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Förord 
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som möjliggjorde att vår studie kunde genomföras genom att ställa upp på våra 
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Sammanfattning 

Titel: Motivation och belöningssystem – Veckopendlare inom den svenska 

byggbranschen 

Författare: Robin Hillström, Olle Johansson, Peter Larsson 

Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning 

Examinator: Karin Jonnergård 

Handledare: Anders Jerreling 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Bakgrund och problem: Antalet långvariga veckopendlare har mer än fördubblats 

mellan åren 1975 och 2005, deras beteende att veckopendla kan påverkas av flertalet 

faktorer och behöver kompenseras finansiellt eller av en inre belöning. Belöningssystem 

är ett styrverktyg och har ökat i betydelse och det råder motstridigheter kring 

belöningssystemets olika funktioner. Det råder även motstridigheter av vad som kan 

förklara mänskligt beteende.  

Syfte: Syftet är att besvara frågeställningen genom att beskriva och förklara vilka 

faktorer som motiverar anställda som veckopendlar inom byggbranschen i Sverige. Vi 

vill även belysa hur arbetsgivare motiverar sina anställda genom att identifiera hur de 

befintliga belöningssystemen ser ut. 

Metod: Vi har valt en empiridriven, kvalitativ forskningsstrategi. I detta kapitel framgår 

även valet av en flerfallstudie med ett urval av tre olika företag. Empiriskt material har 

insamlats genom semi-strukturerade intervjuer. I utformandet av studien har även 

hänsyn tagits till etiska överväganden, kvalitetsmått och en kritisk hållning till använda 

informationskällor. 

Slutsats: Slutsatser har dragits kring flertalet aspekter som motiverar veckopendling. 

Pengar, gemenskap, se nya platser, arbetet i sig, ansvar och testa på något nytt är några 

av dessa aspekter. Det har visat sig att dessa behov stimuleras genom finansiella och 

inre belöningar. 

Nyckelord: Veckopendling, motivation, belöningssystem. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel kommer förklara begreppet veckopendling och dess utveckling i det 

svenska samhället. Vidare presenteras en inledande beskrivning till ämnet motivation 

och dess tre teoretiska skolor. Kapitlet kommer även belysa belöningssystemets olika 

funktioner och de motsättningar som råder kring dessa, för att slutligen leda fram till 

frågeställningarna och syftet med studien. 

 

1.1 Antalet veckopendlare ökar och behöver kompenseras 
 

Att arbeta långt ifrån sin bostad leder till att människor behöver veckopendla. 

Veckopendling talar inte om vilket avstånd det är mellan företagets geografiska läge och 

själva arbetsplatsen, utan med veckopendling anses att avståndet är för långt för att 

dagligen ha möjlighet att pendla till arbetsplatsen så att personen i fråga behöver dubbel 

bosättning (Arbetsförmedlingen, 2015). I arbete och fritid (Abrahamsson, 1993) har 100 

km satts som gräns för långpendling. Detta avstånd anses vara så långt att det i vanliga 

fall förväntas att en person flyttar för att kunna arbeta på sin arbetsplats (SOU 2007:35). 

Antalet långvariga pendlare mellan år 1975 och 2005 har mer än fördubblats (SOU 

2007:35) och långpendling är mest förekommande för personal som har chefsansvar, 

arbetar inom det akademiska yrket eller inom byggbranschen (DNR: 2010/14). 

Anställda inom byggbranschen utgör cirka 25 % av den totala veckopendlande 

populationen (SOU 2005:28). 

 

Det beteende att veckopendla kan påverkas av flertalet faktorer, så som distans, 

inkomst, civilstatus, utbildning och anställningssektor (Sandow, 2008). Stutzer och Frey 

(2008) förklarar att veckopendling är ett ämne som individer har skilda upplevelser om. 

För vissa kan det vara en psykisk och mental påfrestning. Om denna situation 

förekommer i kombination med långa restider mellan arbetsplatsen och hemmet, måste 

detta kompenseras av arbetet via antingen en finansiell eller inre belöning, eller 

ytterligare välfärd från en trivsam miljö. 

