förutom de som har med 

produktionen att göra. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Nej, kan inte påverka så mycket där ändå. Skulle dock uppskatta om de kommer ut 

lite mer på platsbesök och ser hur det går till ute i produktionen. 

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Jo den är ganska tydlig överlag, lite olyckor mycket pengar. På mer ingående delar är 

det lite otydligt.  

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

Ja det finns lite grann. 

Om den finns hur visar de sig? 

När det är byggmöten till exempel så står dem från mötet på avstånd och kollar 

istället för att gå fram och diskutera hur det går.  

 

Presentera sig och snacka lite om arbetet. Skulle vilja 

Hur är din egen inställning? 

Tycker att det ligger hos tjänstemännen att ta första initiativet. Kommer de fram 

svarar jag givetvis på frågor i den mån jag kan. 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Det ligger hos dem som kommer ut. Bara en sådan sak som att komma fram om 

sådant som rör produktion och kanske lite annat kan göra mycket. Tolererar inte om 

någon är fin i kanten och inte kan ge ett respektfullt bemötande.  
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Annars vet jag inte, brukar inte tänka i dem banorna. Tycker dem att det är ett 

problem får de ta tag i det. 

Har bra relation med de närmaste cheferna ändå. 

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Ja, det går bra på nedersta plan, högre vet jag inte vad som händer. Har dock en 

förståelse att det antingen är små saker man kan påverka eller för stora och dyra saker 

som man inte kn påverka så mycket. 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

På första nivån kan man påverka och bli hörd. 

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Det är jag övertygad om att det skulle kunna. Jag är inte den typen som klarar och är 

bra på sådant men det är bra att det är någon med.  

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Här är det bra gubbar i laget. 

Hur ser sammanhållningen ut? 

Det fungerar bra, Inget speciellt utöver det vanliga. Dem flyttar runt gubbar och sätter 

ihop lag ganska bra. Lite synd att de särar på väl fungerande lag ibland.  

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Nej inte för hela organisationen. På projekten skulle det inte skada om det var lite 

aktiviteter. Små grejer kan vara bra och göra det mer trivsamt. 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

husvagn 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Ja det måste jag säga, det är Inte påtvingat i alla fall. 

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Den sociala biten är viktig men även att kunna kolla på tv och att kunna ringa 

ordentligt.  

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Det är stor skillnad. På avlägsna orter kan man inte ut och käka innan de hinner 

stänga eller handla ifall man glömt någonting.  

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Egentligen är det bara pengarna som gör det attraktivare och motivera personer att 

ligga på traktjobb.  
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11.5 Bilaga 5 

Frågeformulär Intervju 5  
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Den äldre generationen. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Gift med utflugna barn. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 25 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

18 år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

90 % av yrkeslivet i branschen. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Ja då helt okej, det går på rutin nu för tiden. 

Vad fungerar bra för tillfället? 

Vanliga uppgifter. Ibland är det lite utmaning vilket är kul. 

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Vissa detaljer är väldigt krångliga och man undrar hur projektören har tänkt många 

gånger. Det ger stillestånd som blir frustrerande. Planera så noggrant de går, 

planeringen av detaljer är nyckeln till framgång i dessa projekt. Att ta höjd i 

tidsplaneringen för oväntade faktorer på grund av att det är en renoverings och 

ombyggnads projekt. De sista åren har det blivit för mycket byråkrati som tar tid och 

suger energi. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Har man känslan att arbetet flyter på och fungerar som det ska, då känner man 

motivation. Bra kommunikation och kompetenta kollegor både hos YA tjänstemän är 

viktigt. 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 
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Den fungerar bra men allt kan ju alltid förbättras. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Kommunikationen runt planering skulle kunna förbättras men även hur arbetsplatsen 

ska organiseras, då det är ganska trångt på platsen och även många andra 

yrkesgrupper att ta hänsyn till. 

 

 

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Finns förbättringar att göra. Allting som rör oss i produktionen vill man ha 

information om. 

Bättre kommunikation runt ersättningar och lönesystem då det har varit ett problem 

för många med lönen.  

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Arbetsledningen på plats ska informera via daglig kontakt eller genom veckomötet.  

Semesterschema  

 

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Fungerar hyffsat. Finns alltid förbättringar. Information som vi borde ha till exempel 

in och uthyrning av personal. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Man har dålig koll på de som inte är involverade i produktionen men man får den 

informationen man behöver. 

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Jo då den är tydlig. 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

Ja det tycker jag. Sen känner man inte alla tjänstemän som sitter högre i 

organisationen. 

Om den finns hur visar de sig? 

