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Sammanfattning 

I den här studien har vi undersökt varför Peab har problem med att få sina tjänstemän att 

åka på mobilitetsprojekt och vad Peab kan göra för att mobilitetsprojekten ska ses som mer 

attraktiva i framtiden. Mobilitetsprojekt innebär att man sover och arbetar på annan ort. 

Studien har gjorts genom tio djupintervjuer med tjänstemän på Peab anläggning region 

Nord. Hälften av informanterna var vad vi valt att benämna som ”ja-sägare”, det vill säga 

mobila i dagsläget, och hälften har gjorts med ”nej-sägare”, det vill säga icke mobila.  

 

Som hjälp för att analysera vårt resultat har vi främst hämtat teori och tidigare forskning 

från framförallt motivationsstudier med tyngdpunkten på Herzbergs Tvåfaktors teori. Den 

enskilt viktigaste faktorn som i negativ bemärkelse bidrog till mobiliteten var avsaknaden 

av en vardag tillsammans med familjen, vilket arbete på annan ort ofta innebär. Vidare 

visade det sig finnas ett relativt utbrett missnöje med ersättningsnivåerna då vissa av 

informanterna endast var berättigade till traktamente när då låg ute på mobilitetsprojekt, 

medan vissa även fick mobilitetsersättning. Informanterna upplever en orättvisa i vilka som 

får mobilitetsersättning då det inte utgår till alla. Reglerna kring hur och när en person kan 

vara berättigad andra ersättningar än traktamente förefaller oklara för många av 

informanterna. Andra problemområden som lyftes fram var hur förmånerna var anpassade 

efter storstäder och boendesituationen.  

Nyckelord: Motivation, mobilitetsprojekt, pendling 
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1. Inledning  
På dagens snabbt skiftande arbetsmarknad är det essentiellt för företags långsiktiga 

inkomstssäkerhet och ställning på marknaden att säkra kompetensen (Lowe, Hagan & 

Iskander, 2010). Att säkra kompetensen inom byggbranschen i Sverige blir allt svårare 

vilket har resulterat i att allt fler byggarbetare kommer från andra länder. Ahlberg (2013) 

menar att det år 2013 fanns över 18 000 arbetare utposterade från andra länder i Sverige, 

varav de flesta var verksamma inom byggsektorn. Vidare menar Ahlberg (2013) att den 

siffran i jämförelse med fackföreningen Byggnads medlemmar innebär att omkring var 

femte byggnadsarbete i Sverige är utposterad från ett företag i ett annat land.  

 

Byggbranschen är idag är en av de största branscherna i Sverige och tillhandahåller varje år 

över 300 000 arbetstillfällen (Arbetsmiljöverket, 2015). Ur ett samhällsperspektiv är 

byggbranschen viktig för Sveriges tillväxt, det är därför av stor vikt att organisationer kan 

attrahera rätt kompetens och för att göra det är det viktigt att medarbetarna trivs på 

arbetsplatsen. Bygginvesteringar utgjorde 2016 omkring 10 % av BNP (Sveriges 

byggindustrier, 2016). Säkerställandet av fortsatt kompetens och attraktionskraft inom 

byggbranschen innebär att byggföretag kan fortsätta verka som en motor för svensk 

ekonomi.  

 

Det är viktigt att organisationer har en välutvecklad rekryteringsprocess, både internt och 

externt. Rekrytering är elementärt för alla former av organisationer för att tillgodose 

personal och kompetensbehovet när marknaden förändras eller anställda, av olika 

anledningar, väljer att lämna organisationen (Granberg, 2011). En förutsättning för 

organisationer som vill rekrytera rätt, är att vara attraktiva och lyckas attrahera rätt 

kandidater. Men är arbetet klart när man har “rätt medarbetare på rätt plats? Kan ledningen 

luta sig tillbaka och räkna med att arbetet kommer flyta på? Faktum är att många studier 

indikerar att individers motivation för att utföra ett arbete inte är konstant utan snarare en 

process i ständig rörelse. Achim, Dragolea & Balan (2013) menar att motivation bygger på 

att individens behov tillfredsställs och därmed driver en individ till att utföra vissa uppgifter 

för att behoven skall vara fortsatt tillfredsställda. Behoven varierar sannolikt mellan 

individer och mellan olika faser i livet.  

 

Hawthornes Studies lärde oss emellertid att motivation inte endast baseras på monetära 

åtgärder utan att faktorer som att bli uppmärksammade och sedda kan vara väl så viktigt 

(Hedegaard Hein, 2012). 
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För organisationer som vill arbeta med motivationshöjande faktorer är det viktigt att lära 

sig mer om hur medarbetarna uppfattar arbetsgivaren och arbetsuppgifterna, för att 

därigenom bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Employer branding är i detta 

sammanhang ett aktuellt begrepp som enligt Ulfsdotter Eriksson (2013) innebär att man 

som organisation skapar ett starkt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarvarumärket syftar till 

att attrahera och behålla rätt kompetens inom företaget, och bidrar därmed till 

organisationers konkurrenskraftighet på arbetsmarknaden. En viktig aspekt inom employer 

branding är att medarbetarna skall trivas såpass bra på arbetsplatsen att de själva blir 

ambassadörer för arbetsgivaren.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur företag kan motivera och förmå 

medarbetare att arbeta på annan ort. Detta kommer vi göra genom en Case-studie där vi 

undersöker tjänstemän på Peab Anläggning, Region Nord och varför de har svårigheter med 

att lockas till att åka på mobilitetsprojekt samt hur man som arbetsgivare kan göra projekten 

mer attraktiva i framtiden. 

 

1.2 Frågeställningar 
1. Varför har Peab svårigheter med att attrahera tjänstemän till sina mobilitetsprojekt?  

2. På vilket sätt kan Peab göra mobilitetsprojekten mer attraktiva för tjänstemän i 

framtiden? 

 

1.3 Beskrivning av case 

Vår uppsats grundar sig ett case där vi kommer titta närmare på varför Peab har svårigheter 

med att attrahera tjänstemän och få dem att åka på mobilitetsprojekt, vilket innebär att man 

vanligtvis jobbar skift, exempelvis måndag till torsdag och övernattar således på den 

aktuella arbetsplatsen. Detta då arbetsplatsen ofta är belägen långt ifrån den anställdas 

hemort. Idéen till studien har växt fram efter samtal med Peab som upplever problem med 

att motivera tjänstemän och få dem att åka på dessa typer av arbeten. Efter vidare möten 

med Peab beslutades det i samråd att vi i studien ska undersöka problematiken närmare och 

identifiera vilka underliggande anledningar det kan finnas till det aktuella problemområdet. 

Vi är även intresserade av att undersöka vad man från Peabs sida kan göra för att göra dessa 

tjänster mer attraktiva.  
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Informanterna vi har valt att intervjua i den här uppsatsen återfinns på Peab Anläggning 

Region Nord och arbetar främst med infrastruktur såsom väg- och brobyggen. Det är projekt 

som av projektens natur inte alltid genomförs på de anställdas hemort vilket ställer krav på 

att personalen till viss mån är beredda att vara mobila.  

 

2. Bakgrund  
Framgångssagan Peab började 1959 när de båda bröderna Mats och Erik Paulsson tog över 

sophämtningen från lantbrukare i den lilla orten Förslöv i Skåne. Bröderna var 

företagsamma och 1960 köpte bröderna en maskinpark och började sedermera driva en 

maskinstation i egen regi. 1967 bör ses som en milstolpe i historien av Peab, det var 

nämligen då de startade aktiebolaget Paulsson Entreprenad AB, Peab. Under mitten av 60-

talet rådde det en byggboom i Sverige, en trend bröderna inte var sena med att anamma och 

började sätta upp monteringsfärdiga hus och tog därmed steget in i byggbranschen (Breitner, 

2009). 

 

Enligt P. Lundmark & A. Nilsson (personligt samtal, 19 mars 2018) är Peab idag “nordens 

samhällsbyggare” och är verksamma inom Sverige, Finland och Norge. 2017 hade Peab en 

omsättning på omkring 50 miljarder kronor och en personalstyrka på cirka 15 000 

medarbetare med huvudkontor beläget i Förslöv, Skåne. Bland de mer kända projekt som 

Peab varit involverade i kan nämnas Mall Of Scandinavia, Tele2-Arena och Friends Arena.  

 

Peab är idag verksamma inom fyra områden. 

• Bygg - Omfattar allt från nyproduktioner till renoveringsprojekt, i egen regi eller 

efter beställning.  

• Anläggning - Arbetar bland annat med infrastruktur som vägar och broar.  

• Industri - Omfattar verksamheter inom bland annat betong, asfalt, maskin - och 

krantjänster.  

• Projektutveckling - Hanterar koncernens förvärv, utvecklandet och avyttringen av 

fastigheter och bostäder.  

 

P. Lundmark & A. Nilsson (Personligt samtal 19 mars 2018) nämner att Peab Anläggning 

idag är uppdelat i fyra olika regioner: Nord, Syd, Väst och Mellan. Den här studien kommer 

att begränsas till anläggningsavdelningen i Region Nord. Region Nord är förhållandevis stor 

och sträcker sig från Gävle i söder till Kiruna i norr. Region Nord Anläggning har idag cirka 
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600 anställda varav 68 är tjänstemän med roller som är aktuella för vårt syfte. Rollerna som 

kommer undersökas är Platschef, Arbetsledare, Mättekniker och entreprenadingenjör.  

 

De ansvariga HR-personerna på Peab Region Nord Anläggning har en längre tid upplevt att 

det blir allt svårare att förmå tjänsteman av ovan nämnda befattningar att åka ut på 

mobilitetsprojekt. Problemet ses av Peab som ett “Norrlandsproblem”, detta eftersom de 

stora avstånden som finns i Norrland inte existerar i de övriga regionerna. Peab kan idag 

erbjuda ett antal löneförmåner och tillägg som ska fungera för att dels täcka de merkostnader 

som kan uppstå när man bor på annan ort, men de ska även fungera som en morot för 

medarbetarna. (P. Lundmark & A. Nilsson, personligt samtal, 19 mars 2018). 

• Nyckelpersontillägg - Kan utgå till personer som har kompetens som kan vara 

avgörande för projektet.  

• Befattningstillägg - Kan utgå när organisationen vid tillfälliga vakanser är i behov 

av att utse en ersättare för en tjänsteman, och ersättaren i fråga därigenom erhåller 

ett större ansvar än vad hen vanligtvis har.  

• Mobilitetstillägg - Förekommer när arbetet är traktamentsgrundande och beräknas 

utifrån uppdragets beräknade längd samt eventuell restid.  

 

Peab upplever att det här problemet gradvis har kommit de senaste 6–7 åren och menar att 

det innan dess sågs som standard att i den här typen av arbete att man sov på annan ort. 

Möjliga förklaringar till problemets art som Peab lyfter fram är kvinnornas allt större intåg 

på arbetsmarknaden samt ett mer utpräglat jämställdhetstänk, vilket har skapat problem med 

“livspusslet”. En åtgärd från Peabs sida för att försöka underlätta vardagen för deras 

anställda återfinns i den så kallade förmånslådan. Där har Peab tagit fram avtal med olika 

tjänsteföretag och de anställda kan därigenom få rabatterade priser på vardagstjänster som 

gräsklippning, läxhjälp för barnen eller att handla matvaror online och sedan få dem 

hemkörda till dörren. Dessa tjänster är dock som mest tillgängliga i storstadsområden och 

effekten samt utnyttjandet av dem bland anställda i Region Norr är därmed tämligen 

osäker.  (P. Lundmark & A. Nilsson, personligt samtal 19 mars 2018). 
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3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer vi behandla och redogöra för tidigare studier som behandlar 

liknande ämnen som lyfts fram i vårt resultat. 