  



  

 

7 

1.2 Begreppet motivation och belöningssystem som ett alternativt 
verktyg 

 

Motivation syftar till att beskriva vad som leder individer till ett visst beteende. För att 

undersöka motivation tas två aspekter av mänskligt beteende i beaktning. Den första är 

motivationens influens av en viss händelse och den riktning av beteendet som följer. 

Den andra aspekten tar hänsyn till styrkan av detta beteende som händelsen frambringar 

(Hume, 1995). 

 

Idén bakom all styrning av individer i en organisation är att människor går att påverka. 

Människor kan finna drivkraft genom pliktkänsla, rädsla för bestraffning eller ett 

egenintresse för innebörden av dess arbetsuppgifter. Belöningssystem är ett alternativt 

verktyg (Jannesson & Skoog, 2013). Svensson och Wilhelmson (1988) hävdar att alla 

företag har någon typ av belöningssystem. Vare sig ledningen vet om att de har det eller 

ej, genomtänkt eller ogenomtänkt eller om det är systematiskt eller osystematiskt 

utformat. Ett belöningssystem kan utformas på många olika sätt med olika 

beståndsdelar. Fast lön kan ses som en självklarhet men är i sig en typ av belöning och 

är en viktig del av belöningssystemet (Svensson & Wilhelmson, 1988). Oftast 

förknippas belöningssystemet med rörlig, finansiell ersättning så som någon form av 

bonus, vilket den belönade når vid önskad kvantifierad prestation. Belöningar kan även 

ta andra former som inte är finansiellt förknippade med prestationen. Dessa icke-

finansiella incitament kan vara ett arbete som är givande, utmanande och skapar mening 

(Anthony et al. 2014). 

 

Belöningssystemets roll i ekonomistyrningen inom företag har ökat i betydelse 

(Jannesson & Skoog, 2013). Tidigare var hanteringen av anställdas belöningar en 

relativt enkel uppgift med få alternativ. I nuläget har läget förändrats till en myriad av 

olika sätt att belöna sina anställda (Shields, 2007). Många hävdar att belöningssystem 

stärker prestationen, både för anställda och chefer och är därav anledningen till 

belöningssystemets ökade användning. Anställda fokuserar på den typ av prestation som 

belönas och chefer agerar utifrån ägarnas intresse (Jannesson & Skoog, 2013). Med 

ökad globalisering med framgångsrika företag, tenderar även belöningssystemets ökade 

användning inte enbart bero på förbättrad prestation, utan att företag tenderar att följa de 

strömmar och trender som råder i samhället. I synnerhet vid perioder med hög osäkerhet 
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blir det en trygghet att följa framgångsrika organisationer. Ökad användning av 

belöningssystem beror delvis på att det anses som best practice inom den globala 

trenden. Internationella företag så som PwC och McKinsey ger en allmän 

rekommendation till denna typ av styrning (Jannesson & Skoog, 2013). 

 

1.3 Motstridig syn kring motivation och belöningssystemets funktion 
 

Att erbjuda kompensation till anställda i en organisation kan ha flera olika typer av 

funktioner. Dessa kan vara att betala, attrahera, behålla, inspirera och motivera 

anställda. Belöningssystemet kan även ha som funktion att skapa målkongruens mellan 

anställda och organisationen i helhet, samt att möjliggöra flexibilitet för företaget 

(Anthony et al. 2014). Likt många andra forskningsområden är dock inte synen på 

belöningssystemets funktioner enad. De två olika lägren av åsikter är tämligen enkla att 

identifiera. De som talar för belöningssystem har ofta sin teoretiska bakgrund från 

nationalekonomin, i synnerhet influerade av agentteorin, medan kritikerna har sin 

bakgrund från psykologin och sociologin (Anthony et al. 2014). 

  

Zingheim och Schuster har en positiv ståndpunkt till belöningar som verktyg att 

kommunicera ledningens direktiv och värderingar. Dessutom är det ett tillvägagångssätt 

att sammankoppla företagets mål med vad som presterats av de anställda (refererad i 

Wynter-Palmer 2012, 257). Henderson menar att genom incitament kan anställdas 

attityder förändras, och därigenom öka företagets konkurrenskraft. Incitamentprogram 

som baseras på prestation möjliggör detta om de är utformade på ett sätt som främjar 

önskat beteende, bidragande eller resultat (refererad i Wynter-Palmer 2012, 257). 