Det är mest en känsla som finns, har inga konkreta exempel. 

Hur är din egen inställning? 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Gemensamma bodetableringar så att man kan sitta tillsammans i en matsal och äta 

med alla på arbetsplatsen hade varit bra.  

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Ja det tycker jag, på arbetsplatsen i alla fall. Ett bra och öppet klimat där man kan 

diskutera. Ibland känns det som att man får ta för stort ansvar vissa gånger med tanke 

på sin yrkesroll. Speciellt om det blir ett fel som måste diskuteras. 
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Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Tidsplaner är svårt att påverka då det är bundet i anbudet. Men man kan vara med 

och planera vad som går snabbast men ändå likgiltig slutlig kvalitet. Kan man 

motivera en sak så brukar de köpa det utan problem. Mycket tidspressat för tillfället. 

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Ja det blir ju inte sämre men vet inte om det skulle bli så jätte stor skillnad, men på 

mindre jobb kan det nog effektiviseras mer. 

Det är bra om YA får vara med och organisera arbetsplatsen.  

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Helt okej. Bra stämning i gruppen men med den vanliga byggjargonen   

Hur ser sammanhållningen ut? 

Den är bra tycker jag. Tror gruppindelning fungerar bra inte märkt av att det har varit 

några arbetslag som inte fungerat tillsammans. 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Det är aldrig fel. Det stärker samanhållning och bättre energi i gruppen. Hade varit 

kul och det skulle ge lite positiv energi att få träffa alla i hela organisationen, men 

förstår dock att det är svårt med tanke på geografin. 

 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Vandrarhem, husvagnen är dålig vill inte köpa en ny. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Har trivts med att ligga borta på jobb, det har blivit till en vana så det är inga problem. 

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Bra sammanhållning bland kollegor är det viktigaste. Om jobbet går bra tycker jag det 

är extra kul.  Sen är det lite upp till en själv och sin egen inställning. 

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Trivs bättre runt tätorter. Långt ut i bushen kan ibland kännas som ett straff. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Pengar är positivt. Om man tjänar bra och får en del kvar i plånboken så känns det 

lättare att åka iväg på jobb. Få folk att trivas tillsammans är viktigt, skulle kunna vara 

några aktiviteter. Uppkopplingar med telefon och tv måste fungera. 

Tror tyvärr att de här jobben är utrotningshotade och att det endast kommer vara 

utländskarbetskraft om det inte händer något med branschen. Det finns inte många 

yngre individer som vill arbeta på detta sätt.  
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11.6 Bilaga 6 

Frågeformulär Intervju 6  
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Den yngre generationen.  

Hur ser din familjesituation ut? 

Ensamstående. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 10 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

cirka 5 år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Hela yrkeslivet. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Det är olika från dag till dag. Ibland går det bra och ibland tungt, just nu går det 

tungt. 

Vad fungerar bra för tillfället? 

Inget för tillfället. Just nu är arbetet så pass tung jobbat att man blir omotiverad.  

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Produktionen måste fungera och flyta på bättre. Ritningar och handlingar ska vara 

klara och korrekta. Ritningarna är under all kritik men tror att det kan komma att bli 

värre. Just nu känns det inte som att det går att förbättra flytet i produktionen då det 

hela dyker upp något så att det blir stopp. Mer folk på plats när det väl går att börja 

köra på hade kunnat underlätta. Rätt hjälpmedel så som till exempel en hiss skulle 

motivera lite mer. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Ett bra gäng med bra sammanhållning. En arbetsledning som har blick för vad som 

ska göras och är på tårna, de ska se till att börja momenten i rätt stund och se till att 

rätt material och verktyg finns. Gemenskapen är bland det viktigaste. Det är kul med 

träffar där man får umgås med sina kollegor och uppdatera sig om vad som händer. 

Om arbetsledningen och ledningen högre upp visar uppskattning och inte bara 

nämner det så känner man sig mer motiverad. Om man skulle få åka hem tidigare på 
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en hemfärdsdag om det inte finns något jobb att börja på med de sista timmarna. Då 

känner man blir mer motiverad och uppskattad när det är lite ge och ta. 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Vet inte för tillfället. Men Halvbra skulle jag säga. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Behöver lite mer samspel mellan ledning och lite mer koll vad som händer. Svårt med 

kommunikationen ibland på bullriga arbetsplatser. 

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Har väl fått skapligt information, det var ju ett stormöte nyss, Får se hur de ser ut om 

några veckor om det känns som att man saknar information. Ofta har man ganska bra 

koll på vad som händer i organisationen, men det är ofta gubbarna som ringer runt till 

varandra så det blir ryktesvägen om det gäller typ uppsägningar och projekt som är 

på gång. 