 

3.1 Motivation 
Lundberg, Gudmundson & Andersson (2009) undersökte motivation hos säsongsanställda 

vid en skidresort i norra Sverige med utgångspunkt i Herzbergs tvåfaktorsteori. Forskningen 

gjordes med hjälp av enkäter och djupintervjuer. Lundberg, Gudmundson & Andersson 

(2009) fann fog för att Herzbergs teori om hygien och motivationsfaktorer var applicerbara 

i verkligheten. De fann även en viss skillnad mellan hur arbetarna som bodde på orten året 

runt och hur arbetarna som endast kom dit för att jobba skattade betydelsen av olika faktorer 

i avseende till motivation. För de som bodde på orten året runt var lön av aningen högre 

betydelse för motivation, medan det för de individer som endast var där under säsongen för 

att arbeta upplevde “att träffa nya människor” som mer betydelsefullt än lön. Forskarna 

menar att detta grundar sig i att säsongsarbetarna ofta bor tillsammans och mestadels umgås 

med varandra även på fritiden.  

 

Doloi (2007) genomförde en enkätstudie på motivationsfaktorer kopplade till produktivitet 

inom den australiensiska byggsektorn. Respondenterna bestod av i princip alla 

yrkeskategorier som kan hittas på ett bygge och i olika ålderskategorier. Av 25 olika 

motivationsfaktorer som Doloi (2007) testade var de fem som flest personer uppskattade 

som de viktigaste för motivation följande:  

1. Jobbsäkerhet (I den betydelsen att det rör sig om exempelvis en 

tillsvidareanställning)  

2. Arbetsrelaterad uppskattning och belöning  

3. Arbetsmiljö 

4. Arbetsgivarens erkännande angående uppskattningen för ett väl utfört arbete 

5. Möjligheten till befordran  

 

Doloi (2007) förefaller vara tämligen förvånad över att jobbsäkerhet är högst rankad, men 

ger en möjlig förklaring i att det vid tillfället som studien genomfördes rådde en begränsad 

tillväxt.  
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3.2 Tidigare forskning om pendling  
Sandow (2008) fann i sin studie ett antal faktorer som verkade spela in på individens 

genomsnittliga pendlingssträcka till och från jobbet. Män tenderade att pendla längre än 

kvinnor, detta oavsett faktorer som utbildning, inkomst, familjestatus eller huruvida de hade 

barn eller inte. Vad Sandow däremot fann var en signifikant skillnad för att barn tenderar 

att minska kvinnors mobilitet ytterligare, medan det inte verkade påverka männens 

genomsnittliga pendlingslängd.  Andra faktorer som enligt Sandow (2008) korrelerade med 

ett minskat pendlande är ålder och om de är sammanboende med en partner. Sandows 

(2008) slutsats var att sannolikheten för att acceptera ett långt pendlingsavstånd ökade om 

personen i fråga var en högutbildad man med hög inkomst och som arbetade inom den 

privata sektorn.  

 

Sandow (2011) menar i en annan studie att pendling till och från arbetet inte är helt 

konsekvensfritt. Relationsproblem, psykisk ohälsa och stress kan vara en effekt av 

pendlandet då mer tid spenderas på att ta sig till och från arbetet och mindre tid med vänner 

och familj. Sandow undersökte om det fanns ett samband mellan långdistanspendlare 

(definierat som minst 30km fågelvägen) och skilsmässor och fann att risken för skilsmässa 

ökade vid långdistanspendlande. Särskilt riskfyllt för separation förefaller vara 

familjesituationer där parterna bott ihop innan den ena började pendla. Par som levt ihop 

och där ena parten långdistanspendlat under mer än fem år löper enligt Sandow (2011) 

däremot lika stor risk för separation som par där ingen part pendlar. Sandow (2011) förklarar 

det genom att paren i fråga har byggt upp strategier för att hantera de sociala kostnaderna 

som följer av långdistanspendlande.  

 

Vidare menar Sandow (2011) att flera studier pekar på att pendlare är mindre nöjda med sin 

tillvaro än de som inte pendlar och att den ersättningen som utgår inte matchar den upplevda 

stressnivån. Vidare menar Sandow (2011) att en anställd som pendlar en timme per dag 

skulle behöva en ungefärlig löneförhöjning på 40 % för att bli lika nöjd med livet som en 

icke-pendlare är. 
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3.3 Attrahera arbetskraft 
Backes-Gellner & Tuor (2007) menar att arbetskraftsbrist uppstår när en organisation har 

färre medarbetare än de behöver för att kunna utföra sina jobb. Forskarnas teori bestod i att 

det fanns fler värden än de rent monetära som skickliga arbetare tog hänsyn till när de sökte 

arbete. Forskarna testade sin teori genom att undersöka 204 företag i Tyskland och fann fog 

för sin teori. Forskarna upptäckte att företag som hade ett trainee-program hade färre 

jobbvakanser än företag som inte hade det. Även om skickliga medarbetare inte gynnas 

direkt av trainee-program, så menar forskarna att det sänder ut signaler om att företaget i 

fråga är en bra arbetsplats, tar hand om sina medarbetare och kan tillhandahålla karriärsteg. 

En annan aspekt som forskarna fann som reducerade antalet vakanser signifikant var att det 

fanns “works council”, vilket på svensk arbetsmarknad närmast kan översättas till en lokal 

fackförening. Förekomsten av “works council” menade forskarna sände signaler om att 

företaget i sig kan erbjuda arbetstrygghet och att överlag är en bra arbetsplats. Forskarna 

menar avslutningsvis att signaler som de ovan nämnda kan vara minst lika betydelsefulla 

som lönen när kompetenta arbetare söker ett nytt arbete (Backes-Gellner & Tuor, 2007). 

 

Den slutsatsen stärks delvis av Wilden, Gudergan & Lings (2010). Författarna fann genom 

att genomföra 30 djupintervjuer med personer som sökte arbete, att erfarna personer i första 

hand söker sig till en organisation som erbjuder ett utvecklande arbetsklimat som även kan 

erbjuda en möjlighet för personen i fråga att erhålla en befordran. När det gäller mindre 

erfarna personer menar forskarna att de mer kortsiktiga aspekterna som lön och att kunna 

ha ett stort välkänt företag på Cv:t väger tungt. Även om de två olika grupperna, erfarna och 

oerfarna, värdesätter lönens betydelse något olika så är det ingen av grupperna som lyfter 

fram lön som den enskilt viktigaste faktorn när de värderar en potentiell arbetsgivare. 

Forskarnas slutsats blir därmed att organisationer bör skapa ett starkt employer branding-

varumärke som premierar ett starkt engagemang gentemot lärande och utveckling istället 

för att endast fokusera på löner (Wilden, Gudergan & Lings. 2010). 
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4. Teori 
I följande avsnitt kommer vi behandla teoretiska aspekter som är kopplade till vår studie 

och som kretsar kring samma ämnen som vi fann i vårt resultat. 

 

4.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) menar att man ska skilja på två olika typer av faktorer 

som är kopplade till motivation, dessa är hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorer utgör grundläggande element såsom lön, arbetsförhållanden och förmåner. 

Det är kring dessa faktorer som det oftast förekommer klagomål men det är sällan de 

faktorerna som enskilt leder till någon egentlig arbetstillfredsställelse eller motivation. 

Vidare menar Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) att hygienfaktorerna i grunden handlar om 

att förebygga missnöje och dåliga arbetsprestationer genom att hålla sig på en nivå som 

medarbetarna upplever som acceptabel.  

 

4.1.1 Herzbergs hygienfaktorer och dess innebörd 
• Företagspolitik - Handlar främst om hur företagspolitiken smittar av sig på arbetets 

organisering och tar sig uttryck i organisationsstrukturen, kommunikationsvägar och 

att medarbetarna delar företagets överordnade mål.  

• Ledning - Handlar primärt om förhållandet till och ledningskompetensen hos den 

närmaste chefen.  

• Lön - Alla processer där kompensation spelar en viktig roll.  

• Interpersonella relationer - Alla typer av relationer inom organisationen, såsom 

under och-överordnade samt kollegor  

• Arbetsförhållanden - Handlar primärt om den fysiska arbetsmiljön, men även om 

den sociala arbetsmiljön och arbetsmängden.  

• Utvecklingsmöjligheter - Förändringar som innebär att medarbetarens 

arbetssituation förändras så att hen får möjlighet att mogna och utvecklas. Handlar 

om en objektiv händelse och inte en subjektiv känsla av utvecklingsmöjligheter.  

• Privata faktorer - Beskrivs som när arbetslivet påverkar medarbetarnas privatliv 

till den grad att det påverkar arbetstillfredsställelsen, i positiv eller negativ 

bemärkelse.  

• Status - Situationer när medarbetarna känner att deras status påverkar 

arbetstillfredsställelsen, exempelvis att man får tillgång till en sekreterare eller 

tjänstebil. Icke att förväxla med en befordran.  
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• Anställningstrygghet - Objektiva tecken på hur säker man är på sin anställning, 

exempelvis om det är en tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Detta 

påverkar arbetstillfredsställelsen.  

Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) 

 

Motivationsfaktorer är baserade på själva arbetet och är direkt knutna till 

arbetstillfredsställelse och motivation. Motivationsfaktorerna utgörs enligt Herzberg 

exempelvis av prestation, bekräftelse och ansvar och hänger ihop med människans behov 

av att prestera och förverkliga sig själv. Frånvaro av motivationsfaktorer är emellertid inte 

direkt kopplat till missnöje med arbetet, men Herzberg menar att i arbeten där det är svårt 

att uppnå motivationsfaktorerna så blir hygienfaktorerna allt viktigare för att göra arbetet 

uthärdligt. Det omvända gäller också enligt Herzberg, nämligen att ju mer 

motivationsfaktorerna tillfredsställs, desto mer kan medarbetarna tolerera att 

hygienfaktorerna inte uppfylls i den höga grad det annars hade krävts. (Hedegaard Hein, 

2012) 

 

4.1.2 Herzbergs motivationsfaktorer och dess innebörd 
• Prestation - Prestationer av både positivt och negativ bemärkelse. Positiva exempel 

är att få en god ide, lösa ett problem eller tjäna pengar åt företaget och negativa 

exempel är samma handlingar men med motsatt effekt.  

• Bekräftelse - Alla former av handlingar där medarbetaren får bekräftelse för en 

insats, i positiv eller negativ bemärkelse.  

• Själva arbetet - Arbetets utformning, huruvida det är varierande eller rutinartat, 

kreativt och utmanande eller för lätt alternativt för svårt.  

• Ansvar - Att känna ansvar över det dagliga arbetet, för sig själv eller för andra.  

• Befordran - Formella förändringar av en medarbetares status eller position i 

organisationen.  

Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) 

 

4.2 Intern och extern motivation 
Nyare studier inom motivationspsykologi menar att man bör skilja mellan intern och extern 

motivation. Intern motivation karakteriseras av att göra något för att det är intressant eller 

roligt och extern motivation kretsar kring att göra något eftersom det leder till någon form 

av belöning. Av intern och extern motivation brukar det vara den interna som lyfts fram 
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som önskvärd eftersom den bygger på att personen i fråga anser att arbetet i sig är roligt och 

därmed motiverande (Gagné & Deci, 2005). 