 

Det finns även de som ställer sig emot belöningssystemets funktion att främja önskat 

beteende. En av dessa är Alfie Kohn som hävdar att när belöningar slutar, så återgår 

människor till sina gamla beteenden. Belöningar skapar ej varaktiga åtaganden, utan 

förändrar bara tillfälligt vad vi gör. Studier uppvisar att människor som förväntar sig en 

belöning för ett genomförande av uppdrag presterar sämre än de som inte förväntar sig 

någon belöning alls (Kohn, 1993). Ellingsen och Johnnsen menar att agentteorin bygger 

på ömsesidighet, att människans beteende grundas av dess influenser av andra. Om 

detta översätts till sambandet mellan belöning och motivation baseras den belönade 

partens beteende utifrån dess uppfattning av den som belönar, inte utifrån prestationen i 
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sig. Samma sak gäller principalens (befattningshavarens) val av belöning. Den grundar 

sig inte i förhållande till vad som förväntas presteras, utan dess uppfattning av agenten 

(den anställda). Förhållandet mellan belöning och motivation är därför inte grundat i 

prestationen i sig, utan vad människor har för uppfattningar av varandra (refererad i 

Wynter-Palmer 2012, 256). Johnson och Dickinson har studerat olika Employee-of-the-

month program. En typ av belöningssystem som syftar till att lyfta fram presterande 

anställda och höja moralen. Positiva exempel hos de anställda belönas för att motivera 

andra till liknande beteende. Johnson och Dickinson har identifierat att denna typ av 

belöning enbart baseras på resultat och inte beteende. Därav riskeras anställdas beteende 

vara kontraproduktiva, vilka främjar egna prestationer framför andras. Detta leder till att 

ogynnsamma beteenden går omärkbart förbi och belönas, medan önskade beteenden 

ignoreras (refererad i Wynter-Palmer 2012, 256). 

 

Veckopendling och dess utveckling i det svenska samhället har presenterats och att 

veckopendlare behöver kompenseras. Detta för att sedan belysa de motsägande synsätt 

av vad som frambringar motivation och de motstridigheter angående 

belöningssystemens funktioner. Dessa aspekter har resulterat i följande frågeställningar: 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Vad är det som motiverar anställda inom byggbranschen att veckopendla? 

 På vilket sätt belönar befintliga belöningssystem de anställda som 

veckopendlar? 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet är att besvara frågeställningen genom att beskriva och förklara vilka faktorer som 

motiverar anställda som veckopendlar inom byggbranschen i Sverige. Vi vill även 

belysa hur arbetsgivare motiverar sina anställda genom att identifiera hur de befintliga 

belöningssystemen ser ut. 
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2 Metod 
 

Metodkapitlet syftar till att ge en tydlig bild av tillvägagångssättet och de 

förutsättningar som var rådande när studien genomfördes. Det kommer vägleda läsaren 

hur problematiseringen med frågeställningar och syfte kommer mynna ut i analys och 

slutsatser. 

 

2.1 Valet av en kvalitativ metod 

 

Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi vid genomförandet av vår studie. Med detta 

sagt utgick vi ifrån vissa karaktärsdrag som utgjorde det ramverk som vi ansåg var 

behövligt för att utföra en studie med god kvalitet. Vare sig en distinkt ställning och 

åtskillnad mellan olika forskningsstrategier ska göras, råder det dock oenighet om 

(Bryman & Bell, 2013). Vår uppfattning var att ett tydligt ställningstagande mellan de 

två metodologierna kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi borde göras för att 

underlätta konsistens och struktur genom hela studien. 

 

2.1.1 Studiens kvalitativa karaktärsdrag 

Vi syftade att med ett öppet sinne låta deltagarnas perspektiv vara utgångspunkten till 

vad som uppfattades som väsentligt och intressant, samt ta i beaktande det sätt de 

formulerade sig på. Vi har eftersträvat att inte distansera oss från deltagarna utan 

komma dem närmre för en bättre integration. Vi avsåg även att få insikt i de olika 

beteenden, värderingar och uppfattningar deltagare hade kring motivation och belöning. 