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Platsledningen ska bli informerad och får sedan vidarebefordra informationen om vad 

som händer i organisation till oss som en punkt under ett veckomöte, det räcker med 

engång i månaden. Ett månadsbrev i pappersform eller via mejl hade varit bra. 

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Det behövs mer. Förut fanns det en kille som åkte ut till arbetsplatserna och 

informerade hur det såg ut i organisationen, det fungerade bra och borde återskaffas 

om det finns möjligheter. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Frågor som rör rekrytering är bra om de informerar oss om, ofta har vi koll på folk i 

branschen och det kan gynna företaget i en rekryteringsprocess.  

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Har haft bra koll på tidigare byggen. Tror inte ens arbetsledningen har koll på hur 

helheten ska se ut. 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

ja 

Om den finns hur visar de sig? 

Det känns som att vi bara ska vara glada över att vi har ett jobb. Man känner inte att 

de visar någon uppskattning och att man bara ska jobba på ändå. Man får ofta bara 

höra negativ kritik och inte positiv. 

Hur är din egen inställning? 

Behandlar andra som jag själv vill bli behandlar, sunt förnuft. 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Kan inte säga. Det är svårt att förbättra.  
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Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Ja det tycker jag, det är ett öppet klimat på arbetsplatsen. Vi får påpeka högre upp i 

organisationen men vet dock inte om de lyssnar. 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Nej när det gäller tidplaner är det inte så mycket man kan påverka.  

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

 Ja, en armerare och en snickare från YA skulle alltid vara med i större planerings 

moment. Ofta är organisationen av hur arbetsplatsen ska se ut det viktigaste. 

Jag själv kan tänka mig att vara med i planeringen, spelar ingen roll bara att någon av 

YA är med. Personligen hade man nog blivit mer motiverad om man varit med mer i 

planeringen. 

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Trivs bra, det är ett bra gäng. 

Hur ser sammanhållningen ut? 

Ganska bra bland alla YA. Inga intriger bland personer och bra stämning mellan alla, 

så det verkar bra. 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Det fattas verkligen, man märker skillnad att det blir mer driv i gruppen efter sådana 

träffar. Kontinuerliga träffar hos en annan firma i jag jobbade åt gjorde att det kändes 

som att det var bättre stämning och driv i den gruppen än i denna.  

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Husvagn. Trivs bäst med det. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Ja då har vant mig. Jobbigt att åka på söndagar ibland.  

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Bra planerad etableringen där det är ordnat ordentligt med ström varm vatten och 

avlopp.  

Om det är dålig telefonteckning är det viktigt att det finns telefonförstärkare, det är 

inte bara trivsamt utan en säkerhetsfråga. 

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Jag trivs bra att vara ute på vischan utanför tätbebyggda orter. Bra om man tänker på 

geografi och planerar manskapet efter deras boendeorter i den mån det går, men det 

brukar de vara ganska bra på. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 
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Ersättning så som traktamente måste ökas om man ska locka fler ska vilja arbete och 

bo på detta sett. Annars är risken att det bara blir utländsk arbetskraft på dessa 

projekt. Kvällsaktiviteter är något som lockar då det blir en trevlig samvaro med 

kollegorna under veckorna. Det behöver inte vara så ofta kanske varannan månad när 

man kan få sluta lite tidigare och göra något tillsammans. 
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11.7 Bilaga 7 

Frågeformulär Intervju 7  
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Medelålders generationen. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Ensamstående. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

20 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

20 år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Ungefär 95 % av mitt yrkesliv. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Både och. Bra arbetsprojekt som är roligt och intressant, men är less traktjobb skulle 

vilja hitta något på hemplan men det är svårt med dessa arbetsuppgifter och denna 

bransch. Svårt att få ihop det sociala i privatlivet. 

Vad fungerar bra för tillfället? 

Som helhet är det intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Det är det som gör att 

man är kvar 

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Inte så mycket som kan förbättras. Att ha bra hjälpmedel för situationen, bättre 

planering så allt är klart för att köra på vid ett nytt moment. 

Vintern är dock ett stort problem speciellt när det är kallt. Hade det varit bättre 

planerat så det underlättar på vintern hade det varit roligare. Bra kläder för årstiden 

och ändamålet är också viktigt det är inte allt man får köpa det som behövs för att det 

nekas centralt i organisationen. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Ett bra flyt i arbetet är nästan det viktigaste. 