 

4.3 Motivation kopplat till arbetsgivarvarumärket 
I och med en åldrande befolkning och de demografiska utmaningar som detta medför, menar 

Johnson & Roberts (2006) att konkurrensen om rätt arbetskraften hårdnar. Organisationer 

bör därför framställa strategier som säkerställer personalförsörjningen på lång sikt genom 

att dels attrahera rätt kompetens, men även genom att behålla den kompetens som redan 

finns inom organisationen. Författarna menar att de vanligaste faktorerna som får 

medarbetare att lämna sin arbetsplats består i missnöje med organisationens struktur, att 

medarbetarna upplever att de inte får den uppskattning de själva känner att de förtjänar samt 

en upplevelse av att lönen inte speglar det arbete som utförs (Johnson & Roberts, 2006). 

Johnson & Roberts (2006) hävdar vidare att employer branding är ett sätt för organisationer 

att möta en föränderlig marknad genom att locka till sig nya medarbetare samt behålla 

personal som idag återfinns inom verksamheten.  

 

Employer branding beskrivs av Backhaus & Tikoo (2004) som en organisations strategi, 

både internt och externt, för att förmedla en klar bild av vad som gör organisationen till en 

potentiell och önskvärd arbetsgivare. Vidare hävdar författarna att Employer branding är 

det som kännetecknar en arbetsgivare och vad som får dem att sticka ut från sina 

konkurrenter. Ulfsdotter Eriksson (2013) är inne på samma spår, och menar att en 

grundläggande idé med employer branding handlar om att skapa ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Syftet med ett starkt arbetsgivarvarumärke är att attrahera rätt 

kandidater, för att på så sätt reducera kostnaderna vid rekryteringar och för 

personalomsättning.  

 

4.4 Förmåner 
Förmåner är något som ryms under employer branding-paraplyet och syftar enligt Svensson 

(2001) till att öka motivationen bland medarbetarna och således göra organisationen till en 

mer attraktiv arbetsgivare. Förmåner kan vara monetära som ett påslag på lönen, eller 

förekomma i andra former som rabatter, gratis frukt och friskvård. Benner (2009) menar att 

organisationer bör förändra hur de arbetar med förmåner. Istället för att fokusera på “one 

size fits all”-lösningar där alla medarbetare erbjuds samma uppsättning förmåner bör 

organisationer individanpassa förmånerna för att maximera effekten av dem för varje 
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anställd, det eftersom olika personer befinner sig i olika skeden av sitt liv och kan därför ha 

olika behov.  

 

4.5 Belöningar 
Herpen, Praag & Cools (2005) har undersökt relationen mellan belöning och prestation och 

redogör i studien för hur belöningar påverkar och motiverar de anställda. Författarna menar 

att effektiviteten av en kompensation för utfört arbete beror på tre olika faktorer: 

transparens, rättvisa och kontroll. Transparens innebär att det finns en tydlig 

kommunikation kring regelverket avseende belöningar och företagets övergripande mål. En 

öppen dialog med de anställda ökar förståelsen för företagets mål och visioner, vilket 

genererar tillit till belöningssystemet. Bristande kommunikation gentemot de anställda 

motverkar istället effektiviteten av belöningssystemet. Rättvisa innebär att belöningen bör 

spegla de faktiskt utförda arbetsuppgifterna, är ersättningen för låg så menar författarna att 

belöningssystemets påtänkta effekt uteblir. Slutligen nämns kontroll, som innebär att de 

anställda ska ha kontroll och känna att de kan påverka sitt arbete och den medföljande 

belöningen. 
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, hur urval, datainsamling, bearbetning 

samt hur analys av data har genomförts. Vi kommer även redogöra för de etiska aspekterna 

av studien samt diskutera validiteten och reliabiliteten.  

 

5.1 En kvalitativ studie 
Vi ansåg att ämnets komplexitet bäst kunde fångas med hjälp av en kvalitativ metod då det 

är intervjupersonernas egna upplevelser och tankar som är relevanta för att kunna besvara 

vårt syfte samt våra frågeställningar. 

 

Vi ansåg att det var viktigt att belysa vad anställda på Peab tyckte var bra med 

mobilitetsprojekt, för att ge Peab möjlighet att bygga vidare på sitt employer branding-

arbete. Men även den andra aspekten är väsentlig för Peab som organisation, och för oss 

som forskare, för att kunna besvara vårt syfte och få kunskap om varför tjänstemän på Peab 

inte vill åka på dessa speciella typer av arbeten. 

 

5.2 Urval 
I vår studie valde vi att intervjua 10 personer anställda på Peab på tjänstemannasidan. De 

befattningar som vi i samråd med Peab valde att avgränsa oss till var mätningstekniker, 

platschef, arbetsledare och entreprenadingenjör. Anledningen till att vi valde just dessa 

befattningar var att Peab ansåg dem som mest relevanta i förhållande till studien. För att 

underlätta urvalet fick vi två listor från Peab med potentiella namn som var aktuella för 

studiens syfte. Den ena listan innehöll personer som är öppna för att arbeta i 

mobilitetsprojekt och den andra innehöll personer som inte var aktuella för arbete i 

mobilitetsprojekt. I och med att listorna endast bestod tjänstemän på Peab använde vi oss 

utav ett målinriktat urval i början av processen. Det var essentiellt att intervjupersonerna 

hade relevant insikt i problematiken för att kunna besvara studiens syfte. Vi är medvetna 

om att det inte gör resultatet generaliserbart till en större population men anser ändå att ett 

målinriktat urval var den optimala lösningen för oss (Bryman, 2011).  

 

Totalt sett hade vi 68 potentiella informanter som sedan avgränsades till tio. Av de 68 

medarbetarna hade Peab listat 30 stycken som “Nej”, alltså icke mobila och 38 stycken som 

“Ja”, alltså mobila. Eftersom vi ämnade att skildra bägge sidorna av myntet och intervjua 

personer som både arbetar mobilt idag och de som inte gör det, bestämde vi oss för att göra 

ett slumpmässigt urval med fem personer från “nej-listan och fem personer från “ja-listan”. 
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5.3 Datainsamling 
Efter urvalet som omfattade tio personer mailade vi ut ett informationsbrev (Se bilaga 1) 

med ytterligare information där vi ombad informanterna att svara huruvida de ville delta i 

studien eller ej. Vid visat intresse ringde vi upp och bokade in en lämplig intervjutid och 

plats, allt utifrån personens önskemål. På grund av region Nords omfattande geografiska 

utsträckning utfördes majoriteten av intervjuerna via telefon.  Åtta av tio informanter blev 

intervjuade via telefon och resterande intervjuer skedde i form av ett fysiskt möte, där vi 

bland annat besökte en informants arbetsplats.  

 

Under intervjuerna medverkade vi båda två på varje intervju, det gav oss möjlighet att 

fördela arbetet. I regel gick intervjuerna till så att en av oss förde intervjun och den andra 

ansvarade för att föra anteckningar. Givetvis fanns det utrymme för den antecknande parten 

att ställa frågor om denne ansåg att intervjuaren missade något, fast det visade sig endast bli 

aktuellt vid ett fåtal tillfällen.  

 

Med ämnets komplexitet i åtanke valde vi att använda oss utav semistrukturerade intervjuer, 

detta eftersom denna friare form av upplägg gav oss möjligheten att ställa följdfrågor eller 

följa intressanta sidospår samtidigt som intervjuguiden (se bilaga 2) säkerställde att vi 

ställde samma frågor till varje intervjuperson (Bryman, 2011). Innan vi började intervjua 

utformade vi i samråd med HR på Peab en intervjuguide som för vår egen del fungerade 

som stöd under intervjun, men även såg till att vi höll oss inom ramen för vår studie och att 

vi ställde relevanta frågor. Innan påbörjade intervjuer diskuterade vi även intervjuguiden 

med vår handlare på Umeå Universitet. Intervjuguiden var strukturerad på så sätt att vi 

inledde med att kort presentera studiens syfte och redogöra för de etiska aspekterna. Därefter 

fick informanten kort berätta om sig själv, sitt arbete och sin tidigare bakgrund. Resterande 

del av intervjuguiden var koncentrerad till tre huvudområden: Motivation, employer 

branding och mobilitetsprojekt. 

 

Den första intervjun blev en pilotintervju, där vi testade hur väl intervjuguiden fungerade i 

praktiken. Efter transkribering och analys av pilotintervjun ansåg vi att intervjuguiden 

fångade upp det vi ville undersöka och vi valde därför att inte ändra nämnvärt i 

intervjuguiden samt att inkludera pilotintervjun som en del i resultatet.  
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5.4 Bearbetning av data 
När alla data var insamlad började vi att bearbeta materialet. För att underlätta detta, så 

spelades alla våra intervjuer in med informanternas medgivande, för att sedan transkriberas. 

Anledningen till att vi gjorde detta var dels för att vi ska komma ihåg vad som sagts och på 

så sätt undvika missförstånd, men även för att vi under de fysiska intervjuernas gång ville 

vara fokuserade och titta på exempelvis informantens kroppsspråk och utläsa något av det. 

En annan fördel med att spela in och transkribera intervjuerna var att det underlättade 

analysfasen och gav oss möjlighet att hitta likheter och mönster mellan informanternas olika 

upplevelser. 

 

5.5 Analysering av data 
Efter bearbetningen analyserade vi vårt datamaterial genom en tematisk analys. När vi var 

färdiga med intervjuerna och transkriberingen stod vi inför det som Rennstam & Wästerfors 

(2015) kallar för kaosproblemet, vilket innebar att vi hade en väldigt stor mängd data utan 

struktur. Vi åtgärdade detta genom att sortera datan. Det första vi gjorde var att bekanta oss 

med materialet. På egen hand läste vi noggrant igenom materialet för att därigenom 

upptäcka sådant som vi ansåg kunde vara av intresse, det som ansågs vara intressant 

markerades med olika kulörta färger för att göra det lättare att återfinna samt se mönster. 

Allt sådant som kunde härledas till samma typ av fenomen fick en egen färg. Nästa steg var 

att vi var för sig gjorde egna initiala kodningar där vi samlade citat och meningar som 

kretsade kring samma typ av frågor för att sedan jämföra de initiala kodningarna med 

varandra. Därefter diskuterade vi sinsemellan våra respektive kodningar i förhållande till 

vårt syfte och frågeställningar för att därefter skapa relevanta teman och underkategorier av 

det utplockade materialet. Det vi inte ansåg var relevant utifrån vårt syfte sorterades 

sedermera bort och åtgärdade på så sätt det Rennstam & Wästerfors (2015) benämner som 

representationsproblmet och innebär att man har väldigt mycket material som måste 

reduceras. Antalet underkategorier till vardera tema varierade beroende på hur 

informanterna hade beskrivit olika fenomen. Därefter såg vi igenom hela materialet en gång 

till för att se hur väl våra teman hade återspeglat innehållet i empirin samt vad som kunde 

sorteras ut alternativt slås ihop. Genomgången av materialet i förhållande till de teman vi 

hade producerat gav oss insikt i om vi hade fångat essensen av materialet samt bidrog till 

en större förståelse för den övergripande betydelsen av varje tema. Efter det försökte vi 

namnge vardera tema för att sedan välja ut citat som på ett rättvist sätt kunde spegla 

informanternas upplevelser kring det aktuella ämnet och sedan presentera det i 

resultatdelen. För exempel på hur kodning gått till, se bilaga 3.  
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Det sista problemet vi ställdes inför är vad Rennstam & Wästerfors (2015) kallar 

auktoritetsproblemet, vilket handlar om att diskutera och argumentera för studiens validitet 

och reliabilitet. Hur vi argumenterar för studiens trovärdighet går att läsa under nästa rubrik.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 
I en kvalitativ studie är inte validitet och reliabilitet de mest optimala termerna för att 

redogöra för en studies trovärdighet. Bryman (2011) menar att forskare istället bör använda 

sig utav tillförlitlighet och äkthet. Men eftersom betydelsen av de olika termerna i praktiken 

är snarlika kommer vi använda oss utav validitet och reliabilitet. Detta eftersom det inte 

råder konsensus i forskarvärlden angående vilka begrepp man bör använda sig utav 

(Bryman, 2011). Validitet och reliabilitet är termer som även gemene man som läser den 

här studien kan ha kännedom om.  