Detta för att kunna beskriva de särdrag som var rådande för deltagarna och inte för att 

vara bidragande till en allmän generalisering till en mer omfattande population av den 

insamlade datan. Dessa kvalitéer är några av de typiska särdrag för kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

2.1.2 Ett induktivt förhållningssätt 

Vårt huvudsakliga fokus har varit att låta empiriskt insamlat material vara vägledande 

till teoretiskt resultat. Med andra ord har vi haft ett induktivt förhållningssätt kring teori 

och empiri där teori genererats från det insamlade empiriska materialet (Bryman & Bell, 

2013). Med detta sagt vill vi tillägga att innan insamlat empiriskt material hade 

bearbetats, så hade befintliga motivationsteorier och teori kring belöningssystemets 
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komponenter studerats. Därav innehöll uppsatsen även deduktiva tendenser. Det 

deduktiva synsättet låter befintlig teori styra inriktningen och utifrån detta formuleras 

hypoteser som prövades genom empiriskt material. Framkomna resultat ger sedan stöd 

för att hypotesen antingen bekräftas eller förkastas, vilket slutligen leder till att teorier 

omformuleras (Bryman & Bell, 2013). Vi kunde därför utifrån befintlig teori få en 

uppfattning om vad deltagarna i vår studie kunde tänkas svara under våra intervjuer. För 

att undvika att deltagarna i studien skulle ledas av våra förutfattade uppfattningar kring 

motivation och belöning, höll vi oss till en förutbestämd struktur vid insamlandet av 

empiri och försökte överlåta diskussionens fokus till deltagarna. Vi ansåg därför att vi 

lutade mer åt den induktiva ansatsen vad gällde förhållandet mellan teori och empiri. 

Senare i metodkapitlet kommer det presenteras tillvägagångssättet vid analys av data. 

Vårt val av induktivt förhållningssätt har därmed format analysens struktur genom att 

låta empirin styra vad som har analyserats gentemot teorier i teorikapitlet. 

 

2.2 Flerfallsstudie som forskningsdesign 
 

Vi har gjort en intensiv, detaljerad studie av tre företag i byggbranschen för att på bästa 

sätt kunna besvara vår frågeställning och uppfylla syftet med uppsatsen. För att kunna 

identifiera det som motiverade deltagarna och vad det fanns för belöningssystem i 

företagen krävdes en mer djupgående diskussion med deltagarna. Detta möjliggör en 

studie av detta slag som kallas för fallstudie och används som designmetod då en 

detaljerad och ingående undersökning av ett fall ska ske (Yin, 2007). Som Stake 

beskriver handlar det om den komplexitet och natur som påvisas i det särskilda fallet 

(refererad i Bryman & Bell 2013, 86). När fler än ett fall studeras kallas det för en 

flerfallsstudie och det finns ingen åtskillnad mellan enfallsstudier och flerfallsstudier 

(Yin, 2007). 

 

Först tog vi ställning till om vi skulle ha en enfallsstudie eller en flerfallsstudie. Vi 

valde en flerfallsstudie med motiveringen att enbart studera ett företag gör studien mer 

sårbar. Faktum är att studera flera fall rekommenderas för att öka sannolikheten för att 

utföra en bra studie (Yin, 2007). Vi hade tron att undersökningen kunde utföras enligt 

båda studiemetoderna, men det var främst av analytiska anledningar vi valde en 

flerfallsstudie. Vi ansåg att det var mer givande för oss själva under hela processen, att 
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ha flera fall att bearbeta och skapa kunskap kring. Enligt Yin (2007) är de analytiska 

fördelarna det främsta motivet att studera flera fall framför ett enskilt. 

 

Vi syftade att finna en balans mellan att studera företagen så djupt som möjligt, 

samtidigt som att möjliggöra jämförelser samt finna likheter och skillnader mellan 

företagen. Förutsättningar för att välja en flerfallsstudie är tillgång till flera fall och de 

resurser som krävs (Yin, 2007). Tillgång till flera fall inom byggbranschen med 

anställda som veckopendlar var inget problem för oss. Däremot var det den tidsram som 

innefattade en kandidatuppsats som var den begränsande faktorn. Tre fall utgjorde 

tillräckligt antal för att kunna samla in empiriskt material och göra jämförelser för att 

klara av att styrka undersökningens slutsatser. Samtidigt som det inte var 

överväldigande för oss att bearbeta. 