 Ha bra grejer som man behöver. Att cheferna har tänkt till och har planerat så att det 

flyter på i arbetet. Tidig kommunikation så att man kan påverka och kontrollera att 
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man har rätt material och verktyg när det ska bli ett nytt moment. Har man material 

och verktyg då jobbar vi ju på.  

 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Överlag så fungerar det oftast bra. De senaste åren har det blivit bättre. Det är bra 

med veckomötena där alla får samma information och man får reda på vad som 

händer. Det är viktigt att man ser till att möten alltid sker kontinuerligt. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Det gör det ju alltid. Hade varit bra med ännu mer information men de har ryckt upp 

sig. Man kan ju inte ha hur många möten som helst heller. Gemensamma baracker där 

man kan ha en informationstavla hade varit en förbättring. Då blir det ännu lättare att 

kommunicera med alla led och alla får samma info och alla får höra samma motfrågor. 

Alla led ska samarbeta och det är bara på rast man kan prata ordentligt utan en 

störande omgivning. 

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Viss information får man ju. Det kommer ju något veckoutskick ibland men det står 

inte så mycket relevant information i dem. Mer information om vad som händer på 

andra arbetsplatser hade varit intressant att få, till exempel någon bild och lite större 

moment i produktionen som det håller på med. Efterfrågas kanske inte men många 

saknar det. 

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Pappersform med lite text och bild som man kan läsa på rasterna är alltid bra. Mejl 

och sms kan även fungera bra nu när alla har smartphone också.  

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Vet inte riktig. Funkar säkert bra mellan dem men det kommer inte riktigt ut till oss, 

vi har ju inte så mycket med dem att göra. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Brukar komma ut till alla vad som räknas på, tror det fungerar bättre efter 

påtryckningar från YA. Platschefen brukar få den informationen, sen om alla 

platschefer skriver ut det vet man ju inte. Det hade varit med en liten punkt där byter 

information mellan platschefer som man kan ta upp på veckomöten. 

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Ja det tycker jag, vi måste framåt och gå plus ekonomiskt. Inte riktigt klart på 

detaljnivå hur man ska jobba mot vissa mål. Till exempel med arbetsmiljö sägs det hur 

man ska arbeta från central ort men ibland fuskas det med skyddsgrejer. Men står 

man på sig får man igenom det. 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

ja 

Om den finns hur visar de sig? 
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När vi måste jobba över, och de inte tänker på att det sliter kroppen när man redan 

har arbetat långa dagar. Sen också om projektet har gått bra så är det arbetsledningen 

som har gjort det bra medan om det gått dåligt så är det YA som har varit lata. Dåligt 

med uppskattning ibland, vi är ju ändå rätt lättmutade. 

Hur är din egen inställning? 

 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Liten extra fika, just det att de visar uppskattning gör mycket. Sådana saker som 

julbord hade uppskattats men även att man får träffa alla.  

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Ja. Vi har det ganska fritt och man får ofta igenom sina idéer hur man vill arbeta med 

ett visst moment, kan vara mer problem med kollegor som har andra idéer ibland. 

 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Där är vi mer styrda uppifrån hur det ska se ut. då det blir mycket samordning med 

andra UE och sådant. 

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Ja det tror jag. För byggstart hade bra om någon från YA hade varit med. Mycket som 

blir fel där som blir svårt att få till i efterhand.  

Hade varit bra om YA får se APD-planen och påverka den innan den klubbas igenom. 

Det kan vara uppställningsplatser för kranar eller hissar som kan vara bra att 

diskuteras. 

Även val av material och arbetssystem hade man velat vara också vara med på. Där 

har YA bra koll på vad som är lättast att arbeta med, det är ju inte alltid säkert att ett 

billigare system blir billigast i slutändan. Det är svårt att ändra om det väl har 

klubbats igenom. 

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Trivs bra. 

Hur ser sammanhållningen ut? 

Bra sammanhållning. Lite dåligt blandat med erfarenhet i arbetslagen, Man vill ju lära 

sig något man jobbar. Gruppindelning tror jag inte dem har koll på alls ibland. Man 

har nog märkt att det är individer som inte passar ihop, men de vet nog inte hur de 

ska få till det. Bra kännedom om vilka som fungerar bra tillsammans är viktigt.  

Kontinuerlig rekrytering skulle ha gjorts för längesen för att få jämnar 

åldersskillnader, det är något de borde arbeta på. För tillfället är det väldigt stort 

åldersspann. 



 

63 
 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Fler aktiviteter behövs, det finns ju inga nu. Det är bara på UA möten som man får 

träffa varandra.  