 

Validitet beskrivs av Bryman (2011) som studiens kvalité, att man mäter det man faktiskt 

avser att mäta. I vårt fall anser vi att vi har uppnått hög validitet genom att samtliga 

informanter har stor insyn i problematiken samt relevant erfarenhet. Det faktum att vi 

genomförde en pilotintervju som sedan analyserades bidrar även det till en hög validitet 

eftersom vi under analysen av pilotintervjun säkerställde att intervjuguiden undersökte det 

vi avsåg att undersöka.  

 

Bryman (2011) menar att reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är, en studie med 

hög reliabilitet ska gå att upprepa med ett liknande resultat. Även här anser vi att vi har 

uppnått en hög reliabilitet, vi baserar det på det faktum att vi genomfört tio intervjuer på ett 

urval av 68 personer, vilket innebär att vi har intervjuat ungefär 15 % av den aktuella 

populationen. Det bör anmärkas att det grundar sig i det case vi har undersökt och 

överförbarheten till andra organisationer kan därför ifrågasättas. Däremot anser vi att 

mertalet av våra frågeställningar grundar sig i mer allmänna frågor angående den här typ av 

arbete och vilka förutsättningar som gör det mer attraktivt. Av den anledningen anser vi att 

slutsatserna från denna uppsats i stora drag även är överförbara till organisationer som 

arbetar med liknande projekt. Intervjuguiden säkerställde att vi ställde samma frågor till alla 

informanter, men det bör nämnas att vårt val av att använda oss utav semistrukturerade 

intervjuer kan göra att replikerbarheten blir lägre då följdfrågor och fördjupningar kan ha 

varierat beroende på informanternas svar. Under intervjuerna har vi haft som ambition att 

förhålla oss objektiva och inte påverka informanterna, det har vi gjort genom att intervjuerna 

har präglats av öppna frågor där vi bett informanterna att själva resonera över sina 
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upplevelser. Vi har även varit noga med att be informanterna om ett förtydligande när 

oklarheter uppstått eller när en informants påstående har kunnat tolkas på olika sätt.  

 

5.7 Etiska aspekter  
Under studiens gång tog vi hänsyn till de forskningsetiska principer som nämns i 

Vetenskapsrådet (2002). Vi tog hänsyn till samtyckeskravet genom att vara tydliga med att 

deltagandet i studien är helt frivilligt och att informanten när som helst kan välja att avbryta 

intervjun. Informationskravet uppfylldes genom att vi inför varje intervju informerade om 

studiens syfte och upplägg så att inga oklarheter uppstod. När vi samlade in, bearbetade och 

analyserade datan behandlades uppgifterna varsamt så att inga obehöriga kunde ta del av 

dem, på detta sätt uppfyllde vi konfidentialitetskravet. Varsamheten bestod i att 

informanternas namn ersattes av siffror och att vi efter analysdelen destruerade alla fysiska 

utskrifter av transkriberingarna och andra viktiga dokument. Vidare bör tilläggas att ingen 

annan än vi själva har kännedom kring vilka personer som valt att delta i studien. Slutligen 

uppfyllde vi nyttjandekravet genom att vi garanterade att datan endast används till det 

tilltänkta syftet, det vill säga vår studie. De ovannämnda etiska aspekterna behandlades även 

i informationsbrevet som utgick till informanterna varefter de fick välja att deltaga i studien 

eller ej. 

 

Ett etiskt problem vi ställdes inför var det faktum att vi från Peab fått tillgång till listor där 

de värderat huruvida individer var mobila eller inte. Det gjorde att vi på förhand hade 

information om informanterna som de själva inte kände till. För att minimera effekten av 

vår förförståelse angående huruvida personen i fråga var mobil eller inte så ställde vi samma 

inledande fråga till samtliga, nämligen om de var mobila eller inte (se bilaga 2). Trots att 

det innebar ett etiskt dilemma hävdar vi att det var av undersökningens intresse att det 

skedde en uppdelning mellan de som var ”ja-sägare” och de som var ”nej-sägare” eftersom 

det gav uppsatsen ett bredare spektrum av åsikter och säkerställde att ingen av ovan nämda 

kategorier blev överrepresenterade.  
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6. Resultat 
I följande avsnittet kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Resultatet kommer 

vara indelat i de tre huvudkategorier likt intervjuguiden. Dispositionen kommer se ut som 

följande: Motivation, Employer branding och till sist informanternas tankar om 

mobilitetsprojekt.  

 

6.1 Upplevd motivation hos de anställda 
Motivationen för att utföra sitt arbete bland informanterna föreföll vara hög och de allra 

flesta beskrev det som att de trivdes på sina arbetsplatser, oberoende av huruvida de var 

mobila eller ej. Monetära faktorer såsom lönen verkade inte vara en direkt 

motivationshöjare. Många av informanterna menade att de inte ville bli underbetalda, men 

att lön inte direkt påverkar motivationen. Informanterna var överlag tillfreds med den lönen 

de hade och många beskrev det som att de kontinuerligt följde löneutvecklingen inom sitt 

skrå och tyckte att Peab hade marknadsmässiga löner.  

 

“Men det är klart det är viktigt med lönen, det är ju inte volontärarbete i Afrika” (I6) 

 

Faktorer som verkade desto viktigare för informanternas motivation kretsade mycket kring 

vilket projekt man arbetar med och framförallt på kollegorna. Att bygga något intressant 

och utvecklande var det många av informanterna som framhöll som en stark 

motivationsfaktor och resonerade i termer av att “det är något fel på folk som kan stå i en 

verkstad i tjugo år” (I4). Att ha räknat rätt på ett projekt samt att arbetet fortskrider enligt 

tidsplan, så att projektet därmed går med vinst, tycks även det vara en motivationsfaktor hos 

många av informanterna.  Repetition och enkla, ofta förekommande projekt var snarare 

något som kunde ha en negativ inverkan på motivationen. Även byggandet i sig verkade 

fungera som en motivationsfaktor. Att se förändring från dag till dag och känna en stolthet 

över att vara delaktig i ett bygge som kommer bestå och verka som ett kvitto för ett väl 

utfört arbete var ett ofta förekommande resonemang när informanterna fick prata om 

motivation.  

 

“Att det är framsteg som man kan ta och känna på, inte bara på papper utan fysiskt.” (I3) 

 

Kollegorna spelade en central roll i de flesta informanternas åsikter om motivation. 

Framförallt de tjänstemän som arbetade med olika mobilitetsprojekt framhöll betydelsen av 

det sociala samspelet med sina kollegor som en nyckelfaktor. Inte sällan bor man 
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tillsammans på den här typen av projekt och kommer varandra väldigt nära. Att ha högt i 

tak på arbetsplatsen beskrivs som essentiellt, men även att kvällstid kunna prata om andra 

saker, lufta olika tankar och diskutera problem man kan ha, både på arbetsplatsen men även 

i livet i övrigt.  

 

“Man jobbar på ett annat sätt och blir ett tightare gäng, man vill dra åt samma håll och få 

det att fungera. Man hjälps åt och sitter på kvällarna och diskuterar om nästkommande 

dagar. Man hittar även på mer, och blir sammansvetsade.” (I7) 

 

Men även de tjänstemän som inte arbetade med olika mobilitetsprojekt belyste relationen 

till kollegor och chefer som en viktig motivationsfaktor. Bland de tjänstemän som var 

verksamma på mindre orter fanns det en avsaknad av fler kollegor och att ha chefen 

verksam i samma ort. Stöd och feedback var något som många av informanterna upplevde 

att det fanns förbättringspotential kring. Långa avstånd, oavsett om det rör sig om 

mobilitetsprojekt eller inte, leder till att mycket av kommunikationen görs via främst 

telefon och Skype. Det fanns en uppfattning bland ett antal av informanterna att samtalen 

med cheferna inte var tillräckligt ofta förekommande och att det ibland kunde vara svårt 

att få tag i chefen, ett problem som verkade mer förekommande vid olika 

mobilitetsprojekt. Det fanns en tendens hos vissa informanter att känna sig bortglömda.  

 

“...har de koll på vad vi sysslar med liksom?” (I1) 

 

Många av informanterna resonerade kring att det nog är lättare att få stöttning och feedback 

från chefer om man inte jobbar med mobilitetsprojekt och därmed oftare befinner sig på 

kontoret. Karriärmässigt verkade däremot de allra flesta överens om att det gynnade 

karriären att vara mobil eftersom man då kunde tillgodogöra sig mer erfarenhet från olika 

sorters projekt än vad som var fallet för de som inte var mobila. Karriär var däremot inte 

något som verkade ha en direkt inverkan på informanternas motivation, snarare framställdes 

en befordran stundtals som ett straff som innebär mer pappersarbete och att de inte längre 

fick vara med och bygga.  

 

“Som arbetsledare får du vara ute mer i det verkliga livet, närmare produktion och det trivs 

jag med. Dagens platschefsroll känns som så mycket pappersarbete, inte som det var förut.” 

(I2) 
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Angående arbetsmiljön på Peab och hur informanterna ställer sig till dess inverkan på 

motivation var de flesta överens om att den är viktig. Det fanns en medvetenhet om riskerna 

med att bygga stora projekt men samtidigt en känsla av att man som tjänsteman har en 

möjlighet att påverka och garantera en säker arbetsmiljö. Informanterna var tydliga med 

vilka förutsättningar som gällde och de tjänstemän som hade ett arbetsmiljöansvar upplevde 

att de hade både befogenheten och de resurser som krävs för att minimera riskerna.  

 

“Jag upplever att jag har bra arbetsmiljö på båda de aspekterna, hade den varit dålig så 

hade jag sett till att den är bra. För den måste vara bra, och det tycker jag på Peab, har de 

förutsättningar och de ekonomiska hjälpmedel man behöver för att se till att arbetsmiljön 

är bra både för mig själv och de anställda. Jag har rätt att ta de besluten själv.” (I10) 

 

De allra flesta informanter var således överens om att den fysiska arbetsmiljön på Peab var 

god. Däremot upplevde många att den psykosociala arbetsmiljön ofta präglas av stress och 

press. Kortare byggtider, tighta deadlines och en känsla av att ofta ligga efter var något som 

många av informanterna berättade om och att den pressade situationen allt oftare leder till 

övertidsarbete. Trots den upplevda stressen med allt kortare byggtider tycks inte 

informanterna lägga skulden på Peab som arbetsgivare, utan menar istället att det är en 

negativ utveckling inom byggbranschen som helhet. 