 

2.2.1 Valet av tre byggföretag 

Byggbranschen står för 25 % av den veckopendlande populationen (SOU 2005:28). Vi 

ansåg att byggbranschen utgjorde en stor andel av den totala veckopendlande 

populationen och var relevant att studera. Processen att finna företag till vår studie var 

att reflektera över våra befintliga kontakter vi hade i byggbranschen. Detta resulterade 

till valet av de tre företagen: LP Vent, Sjuhärads Bygg och Brantås Bygg. Vidare togs 

kontakt med arbetsgivaren och informerade kort om dennes roll i studien och om det 

fanns ett intresse att delta. Vid godkännande tog vi kontakt med tre anställda inom 

respektive företag som nuvarande arbetssituation inbegriper veckopendling. Detta urval 

kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval där personer används som finns i ens närhet. 

Problem som finns med bekvämlighetsurval är att en urvalsstrategi som bygger på dessa 

modeller inte kan anses vara representativ för hela populationen (Bryman & Bell, 2013). 

Vi vill poängtera att studien inte avser att dra generaliserade slutsatser för hela 

populationen (byggbranschen i Sverige), utan syftar till att skapa djupgående kunskap i 

specifika fall, och genom jämförelser av olika företag bidra till ökad förståelse. Med 

detta urval av tre företag avser vi göra en så kallad analytisk generalisering, vilket är 

den typ av generalisering som bör göras vid utförande av fallstudier (Yin, 2007). 

Befintlig teori används som referens och jämförs med resultat från fallstudien. 

Analytisk generalisering kan användas likväl vid en flerfallsstudie som vid en 

enfallsstudie. (Yin, 2007). 
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2.2.2 Insamlande av empirisk data genom intervjuer 

Inför våra intervjuer har vi utformat två frågeformulär, ett avseende arbetsgivare och ett 

avseende arbetstagare. Anledningen till två uppsättningar av frågor var att vi var 

intresserade av arbetsgivarens uppfattningar kring deras belöningssystem men vi var 

även intresserade av vad som var motiverande ur arbetstagarens synvinkel. Detta 

motiverade vårt val att genomföra semi-strukturerade intervjuer då dessa karaktäriseras 

av ett tydligt fokus i inledningen av studien och en bestämd uppställning av frågor med 

olika teman (Bryman & Bell, 2013). Vi eftersträvade även att ha möjlighet att skifta i 

ordningsföljden av våra frågor vid behov och kunna framföra följdfrågor utanför 

intervjumallen utefter vad deltagarna svarade. Detta möjliggörs genom semi-

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Skiftningar av frågor och följdfrågor 

användes för att lyckas få ytterligare värdefull information som vi annars hade riskerat 

att gå miste om. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) krävs det en viss grad av struktur vid studier av multipla 

fall, för att möjliggöra jämförelse av de olika fallen. Att genomföra  semi-strukturerade 

intervjuer möjliggör denna nödvändiga struktur (Bryman & Bell, 2013). Under studien 

har denna intervjumetodik fungerat som en ryggrad vid de olika intervjuerna som 

genomförts. 

 

För att försäkra oss om att intervjuerna kommer ge relevant och givande information har 

vi valt att göra en pilotstudie på två individer. En befattningshavare på en möbelfirma i 

södra Sverige, samt en arbetstagare som arbetar i byggbranschen som har fått förfrågan 

om att veckopendla tidigare i år av sin arbetsgivare. Dessa anses vara representativa och 

jämförbara till vårt urval. 
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2.3 Analys av data 

 

När de semi-strukturerade intervjuerna har genomförts var det en hel del data som 

behövde bearbetas för att sedan kunna analyseras. För att underlätta sammanställning av 

all data har vi spelat in och transkriberat intervjuerna för att säkerhetsställa så mycket 

information  som möjligt för framtida analys. Transkriberingen och ljudfilerna har 

därefter lagrats i en gemensam mapp som utgör vår databas, vilket förenklar 

analyseringen av data (Yin, 2007). Uppfattade karaktärsdrag från de enskilda 

fallföretagen har sammanställts i ordtabeller som representerar just det fallföretagets 

karaktär, vilket presenteras i slutet av empirikapitlet. Därefter har dessa ordtabeller 

granskats noggrant för att bidra till en bättre analysering. 