Det är knappt några aktiviteter på arbetsplatserna heller. Man lär ju känna folk bättre 

och får bättre sammanhållning i gruppen då, vilket leder till bättre samarbete. 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Husvagn, ja trivs med det.  

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Både och, men börjar ledsna på det. Det är jobbigt att fara på söndagar och komma 

hem sent på torsdagar. Det är inte värt det i den tid man missar. 

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Telefoner måste fungera samt tv. Gemensamma utrymmen hade varit trevligt så som 

en bastu eller Tv-rum. 

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Stor skillnad, sämre att arbeta på avlägsen ort. Lättare att lösa ärenden om man är i 

tätbebyggt område. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Mer lön och ersättningar är väl det som kan påverka mest. 
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11.8 Bilaga 8 

Frågeformulär Intervju 8  
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Den yngre generationen. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Sambo 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 5 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka 5 år 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Hälften av tiden. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Skapligt, får jag lov att säga. 

Vad fungerar bra för tillfället? 

Att man får grejer när man ska ha de. 

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Kommunikation med arbetsledningen så man har koll på vad som ska göras under 

dagen och att det är klart att för att gå på det momentet, och att man har fått en inblick 

av projektet som helhet. Det är väldigt bullrigt på arbetsplatsen vilket är störande och 

det är svårt att prata med varandra ute på plats. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Arbetsmiljön är viktig för mig. Att ha kompetenta kollegor runt omkring sig som man 

kan samarbeta bra med. 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Just här fungerar det rätt bra.  

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Att se till att veckomöten fungerar.  
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Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Det är lite för lite. Vet inte om det intresserar folk att få mer information om vad som 

händer högre upp i organisationen, men Lite mer kontinuerlig information om vad 

som händer skulle inte skada. 

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Pappersform i baracken fungerar bra enligt mig. Personligen kan jag acceptera jag får 

informationen elektroniskt men misstänker att den äldre generationen inte kommer 

uppskatta det. 

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Ingen aning om vad som händer där.  

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Kan behövas mer information, i alla fall sådant som rör oss i produktionen.  

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Tidplanerna är tydliga. Annars är det lite dåligt.  

Kan vara bra med lite mer info om uppföljning. Bra att få insikt i ekonomi.  

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

Jo nog finns den allt. 

Om den finns hur visar de sig? 

Separata baracker är en sådan grej, arbetsledningen har haft bättre etableringar. Dem 

som sitter högre upp i organisationen har man ingen koll på så där vet jag inte om det 

finns någon sådan känsla. Har knappt sett någon av dem på arbetsplatsen, ofta är de 

bara på byggmöte sen åker de igen. 

Hur är din egen inställning? 

Tar inte så mycket initiativ  

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Komma ut och surra lite med oss när dem är på plats. En del av dem gör det men 

vissa bör bli bättre. 

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Jo men det tycker jag att jag kan. Ganska bra klimat på arbetsplatserna där man kan 

påverka. Högre upp i organisationen är det svårt. 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Nej det vet jag inte om jag kan. Om det skulle vara någonting så tror jag att det skulle 

gå i alla fall. 

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 
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Ja det tror jag nog. Saker som man vill vara med på kan vara: vilken typ av material, 

hur etableringen ska se ut, att se ritningar tidigt är en bra fördel så ser man helheten i 

projektet. Om jag blir tillfrågad kan jag ställa upp och vara med i planeringen.  

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Just nu är det ganska bra. 

Hur ser sammanhållningen ut? 

Jag har inte några problem men det finns individer på plats som inte klarar av 

varandra. Ibland funderar man hur de tänker när de utför gruppindelningen. Ofta 

placerar de om det inte fungerar. Av alla YA i organisationen känns det nästan som 

att hälften kommer överens bra. Det hade underlättat gruppindelningen om man får 

frågan vilka man kan bra med och vilka det inte fungerar att jobba med. 

 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Det hade nog uppskattats, det hade nog varit bra och fått mer energi i grupperna. 

 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Husvagn. Det duger men hellre bostadsbarack. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Ja, jag har valt det själv. Nu har man vant sig så då fungerar det bra.  

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Geografin så att man inte behöver åka allt för långt och det finns teckning så man kan 

ringa ut.  

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Ledsamt att ligga långt ut i bushen. Lite utanför är en tät ort är nästan det bästa.  

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Högre traktamente, mera pengar motiverar mest. Ett bra boende är väldigt viktigt.  
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11.9 Bilaga 9 

Frågeformulär Intervju 9  
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Medelålder.  

Hur ser din familjesituation ut? 

Ensamstående. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 20 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka 5 år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Hela tiden i denna bransch. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Inte så motiverad.  