 

“Det som ofta glöms bort är stressen och pressen, kortare och kortare tid att göra saker 

vilket gör att folk kanske far lite illa. Att konstant ligga efter är ju inte roligt och det påverkar 

arbetsmiljön i högsta grad.” (I1) 

 

6.2 Motivation kopplat till arbetsgivarvarumärket 
Bilden av Peab förefaller vara god. Många av informanterna uttrycker en direkt stolthet över 

att vara en del av Peab. Peabs storlek beskriver många som det attraktivaste med Peab, 

storleken leder till möjligheter att göra karriär men även att byta inriktning genom att 

exempelvis gå från anläggningsavdelningen till byggsidan. Storleken på organisationen 

leder även till ett brett spektrum av uppdrag om man är mobil, många av de mobila 

informanterna framhåller variationen som den enskilt viktigaste faktorn till varför de trivs 

så bra på Peab. Variationen av arbetsuppgifter samt möjligheten till att byta spår beskrivs 

även som utvecklande på ett personligt plan av informanterna.  
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“Det som är kul med Peab är ju att det är så nära mellan olika delar, så man har 

möjligheten att göra olika saker. Jag har haft tur att göra olika saker så min bild av Peab 

är att folk är så jävla engagerade och duktiga ” (I8) 

 

Företaget beskrivs ofta som en multimiljardkoncern men som ändå lyckats behålla en 

familjär entreprenörsanda. Många av informanterna menar att det familjära tar sig uttryck i 

hur organisationen är uppbyggd. De menar att graden av självbestämmande och inflytande 

över beslut är tämligen hög. För att vara en så pass stor organisationen upplever 

informanterna att Peab präglas av medbestämmande snarare än hierarki. Informanterna 

upplevde att de hade ett högt ansvar gentemot Peab som arbetsgivare men även gentemot 

sina kollegor, detta var något positivt som de menade att den platta organisationen bidrog 

till.   

 

“Jag upplever att det varit en väldigt platt organisation. Mycket medbestämmande, att man 

kan påverka lokala, egna beslut. Väldigt lite hierarki.” (I1) 

 

När vi grävde djupare i informanternas bild av Peab framkom att allt möjligtvis inte var 

guld och gröna skogar. Ett antal av informanterna framhåller att det finns en “gubbighet” 

(I4) inom Peab som hindrar kvinnor från att frodas inom organisationen. Vissa av 

informanterna upplever det som att kvinnliga tjänstemän blir underminerade från främst 

hantverkarsidan, men även från en del andra, äldre, tjänstemän. De menar också att de 

utsatta kvinnliga tjänstemännen inte alltid får det stöd från kollegor och chefer som man 

möjligen kunde önska sig, och förklarar det genom att alla har fullt upp med sitt.  

 

“...pratar om manligt och kvinnligt så tror jag att många kvinnor upplever att de blir 

underminerade. Att det är deras beslut inte riktigt tas på allvar” (I4)  

 

Informanterna menar att man från Peabs ledning vill ta tag i det här problemet, och 

poängterar att fenomenet återfinns i hela branschen, men att det tar lång tid. De menar också 

att en del av problemet återfinns i att cheferna ofta är relativt likriktade, nämligen äldre män. 

Vissa informanter menar att den likriktningen inte bara återfinns bland chefer utan bland 

samtliga tjänstemän vilket blir särskilt påfrestande vid mobilitetsjobb då man spenderar 

mycket tid med varandra, och önskar en större uppdelning mellan kön, ålder och etnicitet.  
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“Även om man går ut med uppförandekoder, vi ska vara schyssta och så vidare, inte vara 

rasistiska, men det tar ju 100 år innan det verkställs.” (I8) 

 

Ett annat problem med personalpolitiken som uppenbarades under intervjuerna var en 

upplevelse hos vissa informanter om att Peab behandlade sina anställda på olika sätt. Det 

fanns en påtaglig irritation över att vissa medarbetare som arbetar med mobilitetsprojekt får 

tillgång till vissa ersättningar som andra inte får, även om de också arbetar mobilt. De 

informanter som känner sig förfördelade av de olika ersättningarna menar också att det inte 

finns några tydliga riktlinjer för när man ska vara berättigad exempelvis mobilitetstillägg. 

En av informanterna menar att hen har begärt ut riktlinjerna då det visade sig att en kollega 

på samma projekt hade ett tillägg som hen inte fick, ett halvår senare har hen ännu inte fått 

besked och vägrar nu att jobba mobilt innan hen får tillgång till tilläggen.  

 

“För det första så finns det inget regelverk presenterats avseende mobilitetstilläggen, när 

får man det? Vem får det? Hur får man det?” (I9) 

 

Informanternas åsikter avseende Peabs “Förmåndslåda” är samstämmiga. Majoriteten 

tycker i grund och botten att lådans innehåll är bra och varierat, men det finns en problematik 

i att förmånerna är anpassade till anställda som bor i storstadsregionerna och inte till de som 

bor på mindre orter. Problematiken tycks även gälla anställda som ligger ute på projekt, då 

deras möjlighet till att utnyttja förmånslådan också blir begränsad i och med 

koncentreringen till storstäderna. Det tycks finnas en önskan om att förmånslådan inte bara 

ska vara tillgänglig för alla, utan även anpassad för alla. De informanter som ofta ligger ute 

på mobilitetsprojekt önskar att Peab förslagsvis genom förmånslådan kunde möjliggöra 

aktiviteter även på andra orter än hemma. Förslagsvis genom att erbjuda tillgång till 

träningslokaler och simhallar eller bidrag för exempelvis löparskor. Informanterna medger 

vidare att de överlag är dåliga på att undersöka lådan och dess innehåll, men att de vid 

enstaka tillfällen utnyttjat de rabatter och erbjudanden som finns att tillgå. 

 

“Vafan har man för glädje av en låda när man jobbar i Fredrika? Ingenting. det är ju bara 

gjort för de som är på hemmaplan. Inte anpassat för de som ligger ute på jobb.” (I8)  
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6.3 Mobilitetsprojekt  
Bland de fem informanter som tillhörde “nej-sidan”, alltså icke mobila, visade det sig att en 

av fem blivit tillfrågad en gång om huruvida hen var intresserade av att åka på 

mobilitetsprojekt eller ej. Informanten menade att hen tackat ja till att åka, men att ledningen 

sedan ändrat planen i sista sekund och sedan dess har informanten inte blivit tillfrågad.  

 

“Jag har då inte blivit tillfrågad att ligga borta. Var på väg en gång, då tackade jag ja men 

då tog någon annan det som bodde däromkring och så for jag på ett annat projekt här 

hemma.” (I10) 

 

När vi bad informanterna att berätta vad som fungerar bra med mobilitetesprojekten, fanns 

det en återkommande känsla av att sammanhållningen ökar och arbetsgruppen blir mer 

sammansvetsad när man ligger ute på projekt. Erfarenhetsutbytet lyfts fram som en nyckel 

för de informanter som trivs med den här typen av arbeten, att lära sig hur andra löser 

problem man själv brukar ställas inför ses som något väldigt positivt. 

 

“Jättekul att jobba med människor, när man far, nu pratar jag de stora projekten. Du träffar 

människor från olika delar av Sverige med olika erfarenheter och olika bakgrunder. Du 

träffar så mycket människor, men också att du får olika kunskaper.” (I8)  

 

Överlag förefaller de som tillhör “ja-sidan”, alltså är mobila, vara förhållandevis 

pragmatiska. De menar att det kanske inte alltid är så roligt att åka iväg från exempelvis 

familjen, men inser att de jobbar i en sådan bransch och i en sådan region att det är direkt 

nödvändigt med resor.  

“Projekt för mig har ju ingen betydelse om man är en mil eller hundra hemifrån. Det är ju 

en arbetsplats där man ska jobba” (I5) 

 

En aspekt som det rådde aningen delade meningar om var huruvida det var positivt eller 

inte med arbetsdagarnas längd när man ligger borta på projekt. Samtliga informanter var 

överens om man spenderar många timmar varje kväll med att arbeta med sådant man inte 

hunnit ta tag i under dagen. Vissa informanter framhöll det som en extra press, att man 

förväntades jobba längre än sin ordinarie arbetstid, medan andra såg kvällsarbetet som något 

positivt eftersom det ledde till att dagarna blev mindre stressiga då de hade kvällen på sig 

att utföra exempelvis administrativa sysslor. Även kring frågor om övertidsersättning rådde 
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det delade meningar bland informanterna. En del skrev upp, och tog sedermera betalt, för 

en del av de timmar de la ner på sin fritid, medan vissa aldrig tog betalt för extratiden.  

 

“Det blir ju lixom inte som övertid. Vad ska jag göra då? Jag trivs ju där på kontoret. Man 

är väl lite för dålig på det som person, det är ingen måstetid utan man blir bara sittandes 

där. Då får man mer kontroll, vilket gör att det blir skönare dagar framöver.” (I3) 

 

En ytterligare positiv aspekt av att ligga ute på mobilitetsprojekt beskrevs av informanterna 

som möjligheten till att bygga stora och intressanta projekt. Vissa menade att specifika typer 

av byggen, exempelvis vattenkraftverk och dammar ofta krävde att man arbetade på annan 

ort samt att projekt av denna art kunde ses som en morot att lämna tryggheten hemma och 

ligga ute. 

 

“Ja men, nu har jag en fördel att jag bor här men jag tycker det är spännande med 

vattenkraftverk och sånt där. Såna ställen ligger sällan centralt så kanske att få lite mer 

spännande arbetsuppgifter skulle kunna locka mig och mina kollegor att fara iväg.” (I9) 

 

Den entydigt mest centrala faktorn som upplevs som negativt med att arbeta med 

mobilitetsprojekt är frånvaron från familj och vänner. Här fann vi inga direkta skiljelinjer 

mellan ”ja”- och ”nej-sägare” eller huruvida de hade barn eller ej. Många av informanterna 

upplever det som psykiskt påfrestande med höga sociala kostnader att ligga borta. 

Informanterna berättar om en saknad av en vardag tillsammans med barn och familj. Även 

om Informanterna menar att det finns en viss förståelse från sina respektive så upplever de 

en viss skuldkänsla av att partnern får ta ett större ansvar hemma.  

 

“Men det är psykiskt jobbigt att vara hemifrån, när jag var på XXX, då hade vi ett barn och 

det var jobbigt att vara borta när hon växte upp” (I7) 

 

Ytterligare en faktor som bidrar till familjeproblematiken har visat sig vara restiden. Många 

av informanterna framhåller att den vanliga skiftgången, måndag - torsdag, ofta inkluderar 

långa resor vid sidan om arbetet. Det innebär i många fall att informanterna behöver åka 

hemifrån på söndag kväll för att vara på arbetet på måndag morgon samt att hemresorna 

görs efter avslutat skift på torsdag kväll. Konsekvensen som många av informanterna 

upplever är att helgen blir väldigt kort. Även kvaliteten på helgen tycks påverkas då vissa 

informanter menar att de inte kan göra något produktivt på söndagen eftersom de bara väntar 
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på att åka till jobbet. Även det faktum att vissa av informanterna inte får betald restid tycks 

påverka inställningen till mobilitetsjobb i negativ bemärkelse.  