 

Vi har valt att analysera utifrån de mönster vi funnit ur vårt empiriska resultat. Utifrån 

den information som presenterades i empirikapitlet har olika faktorer till att arbetstagare 

veckopendlar identifierats, samt faktorer som upplevs vara tråkigt med veckopendling. 

Dessa så kallade empiriska mönster har jämförts med teoretiska mönster för att finna 

överensstämmelse. I vår uppsats presenterades flertalet rivaliserande motivationsteorier 

och det är dessa som utgör de teoretiska mönster vid analys kring vad som motiverar 

anställda inom byggbranschen att veckopendla. Vad gäller analys kring 

belöningssystemen i de studerade företagen har de analyserats utifrån samma metodik. 

De karaktärsdrag från respektive företags belöningssystem innefattar det empiriska 

mönstret och har jämförts med teoretiska mönster, vilket i vår uppsats är de teorier som 

presenterats i teorikapitlet som berör belöningssystemets utformning. Genom de olika 

teorierna i teorikapitlet har vi försökt förklara de uppfattningar och svar vi erhållit från 

intervjuerna. Denna typ av analysteknik kallas för mönsterjämförelser och är ett 

önskvärt sätt att analysera fallstudier på (refererad i Yin 2007, 145-146). Mer precist har 

vi gjort en mönsterjämförelse med rivaliserande förklaringar som mönster, där 

utgångspunkten var oberoende variabler (Yin, 2007). Då vi har en flerfallsstudie kan 

flera falls utfall analyseras utifrån de oberoende variablerna, vilket i vår uppsats var 

teorier kring motivation samt teorier kring belöningssystem i presenterat teorikapitel. 

Enligt Yin (2007) kräver en analys av rivaliserande förklaring som mönster flertalet 

teoretiska hypoteser (Yin, 2007). Vi ansåg att vi hade en bred bas av olika teorier, några 

som var stödjande till varandra och andra som var direkt rivaliserande. 
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Denna typ av analys är passande både för en enfallsstudie och för en flerfallsstudie. Om 

ett fall kan förklaras av en oberoende variabel ger det slutsatsen ett ökat stöd eller 

belägg för slutsats. Ett ännu starkare stöd får slutsatsen om det även kan förklaras i 

ytterligare ett eller flera fall, då blir stödet eller beläggen än starkare (Yin, 2007). Som 

tidigare nämnts tenderar fallstudiens resultat bli starkare vid användning av flera fall 

(Yin, 2007) och det är av dessa anledningar vi ansåg att studera flera fall för att ge mer 

tyngd i vår analys och slutsats. 

 

För att säkerhetsställa att analysen är av god kvalitet utgår vi ifrån fyra principer som 

ligger till grund för all god samhällsvetenskaplig forskning (refererad i Yin 2007, 162-

163). Vi har tagit hänsyn till samtliga data och belägg, samtliga rivaliserande tolkningar, 

den viktigaste aspekten av fallstudien samt tidigare förvärvad expertkunskap (refererad i 

Yin 2007, 162-163). 

 

2.4 Kvalitetsmått 
 

Vi har valt en kvalitativ inriktning med användandet av kvalitetsmåtten trovärdighet och 

äkthet (Bryman & Bell 2013). 

 

Trovärdighet utmynnar i delkriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering eller bekräftelse. Tillförlitlighet påvisar storleken av acceptans ur andra 

individers synvinkel, vilket är essentiellt för en kvalitativ studie, då detta åskådliggör att 

forskning gjorts i överensstämmelse med gällande regler (refererad i Bryman & Bell 

2013, 402-403). Tillförlitlighet i arbetet har försökts säkerställas genom att 

respondenterna får ta del av de framkomna resultaten och kan ge oss en försäkran om 

vår iakttagelse av deras verklighet stämmer. 