Vad fungerar bra för tillfället? 

De har varit så tung jobbat på senare tid, inte vart samma driv i grupperna då heller. 

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Arbetsledningen måste bli bättre på att ta folk på ett bättre sätt samt bättre 

kommunikation. 

Det fungerar väl rätt så bra, men överlag blir allting sämre men kan inte sätta fingret 

på vad som bidrar till detta. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Arbetet ska flyta på och det ska inte sitta fast i att få fram rätt grejer. En bra 

kommunikation kring arbetet och projekten är viktigt för mig.  

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Lite si så där. Det är bara en från ledningen som är ute på plats. Morgonmötena är 

kanon i alla fall, där får man ofta den information som behövs. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  
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Ibland informeras bara en och en av YA ute på arbetsplatsen, det är bättre att försöka 

informera när alla är samlade och får då samma information.  

 

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Det skulle behövas mer information tycker jag. Skulle vilja ha information om hur det 

ser ut på jobbfronten, och om det är varsel på gång. 

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Pappersform månadsvis hade varit bra om hur det ser ut och vad som är på gång i 

organisationen. En punkt på veckomöten skulle funka.  

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

De hälsar på då och då. Har inte så mycket med dem att göra. Tjänstemän högre upp i 

organisationen frågar oss gällande rekrytering av arbetskraft, vilket jag tycker är bra. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Nej, man vet ju vad dem sysslar med. 

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Ja det tycker jag. 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen?  

Ja.  

Om den finns hur visar de sig? 

Det är mest en känsla som finns, svårt att beskriva enstaka exempel. 

Hur är din egen inställning? 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Vi har ju haft något möte om stämningen på arbetsplatserna, men vet inte om det 

blivit nå bättre. Gemensamma aktiviteter hade varit bra. 

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

 Ja det tycker jag på produktionsnivå. Bra klimat på arbetsplatserna där man kan 

diskutera. Det är alltid någon som har en bra idé. Det gå även att påverka högre upp i 

organisationen. 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Funkar ganska bra måste dock motivera mer då. 

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Ja direkt. Hade varit bra att få vara med och kolla på ritningar tidigt så man kan styra 

till exempel klipplängder på armeringsjärn och metoder om man ser att det inte 

kommer fungera bra. Man hade velat vara med och påverka vilka arbetsmetoder som 

ska användas. Även hur arbetsplatsen ska organiseras så att det fungerar med 

uppställningsplatser och kranar till exempel.  
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Jag personligen sitter gärna med i en tidig planering och då skulle man bli mer 

engagerad också. Får man vara med i planeringen så har man chansen att påverka, 

och inte bara var tyst och irriterad. 

 

 

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Jag trivs bra, det är bra arbetskamrater. 

Hur ser sammanhållningen ut? 

Fungerar bra med de flesta av YA. Oftast fungerar gruppindelningen av arbetslag. 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Ja det tycker jag personligen. Både med hela organisationen och på byggprojekten. Bra 

att man får komma iväg från bygget lite och se något annat. Det ger mer energi i 

gruppen, och man känner sig uppskattad. Behöver inte vara så märkvärdiga saker och 

behöver inte vara allt för ofta, då tröttnar man på det också. 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Husvagn. Vill hellre ha barack. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Ja, har bara gjort det, men det är självvalt  

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Bra boende, etableringen ska vara bra planerad och ordnad. 

Aktiviteter med hela gruppen behöver inte vara för ofta då tröttnar man. Om man styr 

det själv så är det bara vissa som åker iväg, kul om alla följer med, då krävs kanske att 

ledningen drar i det. 

 

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Trivs bättre på tätorter, så man har till gång till fler saker så som affärer eller möjlighet 

att göra något på kvällarna. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Man vill ju att traktamentet ska höjas men det kommer inte att hända, har slutat tjata 

om det. 

Vet inte riktigt vad som behöver förbättras, man är ju så van med det här livet. 
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11.10 Bilaga 10 

Frågeformulär Intervju 10 
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Medelålder. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Singel med ett barn. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

Cirka 15 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka 10 år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Hela yrkeslivet. 

Motivation och engagemang 

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Ja då. Annars hade man inte varit här. 

Vad fungerar bra för tillfället? 

Det är bra arbetskamrater vilket är det som gör det roligt att gå till jobbet. 

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Ledningen borde ge mer positiv kritik, det fattas mycket av det på den här 

avdelningen. Mycket bättre planering från början, det går inte att ligga efter i tid från 

start. Det är sådant som drar ner energin i gruppen och man känner hopplöshet. 