 

“Och framförallt är det ju så att om du har 20–25 mil till jobbet, så måste du ju åka en 

söndag för att vara där på måndag morgon. Du hinner inte åka på måndag, så då tycker 

jag det är ganska självklart att man får en ersättning för du åker ju på din fritid.” (I9) 

 

En central aspekt som många av informanterna lyfter fram angående trivsel på 

mobilitetsprojekt är boendet. Kvaliteten på boendet verkar vara tämligen varierat med allt 

från barackboende, delade lägenheter till egen husvagn. En majoritet framhäver dock vikten 

av ett bra boende som essentiellt för individens välmående, informanterna menar att boendet 

bör inkludera ett eget sovrum och innehava relativt fräscha faciliteter. Åsikterna angående 

boendets läge går isär, vissa menar att det viktigaste är närhet till arbetsplatsen, medan andra 

värdesätter närhet till aktiviteter, affärer och restauranger.  

 

“Slippa dela rum kanske, ha ett boende som fungerar. Att man försöker tänka på den biten. 

Boendet ska ju ligga relativt nära arbetsplatsen, så att du slipper köra, du kör redan långt 

för att ta dig till en arbetsplats. Det är viktigt för mig.” (I4) 

 

En allmän uppfattning som präglade intervjuerna var att ersättningsnivåerna, i form av 

traktamentet, var för lågt. En absolut majoritet av informanterna menar att det krävs något 

ytterligare tillägg för att det ska vara lönsamt att ligga borta på mobilitetsprojekt. 

Informanternas uppfattning i dagsläget är att det inte är lönsamt, utan att man snarare 

riskerar att förlora pengar med att ligga ute på projekt. Boendefrågan är ett tydligt exempel 

där informanterna menar att om Peab står för boendet så dras en tredjedel av traktamentet 

av, alternativet är att lösa boendesituationen på egen hand, men det medför vanligtvis ännu 

högre kostnader  

 

“Man vill inte betala ett dyrare boende, utan du far bort för att tjäna pengar.” (I3) 

 

Mobilitetstilläggen verkar ligga på en rimlig nivå, då de informanterna som varit berättigad 

till tillägget förefallit vara nöjda. Missnöjet med traktamentet är betydligt mer utbrett hos 

de informanter som ej är berättigade till mobilitetstilläggen. Mobilitetstillägget tycks även 

ha andra positiva egenskaper utöver de rent monetära. Informanter som fått eller får det 

tillägget menar att det även fungerar som ett bevis på uppskattning från arbetsgivarens sida.  
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“Det gör ju skillnad. Inte bara i plånboken utan någonstans att man blir sedd, nu är dom 

ute på det här.” (I1)  

 

Vissa informanter upplever att Peab som arbetsgivare i stort sett utnyttjar det faktum att 

vissa personer är mer öppna för att åka iväg på mobilitetsprojekt än vad andra kollegor är. 

De menar att detta leder till att samma personer blir tillfrågade om och om igen, medan vissa 

aldrig får frågan. De efterlyser en mer roterande fördelning med vilka som ska åka eller ej. 

Även framförhållningen är något vissa informanter ser förbättringspotential kring, en av 

informanterna berättar att man på torsdag eftermiddag kan få reda på att man på söndag ska 

åka iväg på ett projekt långt hemifrån.  

 

 “...vissa på avdelningen, de får alltid vara hemma. Det kan vara irriterande, medans vissa 

kan man utnyttja med att ligga borta.” (I3) 

 

7. Analys 
I följande avsnitt kommer vi att analysera empirin med hjälp av teorier och tidigare 

forskning. 

 

7.1 Motivation  
Lundberg, Gudmundson & Andersson (2009) undersökte i sin studie motivationsfaktorer 

hos säsongsanställda på en skidort i Sverige, de fann att det sociala umgänget var en starkare 

motivationsfaktor än lön. Vi har i vår studie funnit ett liknande resultat då en majoritet av 

informanterna, både mobila och icke mobila, framhåller relationen till kollegorna som den 

enskilt viktigaste motivationsfaktorn. Detta är en faktor som visats sig vara än viktigare för 

personer som ligger ute på mobilitetsprojekt. Informanterna menar att lön är viktigt i den 

mån att de inte vill bli underbetalda, men framhåller att lönen i sig inte skapar motivation. 

Lön är även något som Wilden, Gudergan & Lings (2010) diskuterar i sin studie. Deras 

resultat visar på att lön inte är en av de primära faktorerna som tas hänsyn till när man söker 

ny arbetsgivare, utan snarare betydelsen av ett utvecklande arbetsklimat. Wilden, Gudergan 

& Lings (2010) studie undersöker förvisso vilka faktorer som är avgörande när en individ 

söker ett nytt arbete, men slutsatsen angående lönens betydelse kan sannolikt tillämpas till 

vår studie. På den punkten överensstämmer vår empiri med Herzbergs (Hedegaard Hein, 

2012) tvåfaktorsteori där han har lön som en hygienfaktor och därmed ingenting som direkt 

bidrar till motivation. 
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Ytterligare hygienfaktorer som nämns som tillfredsställande bland informanterna är till viss 

del arbetsmiljön och även utvecklingsmöjligheterna. Avseende arbetsmiljön är 

informanterna överlag samstämmiga i att den fysiska arbetsmiljön är god och att de 

informanter som har ett arbetsmiljöansvar har både resurser och befogenheter att åtgärda 

eventuella problem. Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) menar att den fysiska arbetsmiljön 

är en central del av hygienfaktorn som benämns “arbetsförhållanden”. 

Utvecklingsmöjligheterna, som enligt Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) innebär en 

objektiv händelse där individen tillåts att mogna och utvecklas genom sitt arbete, förefaller 

vara goda på Peab. Informanterna menar att Peab som organisation är duktiga på att fånga 

upp engagerade medarbetare, men även möjligheten att byta från exempelvis anläggning till 

bygg ses som positivt ur en utvecklingsaspekt.  

 

I vår studie fann vi även ett antal av Herzbergs (Hedegaard Hein, 2012) hygienfaktorer som 

inte var lika tillfredsställda hos informanterna, dessa var den psykosociala arbetsmiljön, 

förhållandet till ledningen samt de privata faktorerna. Som nämnts ovan ansåg 

informanterna att den fysiska arbetsmiljön var god, däremot präglades ofta den psykosociala 

arbetsmiljön av pressade deadlines och korta byggtider vilket i sin tur medför stress för 

medarbetarna. Även om informanterna framhåller att det i grunden är ett branschproblem 

så är det ändock en vardag som Peabs anställda tvingas hantera. Hygienfaktorn som kretsar 

till ledningen tycks det finnas en viss förbättringspotential kring. Informanterna menar att 

förhållandet till närmaste chefen inte är något som fungerar optimalt, främst med avseende 

på feedback och stöttning. Många av informanterna är förstående till att de långa avstånden 

gör det svårt att ha fler personliga möten, men menar att telefon och skypesamtalen kunde 

vara mer frekvent förekommande.  

 

Att de privata faktorerna påverkas negativt av mobilitetsjobb framkommer relativt tydligt. 

Även om de flesta “ja-sägarna” är pragmatiska och inser att det krävs mobilitet i deras yrke 

finns det en tydlig önskan om att restiderna ska anpassas så att de inte inkräktar på 

informanternas helger. Sandow (2011) fann att relationsproblem, psykisk ohälsa och stress 

kan vara en effekt av pendlandet, att få helgen förstörd med resor bidrar sannolikt till den 

problematiken. Stressen av att åka på söndagskvällar leder även till att en del av 

informanterna närmast upplever en likgiltighet, där de varken kan eller vill göra något 

produktivt under dagen eftersom de bara går och väntar på att behöva sätta sig i bilen och 

köra till arbetet.  



 

27 
 

Utöver hygienfaktorerna så nämner Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) även ett antal 

motivationsfaktorer som har direkt påverkan på motivationen. De första två 

motivationsfaktorerna som återfanns hos informanterna var de som Herzberg benämner 

“prestation” och “arbetet i sig”. Informanternas upplevelser vittnar om en tillfredsställelse i 

att planera och bygga intressanta projekt och får ses som en stark bidragande faktor till hög 

motivation. Det visade sig även vara motiverande att räkna rätt på ett projekt, slutföra bygget 

och på så sätt generera pengar till företaget vilket därmed blir ett kvitto för prestationen. 

När det kommer till arbetet i sig så tycks variationen ligga till grund för hög motivation. 

Enkla, monotona arbetsuppgifter tycks snarare ha en negativ påverkan på informanternas 

motivation. En av de största motivationsfaktorerna förefaller vara själva byggandet vilket 

tyder på att många av informanterna har vad Gagné & Deci (2005) definierar som hög inre 

motivation, det vill säga att de gör arbetsuppgifterna eftersom de själva finner det 

stimulerande.  

 

I och med att ett antal av informanterna menade att det fanns utvecklingspotential kring 

stöttning och feedback uppfylls inte Herzbergs (Hedegaard Hein, 2012) “bekräftelsefaktor” 

till fullo. Det man däremot kan säga är att de personer som var berättigade till 

mobilitetstillägget såg det som en bekräftelse. Doloi (2007) fann i sin studie över 

motivationsfaktorer inom byggbranschen att förutom jobbsäkerhet så återfanns 

”arbetsrelaterad uppskattning och belöning” som den faktorn flest personer ansåg bidrog 

mest till motivationen. Vår empiri styrker Dolois (2007) resultat till viss mån då många 

menade att uppskattningen är något som är relativt bristfälligt och som informanterna hade 

velat ha mer av. Vikten av uppskattning från arbetsgivarens sida blir tydligt när vi ser att 

“ja-sägarna” spenderar många timmar varje dag ute på mobilitetsprojekten med obetald 

övertid. Hur länge den kulturen består utan uppskattning återstår att se.  

 

I sin tvåfaktorsteori nämner Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) även möjligheten till att göra 

karriär genom att bli befordrad som en av motivationsfaktorerna. Vår empiri visade att 

möjligheterna att göra karriär, om man vill, var tämligen goda. Det var inte ovanligt att 

informanterna hade nått sin tjänstemannaroll genom att ha arbetat sig upp i organisationen. 

Däremot påvisade vår empiri att göra karriär nödvändigtvis inte var viktigt för våra 

informanters motivation. Vårt resultat överensstämmer därför ej med Dolois (2007) studie 

som i sin undersökning konstaterade att befordran är en av de fem viktigaste faktorerna som 

har inverkan på de anställdas motivation. Det är möjligt att informanternas svar angående 



 

28 
 

befordringar påverkas till viss del av att de idag är tjänstemän och återfinns på relativt höga 

positioner inom organisationen. Därmed inte sagt att de inte skulle kunna klättra ännu högre.  

 

Den sista av Herzbergs (Hedegaard Hein, 2012) motivationsfaktorer är ansvar och grundar 

sig i att känna ansvar över det dagliga arbetet. Detta var något som de allra flesta informanter 

kunde relatera till. Det tydligaste exemplet på att ansvarsfördelningen fungerar effektivt är 

det ovan nämnda om arbetsmiljön. De allra flesta informanter ansåg att de hade ett ansvar 

som inte var dem övermäktigt samt att de hade både de resurser och den befogenhet som 

krävs för deras respektive ansvarsområden. Den pragmatiska inställningen många av “ja-

sägarna” har, bygger sannolikt även på att de känner ett ansvar gentemot Peab och sina 

kollegor.  