 

Överförbarhet påvisar hur uppkomna resultat kan överföras till en annan social miljö  

(refererad i Bryman & Bell 2013, 403-404). Detta har strävats att  uppfyllas med 

förhoppningen att vår studie ska kunna urskilja gemensamma egenskaper samt 

kulturella normer hos mindre grupper inom byggbranschen. Det framkomna resultatet 

ifrån denna studie ska med förhoppning kunna användas som inspiration till framtida 

studier som berör motivation hos veckopendlare och hur dessa belönas av företagens 

belöningssystem. 
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Underkriteriet pålitlighet försäkrar att en skildring av forskningsprocessens alla delar 

har gjorts på ett fullkomligt sätt (Bryman & Bell, 2013). För att öka pålitligheten i 

arbetet har vi varit noggranna med att diskutera det vi återfunnit i studien och på det sätt 

vi tolkat intervjumaterialet. Vi såg det som en fördel att vi är tre som har hjälpts åt 

genom hela arbetet för att undvika felaktiga personliga slutsatser. 

 

Konfirmering eller bekräftelse som är det slutliga underkriteriet till trovärdighet, 

tillförsäkrar att forskaren har utformat en kvalitativ studie utan att medvetet ha använt 

egna värderingar, att forskaren har handlat i så kallad god tro (Bryman & Bell, 2013). 

Likt att försäkra oss om pålitligheten har vi sett det som en fördel att vara tre som 

hjälpts åt genom arbetet då vi har kunnat diskutera om påståenden är baserade på egna 

värderingar eller ej. 

 

Nyckelbegreppet äkthet är uppdelad i följande underkriterier: rättvis bild samt 

ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autencitet. Med rättvis bild syftas att de 

undersökta individernas synpunkter och iakttagelser återspeglas riktigt (Bryman & Bell, 

2013). Detta är av yttersta vikt då vi anser att resultatet annars blir förvridet och inte 

representerar deltagarnas åsikter. Som följd kommer analyser och slutsatser av det 

empiriska materialet bli felaktigt om detta inte tas i beaktande. När studien publicerats 

har vi som förhoppning att uppfylla de fyra autenciteter nedan: 

 

 Ontologisk autencitet visar om forskningen har hjälpt deltagarna att bättre 

begripa den sociala verklighet som de lever i. 

 Pedagogisk autencitet påpekar om studien korrigerat de medverkades inställning 

om hur andra individer i omgivningen erfar olika händelser. 

 Katalytisk autencitet åskådliggör om de deltagande förändrat sin situation. 

 Taktisk autencitet demonstrerar om de deltagande erhållit förbättrade 

möjligheter att använda de aktioner som begärs (Bryman & Bell, 2013). 
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2.5 Källkritik 

 

Källkritik är en metod för att kunna urskilja vad som är sant respektive falskt 

(Alexanderson, 2012). Därför avsåg vi att vår studie ska uppvisa en så pass trovärdig 

skildring av verkligheten som möjligt. Detta genom att den insamlade teorin och det 

empiriska materialet har behandlats med en kritisk hållning. I denna kritiska syn har 

hänsyn tagits till fyra bedömningskriterier av källor enligt Alexanderson (2012): 

 

Äkthet innebär att källor är vad de utger sig för att vara, och att de är sanningsenliga 

(Alexanderson, 2012). För att styrka källors äkthet har vi försökt använda oss av 

facklitteratur från erkända författare och tidsskrifter i största möjliga mån. De 

vetenskapliga artiklarna och de flesta facklitterära böcker har framtagits ur databaserna 

OneSearch och Google Scholar. Övriga källor har funnits i Linnéuniversitetets 

bibliotek, samt från övriga internetkällor. I nämnda databaser fanns relevant och 

sanningsenlig information gällande de områden som vi avsåg att undersöka. Befintlig 

informationen angående pendling har till stor del inhämtats från statens offentliga 

utredningar, resterande information har vi kompletterat med andra källor som berör 

området pendling. 