Lönesystemet som aldrig fungerar, det drar ner energi att man ska behöva rätta till det 

varje gång. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Bra arbetskamrater är det viktigaste för mig. Positiv feedback och uppskattning gör 

också mycket. En bra planering så det blir bra flyt i produktionen. 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Den fungerar inte helt hundra procentigt. Bättre kommunikation mellan ledningen, 

känns ibland som att de inte pratar med varandra.  
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Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Arbetsledningen måste se vad som pågår och vad som är på gång. Bättre planering så 

att man inte behöver släcka bränder utan att man kan göra klart det man har börjat på.  

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Det är ganska bra tycker jag. Vi får informationsblad ibland om vad som händer. Är 

mest bara intresserad av information som gäller vad som händer på arbetsplatsen. 

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Ett pappershäfte räcker gott för mig eller att arbetsledningen informerar. 

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Man hör inte mycket från dem bara när det är ett stormöte en gång per år.  

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Jo det skulle behövas. Man skulle vilja har lite information om hur det ser ut 

framöver.  

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

Jo det är tydligt, men målen är orimliga många gånger. 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

Mellan en del kan det vara så. 

Om den finns hur visar de sig? 

Man sitter aldrig tillsammans och fikar. De som är högre upp i organisationen tyr sig 

till varandra. 

Hur är din egen inställning? 

Det är upp till dem att ta initiativ. 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Behandla folk som likvärdiga människor. 

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Framhävakan man göra, men ofta känns de som att skiter de fullständigt i vad man 

har sagt. Det säger bara att det låter bra sen händer det inget ändå. Vill att de ska 

lyssna mer, det är ju vi som ska utföra uppgifterna. Det ska inte vara problem om man 

behöver vissa hjälpmedel även om det kostar lite mer. 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Samma som föregående. 
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Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 

Ja. Minst en från varje yrkesgrupp borde vara med tidigt i allt som rör planeringen så 

att man kan påverka saker som kan behövas ändras eller bättre lösningar. 

Arbetsområdet är en viktig sak man vill vara med att påverka. 

Jag vill kanske inte själv vara den som är med, men det finns folk som skulle kunna 

göra ett bra jobb om de fick chansen. 

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Ja det gör jag. 

Hur ser sammanhållningen ut? 

Det är bra sammanhållning. Jag fungerar med de flesta av yrkesarbetarna. Man har 

ibland märkt att vissa personer inte passar ihop med varandra och drar ner 

stämningen i gruppen. Skulle underlätta om ledningen har bättre koll på sån, och att 

man tar upp det på ett medarbetarsamtal. 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Man får inte med sig folk på det. Hade varit kul att hitta på något eller att bli bjuden 

på saker. 

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Husvagn, trivs bra i husvagn men då är det viktigt att campingplatsen är bra 

planerad. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Ja det gör jag. Det är självvalt att jobba på det här sättet.  

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Bra etablering, att man trivs med husvagnsgrannarna. Bra att bo nära arbetsplatsen så 

att man slipper pendla på veckorna också. 

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Jag bor och jobbar hellre på avlägsen ort, bara att telefon och tv:n fungerar så är jag 

nöjd. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Vet inte riktigt. 
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11.11 Bilaga 11 

Frågeformulär Intervju 11 
En undersökning om motivation och engagemang hos yrkesarbetare hos NCC 

anläggning Jämtland/Västernorrland. Intervjuerna är helt anonyma. Ljudinspelning 

kommer att ske med tillstånd från den anställde och raderas efter att de blivit 

transkriberade.  

Inledning 

Hur gammal är du? 

Medelålder. 

Hur ser din familjesituation ut? 

Gift med utflugna barn. 

Hur många års erfarenhet har du av branschen? 

20 år. 

Hur många år har du varit anställd hos NCC? 

Cirka 5 år. 

Hur stor del av ditt yrkesliv har du jobbat på annan ort? 

Cirka 20 år. 

Motivation och engagemang  

Känner du dig motiverad för utföra ditt arbete i dagsläget? 

Ja det gör jag överlag. Jag är ganska nöjd faktiskt. 

Vad fungerar bra för tillfället?  

Trivs att få vara med att planera från början.  

Vilka förutsättningar bör förbättras för att öka din motivation och ditt 

engagemang? 

Planeringen kunde vara bättre från arbetsledningen många gånger kommer det beslut 

kort varsel. Informationen från platsledningen kunde bli bättre. Lönesystemet måste 

fungera bättre för att man inte ska tappa motivationen. 

Vilka är dina huvudsakliga faktorer som ger dig drivkraft att utföra ett effektivt 

och bra arbete? 