Det man kan se genom att grundligt analysera vår empiri angående motivation med hjälp av 

Herzbergs (Hedegaard Hein, 2012) tvåfaktorsteori är att Peab som arbetsgivare uppfyller de 

allra flesta av motivationsfaktorerna. Det som däremot kan ses som aningen oroväckande 

med motivationsfaktorerna är att den faktorn som Peab enligt vår empiri inte uppfyller, är 

den som Doloi (2007) fann vara den näst viktigaste, nämligen ”arbetsrelaterad uppskattning 

och belöning. Vad som också framkommer i vår analys är att Peab som arbetsgivare inte 

lyckas uppfylla alla Herzbergs (Hedegaard Hein, 2012) hygienfaktorer. En möjlig 

förklaring till svårigheterna med att motivera tjänstemän till att åka på mobilitetsjobb kan 

finnas just där. Herzberg menar förvisso att motivationsfaktorerna är de viktigaste och att 

så länge de är på plats kan medarbetare acceptera att hygienfaktorerna inte är optimala. 

Samtidigt menar Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) att det oftast är hygienfaktorerna som 

ligger till grund för missnöje, inte motivationsfaktorerna.  

 

7.2 Motivation kopplat till arbetsgivarvarumärket 
Backes-Gellner & Tuor (2007) menar att det finns fler faktorer än lön som påverkar när en 

individ söker sig ett nytt arbete. Mjukare värden som kretsade kring vilka signaler ett företag 

sände ut fann författarna vara minst lika betydelsefulla som lönen och gav exempel på 

trainee-program och starka fackföreningar som faktorer som sände ut liknande signaler. 

Informanterna är överlag positivt inställda till Peab, men ett antal informanter nämnde att 

det kan vara svårt för kvinnor att verka inom branschen och inom Peab. Det fanns en 

uppfattning hos vissa informanter att chefskapet inte var för alla, utan att det var en viss typ 

som blev chefer, nämligen äldre män.  
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Svensson (2001) menar att förmåner finns för att göra personalen motiverad och således 

bidra till att göra organisationen mer attraktiv. Peabs förmånslåda har inte bidragit till att 

göra Peab mer attraktiva. Många av informanterna upplever att de flesta förmånerna är 

koncentrerade till storstäderna och därmed ingenting de skulle kunna ta del av även om de 

ville. Backhaus & Tikoo (2004) menar att employer branding syftar till att bland annat 

urskilja vad som gör att organisationen sticker ut från andra, i positiv bemärkelse. Att 

förmånerna till stor del visar sig vara anpassade till storstäderna och därmed inte kommer 

region nords medarbetare till gagn, är sannolikt ingenting som gör att Peab sticker ut på ett 

positivt sätt. Förmånslådan skapar även frustration vid mobilitetsarbete då många av 

informanterna menar att de inte har någon nytta av den när de sover på annan ort. Brenner 

(2009) menar att organisationer bör förändra sitt sätt att arbeta med förmåner eftersom 

grupplösningar tenderar att bli ineffektiva. Ett mer flexibelt förmånssystem hade enligt ett 

par av informanterna bidragit till att göra mobilitetsprojekt mer attraktiva eftersom de då 

hade haft möjligt att nyttja gym, badhus eller andra träningsanläggningar efter avslutat skift, 

även om de sover borta.  

 

Johnson & Roberts (2006) redogör för att en av de vanligaste orsakerna till att anställda 

lämnar företaget är att de inte får tillräcklig uppskattning eller att lönen inte speglar utförda 

arbetsuppgifter. Av vår empiri framgår det att en del av informanterna, främst de som ligger 

ute på mobilitetsprojekt, upplever att ersättningen inte är tillräcklig. Det finns dels ett 

missnöje med att vissa endast är berättigade traktamente, de menar att det då inte är en 

ekonomisk vinning i att ligga borta. Andra informanter uttrycker en frustration över vad 

som anses vara orättvisa regler och oklara riktlinjer avseende mobilitetstillägen. Herpen, 

Praag & Cools (2005) beskriver att belöningar ska vara transparenta, vilket innebär att det 

ska finnas ett tydligt regelverk avseende belöningar. Vissa informanter menar att det inte 

fått något regelverk presenterat för sig, trots att de bett om det. Vidare menar Herpen, Praag 

& Cools (2005) att belöningar även bör vara rättvisa. En informant vittnar om att ett projekt 

där hens kollega fått mobilitetsersättning som informanten inte fick, trots att de var ungefär 

lika långt hemifrån båda två. Slutligen nämner Herpen, Praag & Cools (2005) att 

medarbetaren bör ha kontroll och kunna påverka sitt arbete och sin belöning, vilket i Peabs 

fall kan vara svårt då många informanter inte känner till varken mobilitetsersättningen eller 

regelverket kring det. 
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7.3 Mobilitetsprojekt 
Herzbergs (Hedegaard Hein, 2012) begrepp “privata faktorer” är värt att belysa än en gång 

när vi väljer att titta närmare på endast mobilitetsprojekt. Mobilitetsprojekt innebär inte att 

man arbetar 24 timmar om dygnet. Informanterna menar att en viktig aspekt för att trivas 

när man ligger borta är att boendet håller en hög standard. Bilden informanterna har gett av 

boendesituationen är ytterst varierad, vissa informanter uttrycker en frustration över att 

boendet är beläget långt ifrån arbetsplatsen. Sandow (2011) menar att pendlare är mindre 

nöjda med sin tillvaro än de som inte pendlar och att ersättningen som utgår inte matchar 

den upplevda stressnivån. Att inte bo hemma men ändå behöva pendla till arbetsplatsen 

bidrar sannolikt inte till nöjdare tillvaro hos de anställda. Boendefrågan är dock mer 

mångfacetterad än så, då vissa informanter menar att de vill bo nära centrum. Herzbergs 

(Hedegaard Hein, 2012), menar att de privata faktorerna kopplat till arbetet påverkar 

privatlivet, vilket ställs på sin spets när det kommer till mobilitetsprojekt.  

 

Även Herzbergs motivationsfaktorer som nämns i Hedegaard Hein (2012) “själva arbetet” 

och “ledning” får en bredare betydelse när vi analyserar vårt resultat direkt kopplat till 

mobilitetsprojekt. Herzberg (Hedegaard Hein, 2012) menar att det i begreppet “själva 

arbetet” ingår arbetets utformning. Informanterna har uttryckt en frustration över att det 

alltid är samma personer som blir tillfrågade att åka på mobilitetsprojekt och att de i viss 

mån känner sig utnyttjade. Den problematiken pekar på att ledningen bör se över sina rutiner 

när de utformar arbetet och sätter ihop det arbetslag som ska åka på det aktuella 

mobilitetsprojektet. Även det faktum att en informant aldrig blivit tillfrågad att åka, och att 

en informant fått frågan en gång och då ställt sig positiv utan att det blev av och sen aldrig 

fått frågan igen, bör anses som anmärkningsvärt.  

 

Den enskilt mest negativa faktorn med mobilitetsprojekt har visat sig vara familjen. Sandow 

(2008) menar att par som lever i en relation där ena parten pendlar har en högre risk att 

separera än par som inte gör det, åtminstone under de fem första åren. Det fanns inga direkta 

skiljelinjer mellan “nej” och “ja-sägare” angående huruvida de hade barn eller inte, eller 

vilken ålder eventuella barn hade. Vad som däremot präglade intervjuerna med “ja-sägare” 

var ett dåligt samvete gentemot sin partner eftersom de fick ta ett större ansvar för hemmet. 

Det kan i sig utgöra ytterligare ett argument för att få en ökad rotation bland vilka 

medarbetare som ska åka på mobilitetsjobb. Sandow (2008) menar att sannolikheten för att 

acceptera ett långt pendlande ökar om personen är en högutbildad man, med hög inkomst 

och verksam inom den privata sektorn. Att så även är fallet med Peab framkommer relativt 
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tydligt då en absolut majoritet av populationen vi gjorde vårt urval ifrån bestod av män, ofta 

universitetsutbildade och som nästan samtliga var nöjda med sin lön vilket bör indikera att 

de åtminstone har relativt hög lön.  

 

8. Diskussion  
I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet av vår studie för att på så sätt besvara 

vårt syfte och de två frågeställningarna som studien inleds med.  

 

Studien har bestått av tio stycken djupintervjuer med tjänstemän verksamma inom Peab 

anläggning region nord, varav fem personer har varit vad vi valt att kalla “ja-sägare”, det 

vill säga öppna för mobilitetsprojekt, och fem stycken “nej-sägare”. Syftet med studien var 

att undersöka varför Peab har svårigheter med att få tjänstemän att åka på mobilitetsprojekt, 

samt vad Peab kan göra för att det ska bli mer attraktivt att åka på mobilitetsprojekt i 

framtiden. Vår undersökning indikerar att Peab gör många saker rätt, men att det som i 

nästan alla fall finns förbättringspotential.  

 

8.1 Varför har Peab problem med att få sina tjänstemän att åka 

på mobilitetsprojekt?  
Den enskilt viktigaste faktorn är familjeförhållanden. Många av informanterna på både ja 

och nej sidan menar att det blir en stor påfrestning på familjen när den ena parten sover på 

annan ort under veckorna. Även restiden till och från arbetsplatsen sågs som en stor nackdel 

med mobilitetsjobb, många av informanterna upplevde det som att helgerna blev förstörda 

när man var tvungen att resa på söndagar och problematiken med restid blir knappast mindre 

när resorna dessutom görs på fritiden utan någon ersättning. 

 

Vidare finns det ett upplevt missnöje kring ersättningsnivåerna avseende mobilitetsjobb. 

Många informanter menar att med endast traktamente är det inte är någon ekonomisk 

vinning med att ligga borta, vissa uttrycker det snarare tvärtom. Det som upplevs som 

orättvisa och oklara omständigheter kring mobilitetstillägget förefaller vara en allvarlig 

grund för missnöje som riskeras att spridas om inget görs. Boendesituationen var en annan 

ofta förekommande försvårande omständighet som även den till viss del går att koppla till 

ersättningsnivåerna. Informanterna menar att ett bra och fint boende är grundläggande för 

att trivas på mobilitetsprojekt, men boendet är i dagsläget ytterst varierande beroende på var 

man hamnar. Informanterna framhåller det faktum att Peab drar av en tredjedel av 

traktamentet när Peab står för boendet, och att själv ordna ett boende är ofta betydligt dyrare 
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än så. Informanterna menar att mobilitetsprojekt bör innebära ett mervärde för individen, 

både på ett ekonomiskt och på ett personligt plan. Vissa informanter menar att de inte får 

den uppskattning från Peab som de tycker de förtjänar, och i viss mån utnyttjas genom en 

brist på rotation bland tjänstemännen då vissa aldrig får frågan.  Mervärdet bör enligt 

informanterna även omfatta aktiviteter på fritiden och det finns ett missnöje med att 

exempelvis förmånslådan i allmänhet inte är anpassad till region nord, och i synnerhet inte 

anpassad för mobilitetsprojekt.  

 

8.2 Vad kan Peab göra för att mobilitetsprojekt ska bli mer 

attraktiva?  
Vad Peab kan göra handlar i grunden om att åtgärda ovanstående problemområden. För 

Peabs del anser vi att man bör börja med att se över vilka man faktiskt frågar då vi under 

studiens gång upptäckte att vissa personer som var listade som “nej-sägare” i själva verket 

aldrig blivit tillfrågade. Om detta var en slump eller inte vet vi inte, men det bör undersökas 

vidare från Peabs sida. Skulle det visa sig att det finns fler tjänstemän som är villiga att åka 

men som inte fått frågan innebär det två positiva effekter. Den första förefaller vara 

självklar, nämligen att Peab har fler tjänstemän som kan åka på mobilitetsprojekt. Den 

andra, som blir en kedjeeffekt av den första, är att rotationen bland tjänstemän som åker på 

mobilitetsprojekt kan höjas genom att det helt enkelt finns fler att välja på.  

 

Förmånslådan bör ses över och inte endast vara tillgänglig för alla, utan också anpassad för 

alla. Det finns ett önskemål från många av informanterna att kunna spendera sin fritid på ett 

stimulerande sätt, även om man inte sover hemma. Att paketera om förmånslådan så att alla 

anställda, oavsett vart man är stationerad, kan utnyttja de förmåner som de facto finns skulle 

troligen bidra till att göra mobilitetsprojekten mer attraktiva. Tydliga exempel kan vara att 

där det är möjligt, erbjuda fritt inträde på olika träningsanläggningar eller andra 

fritidsfaciliteter för de personer som arbetar på mobilitetsprojekt.  

 

Det vi tror kommer ha störst positiv inverkan på attraktiviteten för mobilitetsprojekt är 

tydliga och standardiserade riktlinjer angående mobilitetsersättning. Regelverket bör vara 

lättillgängligt och öppet för alla Peabs tjänstemän. Det skall framgå när man får det, hur 

man får det samt hur hög ersättning man är berättigad till. Inte bara bör det vara 

lättillgängligt att tillgodogöra sig information över regelverket, utan fler tjänstemän bör 

dessutom vara berättigade till det. Till det finns det två huvudsakliga anledningar. Den ena 

är den rent monetära aspekten, att sova och arbeta på annan ort bör innebära en betydande 
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skillnad i plånboken. Den andra aspekten är att mobilitetsersättning kan fungera som ett 

tecken på uppskattning från arbetsgivarens sida.  

 

Boendefrågan var ett ofta återkommande diskussionsämne. Många av informanterna såg ett 

bra boende som en förutsättning för att vara mobil och Peab bör därför lägga extra omsorg 

kring vilket boende de anskaffar för sina anställda. Vart boende ska vara beläget finns det 

individuella preferenser kring, och vi kan därför inte ge ett tydligt svar. Allmänna riktlinjer 

skulle vara att boendet ska vara rent och snyggt, tillgång till ett eget sovrum och vara beläget 

nära arbetsplatsen, eller inom rimligt pendlingsavstånd. Peab bör även se över, och om 

möjligt, ta bort det avdrag som görs när Peab står för boendet, då detta också är en grund 

för missnöje.  

 

Problematiken med restid framkommer även det tydligt. Det finns en utbredd önskan om att 

kunna förlägga restiden på ordinarie arbetstid för att på så sätt undvika att förstöra helgen. 

Vid fall då detta inte är möjligt, bör ersättning utgå. En informant tog ett exempel om 

restiden, hen menade att tio timmars restid ses som tio timmars obetald övertid.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning  

Den här studien har ämnat att undersöka vad Peab som arbetsgivare kan göra för att 

mobilitetsprojekt skall bli mer attraktiva för tjänstemän. Studien är en ögonblicksbild av hur 

det ser ut i dagsläget och det hade därmed varit intressant att se bakomliggande orsaker till 

varför det här fenomenet uppstått de senaste åren. Vidare studier skulle kunna undersöka 

om denna utveckling grundar sig i den generationsväxling på arbetsmarknaden som har 

blivit mer påtaglig. Det finns anledning att tro att det finns skillnader i synen på jämställdhet 

och familjeliv mellan generationerna vilket skulle kunna påverka individens inställning till 

att arbeta mobilt.  
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9. Slutsats 

De slutsatser vi kan dra efter den här studien som vi anser är av intresse för samtliga 

organisationer som arbetar med liknande projekt kretsar kring två faktorer, struktur och 

rättvisa. Case-studien på Peab har visat på behovet av att strukturera upp den här typen av 

projekt där det tydligt ska framgå vilka ersättningar medarbetarna kan få rätt till och vilken 

kvalitet på boende de kan förvänta sig. Behovet av en mer genomgående struktur för vilka 

som ska åka på vilket projekt för att därigenom ha ett mer utpräglat rotationssystem som 

dessutom gör det enklare för individen att planera sitt liv. Detta görs förslagsvis genom ett 

schema där det inte är frågan om ja eller nej till att åka, utan snarare en fråga om när. Den 

andra faktorn, rättvisa, blir också aktuell i och med ett tydligare rotationsschema och genom 

tydliga riktlinjer angående när, hur och hur mycket personer som arbetar med den här typen 

av projekt kan förvänta sig i ersättning.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev  

Hej! 

Vi är två studenter som för närvarande studerar sista terminen på personalvetarprogrammet vid 

Umeå Universitet. Innan vi kan titulera oss personalvetare har vi en c-uppsats som skall skrivas. 

Uppsatsen kommer att skrivas i samarbete med Peab nu under våren och det är här du som läser 

detta brev kommer in i bilden. Syftet med vår studie är att undersöka hur ni tjänstemän upplever att 

arbeta i projekt där man ligger borta på veckorna (ex mån-tors, 7/7-schema), vad som motiverar er 

i er profession samt vad som fungerar bra respektive mindre bra. De ämnen som intervjun kommer 

att behandla är främst Motivation, era erfarenheter av Peab som arbetsgivare samt hur ni upplever 

att arbeta i mobilitetsprojekt. 

  

Anledningen till att just du erhåller detta brev, är att du har blivit slumpmässigt utvald att delta i 

undersökningen. För att fånga dina upplevelser och tankar skulle vi gärna vilja intervjua dig. 

Intervjuerna kommer uppskattningsvis ta omkring 60 minuter och kommer att hållas i form av ett 

fysiskt möte eller över telefon, beroende på vad som är mest praktiskt. Vi vill vara tydliga med att 

deltagande i studien är helt frivilligt och att resultatet kommer att anonymiseras. Du har när som 

helst möjlighet att avbryta intervjun eller avstå från att besvara vissa av frågorna. Med detta sagt 

skulle vi dock uppskatta att så många som möjligt visar intresse att delta, då denna studie kommer 

bidra till Peabs utvecklingsarbete avseende projektarbeten som innebär övernattning. 

  

Vid frågor, tveka inte att höra av er antingen via mail eller telefon. Våra kontaktuppgifter finner ni 

nedan. 

  

Stort tack på förhand och på återseende! 

  

Alex Eriksson                                                     Filip Hartnor                                    

070 740 37 47                                                     070 526 68 11                         

Alex.ericsson@outlook.com                         Filip.hartnor@gmail.com 

 

  
Regionchefen har ordet:  

Det är ingen hemlighet att vi har en stor utmaning i att hitta och behålla duktiga medarbetare som 

kan och vill jobba i projekt som kräver resor och övernattningar. Vi ser detta samarbete med 

studenterna på Umeå Universitet som en del i kartläggningen av hur man trivs med att arbeta i 

projekt som inte är belägna på hemorten och vad vi kan göra för att göra det ännu mer attraktivt.  

Hygienfaktorerna är viktiga men vi ser också att trivsel och känslan av att jobba i ett team också är 

viktigt för våra medarbetare, dessutom är det viktigt att dessa faktorer inte begränsar personer som 

vill jobba på ”borta” oavsett kön, familjesituation mm. 

 

Att vi kan främja mobilitet tror jag är ett måste om vi ska fortsätta att vara ett av Sveriges största 

anläggningsföretag i framtiden.  

  

Jag hoppas att du tar dig tiden att delta i intervjun och därmed också deltar i undersökningen. 

  

Om du har några praktiska frågor kan du kontakta antingen studenterna, Per Lundmark 0725-33 79 

32 eller Annica Nilsson 0733-37 18 55. 

  

Jörgen Eriksson 

Regionchef 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

Inledning  

Vi inleder med att berätta om oss själva, studiens syfte och dess upplägg. Ber informanten 

ge ett informerat samtycke samt upplyser om konfidentiallitetskravet. Vi kommer även be 

om lov att spela in intervjun.  

 

Öppning  

Informanten får fritt berätta om  

• Ålder 

• Befattning 

• Antal år hos Peab 

• Tidigare erfarenhet  

 

Upplevelse av AC-gruppen/avdelningen.  

Informanten får fritt berätta om 

• Hur skulle du beskriva din arbetsplats idag? - Utveckla 

• Trivs du på din arbetsplats? - Varför/Varför inte?  

 

Motivation 

Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete? 

 

Hygienfaktorer 

• Är lönen viktig för din motivation? Varför? 

• Värdesätter du goda relationer till kollegor och chefer? Är det viktigt för 

motivationen? 

• Är en god arbetsmiljö viktigt för din motivation? Utveckla 

 

Motivationsfaktorer 

• Känner du att du utvecklas som person i din roll på Peab? 

• Beskriv möjligheterna att göra karriär inom Peab. Goda? Är det viktigt för dig? 

• Känner du dig trygg i ditt ledarskap?  

• Upplever du att får rätt typ att stöttning från chefer och kollegor? 

• Tror du att karriärmöjligheterna varierar beroende på om man är mobil eller inte?  

• Tror du att stöttning och feedback varierar beroende på om man är mobil eller 

inte?  

 

Employer branding  

• Vad är din bild av Peab? - Utveckla  

• Skulle du säga att Peab är en attraktiv arbetsgivare? Varför/Varför inte? 

• Hur tror du dina kollegor uppfattar Peab? -Utveckla  

• Vad tror du Peab har för rykte som arbetsgivare? -Utveckla  

• Känner du till förmånslådan? Vad tycker du om den och finns det något du saknar? 
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Frågor om att jobba på projekt som innebär övernattning? (mobilt) 

 

Mobilitetsprojekt 

• Har du någon gång legat ute på projekt hemifrån? 

Om ja 

o Vad tycker du om den typen av jobb? -Utveckla  

o I din mening, vad tycker du fungerar bra? Utveckla 

o Vad tycker du fungerar mindre bra? 

 

Om nej 

o Varför inte? 

o Vad skulle få dig att ändra uppfattning? 

 

o Vad tror du att dina kollegor tycker om den här typen av jobb? 

o Vad tror du andra tycker är lockande? 

o Vad tror du andra tycker fungerar mindre bra? 

o Vad kan Peab göra för att göra den här typen av uppdrag mer attraktiva? Utveckla 

 

• Har du någon gång fått ekonomisk ersättning för att du har jobbat i projekt 

hemifrån?/varit mobil. Om ja, var ersättningen rimlig?  

• Vill du tillägga något eller anser du att vi har missat att fråga om något som är 

relevant för mobilitetsjobb?  
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Bilaga 3 – Exempel på tematisering  

Citat Kod Underkategori Tema 

” Men just tidspressen 

lixom, ha deadlines och 

sånt det är inte kul. Att 

v.40 ska den här bron 

vara klar. Man får ont i 

magen” – (I3) 

”Det kan bli pressade 

situationer, att det blir 

mycket övertid för att det 

är så pressat. Jag förstår 

inte varför de ska pressa 

branschen så hårt som de 

gör idag, det blir 

stressigt.” - I7 

Upplevd stress Pressade byggtider Psykosocial Arbetsmiljö 