Älskar att ligga borta på jobb. Mycket variationer med nya projekt och nya platser ger 

mig motivation. Utmaningar är väldigt roligt om man har de försättningar som krävs 

för att utföra arbetet på ett bra sätt. Bra boende och bra etableringar. 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen med arbetsledningen på arbetsplatsen? 

Vet inte riktigt. Brukar fungera bra i alla fall. 

Finns det förbättringsmöjligheter? Och i så fall vad behöver förbättras?  

Bättre information vid inställnings dagar på ny arbetsplats. 
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Bra med förtroende. 

Hur ser informationsflödet ut idag? Känner du att du får tillräcklig information? 

Ja, det tycker jag väl vi får.  

Vilka informationskanaler föredrar du? 

Gärna från veckomöten när alla samlade så att alla får samma information.  

Hur fungerar kommunikationen med tjänstemän som sitter på kontoret?  

Man har inget med dem att göra. 

Behövs det mer information från tjänstemännen?  

Nej, det kommer ut någon ibland och informerar om det är något som man behöver 

veta. Information så som nya jobb och varslingar har det har blivit bättre med men det 

kan fortfarande bli bättre. 

Är den gemensamma målbilden tydlig? 

ja 

Ett känt fenomen i byggbranschen är “vi och dem” känslan mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare. Upplever du att den känslan finns i organisationen? 

Ja det gör det ju. 

Om den finns hur visar de sig? 

YA känner inte alltid igen de som kommer ut på byggen alla gånger, och de kommer 

inte alltid ut och pratar med oss. Lite vi och dem med aktiviteter. Till exempel med 

matchbiljetter som kontoret har men man inte får ta del av eller veta att det finns.  

 

Hur är din egen inställning? 

Vet inte. 

Vad tror du behövs göras för att förbättra situationen? 

Gemensamma manskapsbodar är ett förslag. Men det kommer nog inte fungera om 

arbetsledningen pratar om jobb under rasterna.  

Tjänstemän kan snacka mer och presentera sig när de är ute på plats och muntra upp 

med gubbarna med något simpelt, typ fikabröd för att visa lite uppskattning. 

 

Delaktighet  

Känner du att du kan framhäva dina åsikter gällande arbetsrelaterade frågor och att 

du får din röst hörd? 

Ja det tycker jag att jag kan göra. Ofta blir man tillfrågad vad för material som ska tas 

hem.  Det är ett ganska öppet klimat. En del klagar innan före och efter möten men är 

tysta under vilket är lite störande. 

Känner du att du kan påverka planeringen som rör produktionen? 

Det har blivit bättre och bättre. Men jag vill vara med så tidigt som möjligt. 

Tror du produktionen kan effektiviseras om yrkesarbetare deltar i större grad i 

planeringen? 
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Det tror jag. Bra om YA får vara med på allt som inte ledningen inte har fullt koll på. 

Att rådfråga erfaret yrkesfolk tidigt är alltid bra. Jag vill vara med tidigt i planeringen 

så man får en tydlig helhetsbild och kan ha framförhållning. Bra om en snickare och 

en armerare redan innan start. 

 

Sociala aspekter 

Trivs du i din arbetsgrupp som du tillhör för tillfället? 

Ja det gör jag. 

Hur ser sammanhållningen ut? 

Skapliga grupp indelningar Lite trögare mellan YA det finns lite ”vi och dem” känsla 

mellan yrkesgrupper och att de inte alltid samarbetar jätte bra. 

Behövs fler sociala aktiviteter? 

Det saknas ibland. Det kan ge lite bättre sammanhållning och mindre vi och dem 

mellan YA.  

Att arbeta på annan ort 

Hur ser din boendesituation ut på arbetsveckorna?  

Husvagn. Trivs bra med det. 

Trivs du att ligga bort på jobb? 

Trivs bra, har valt det själv. Tycker om att fara iväg ett par dagar, frun gillar det inte 

lika mycket. Känner ändå att jag får ut mer när jag är ledig fredagar. 

Vilka faktorer på verkar trivseln mest vid arbete på annan ort? 

Bra boende och etableringar, det är mest boendet som påverkar med tanke på att man 

jobbar så långa dagar.  

Är det märkbar skillnad att ligga borta på jobb på avlägsen ort eller i tätbebyggd? 

Gillar ödemarken men det kan vara skönt om det blir lite variation ibland om man har 

varit i ödemarken för länge. 

Vad saknas för att göra det attraktivare att ligga borta på traktjobb? 

Planera manskapet så inte YA åker om varandra och att gubbarna inte får allt för långt 

att veckopendla. 

 

 

 