 

Beroende avspeglar om källorna är fristående och om dess information är påverkad av 

någon annan part (Alexanderson, 2012). I början försökte vi använda oss av den senaste 

tillgängliga upplagan i tron om att försäkra oss att den mest aktuella teorin hade 

använts. Dock märkte vi att de flesta teorierna vi ville använda grundades för några 

decennier sedan och hade omformulerats i nyare versioner. Därför försökte vi leta upp 

primärkällorna för att stärka källornas oberoende och äkthet för att försöka undgå 

nytolkningar av teorierna. För att spara tid och få högkvalitativ data har vi även använt 

oss av sekundärkällor vars primära innehåll har nytolkats. 

 

Tid avser att information i källor fortfarande är aktuell (Alexanderson, 2012). För att 

använda tidsenlig empirisk information har vi valt att studera arbetstagare som i 

dagsläget veckopendlar. Vad gäller insamlad teori anses de vara aktuella då vi för de 

flesta teorier funnit att dessa diskuterats i nyligen producerad litteratur. 
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Tendens medför att informationen i källorna innehåller värderingar eller ej 

(Alexanderson, 2012). Olika källor har använts i studien för att få olika perspektiv på 

ämnet, detta för att undgå författarnas värderingar. Detta har gett oss ett kritiskt 

förhållningssätt till den teori som har använts i arbetet. Vi har även en bredd i vårt 

empiriska material då totalt 12 deltagare uttryckt sina åsikter. 

 

2.6 Etiska överväganden 

 

Vid genomförandet av vår studie avsåg vi att informera och arbeta efter en rad etiska 

överväganden som ansågs vara väsentliga. Att dessa inte skulle undanröjas så att 

deltagarna kunde agera under villkor som var godtagbara för dem själva. Deltagare 

skulle inte lida av några negativa konsekvenser från denna studie. För att detta skulle 

säkerhetsställas så förhöll vi oss till följande fem krav: Informationskravet syftar till att 

informera deltagare om studiens syfte och vilka moment som kommer genomföras. 

Samtyckeskravet förklarar rätten en deltagande har att bli meddelad om att dess roll i 

studien är frivillig och därmed även kan avbryta sitt deltagande under studiens gång. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska ges 

högsta möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna i undersökningen ska även hållas 

otillgängliga från obehöriga. Nyttjandekravet syftar till att insamlat material från 

deltagare endast används för utsagt forskningsändamål och inget annat. Falska 

förespeglingar är en etisk princip som syftar till att skydda deltagare mot att få falsk 

eller vilseledande information från forskaren angående undersökningen (Bryman & 

Bell, 2013). Dessa fem uppställda krav informerades till deltagarna innan intervjuerna 

påbörjades och något vi arbetat utefter att uppfylla. Informationskravet såg vi även som 

en fördel för oss då de kunde bli mer insatta i vad vi avsåg att studera och på så vis 

kunde de förbereda sig bättre inför intervjun. För att lösa konfidentialitets- och 

anonymitetskravet har de personer som har deltagit i intervjuerna fått fiktiva namn 

baserade på namnsdagar i juli månad. Det kan tilläggas att vid avslutande av varje 

intervju gjordes en direkt sammanfattning av det som diskuterats då möjlighet gavs till 

deltagarna att tillägga information och ett sätt för oss att undvika eventuella 

feltolkningar. 
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3 Teori 
 

I detta kapitel lyfts motivationsteorier och teorier angående belöningssystem fram, för 

att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla syftet som nämns i det första kapitlet. 

Även en analysmodell presenteras som förklarar hur teori ska kopplas till empiri. 

 

3.1 Motivationsteorier 
 

3.1.1 Introduktion 

Motivation syftar till att beskriva vad som leder individer till ett visst beteende. För att 

undersöka motivation tas två aspekter av mänskligt beteende i beaktning. Den första är 

motivationens influens av en viss händelse och den riktning av beteendet som följer. 

Den andra aspekten tar hänsyn till styrkan av detta beteende som händelsen 

frambringar. Teorier kring motivation som har vuxit fram genom hela 1900-talet har 

varit många, motstridiga och även motsägelsefulla. Nedan kommer teorier kategoriseras 

efter tre olika skolor av tankegånger kring motivation: fysiologiska, kognitiva och 

beteendevetande teorier (Hume, 1995). 

 

3.1.2 Fysiologiska teorier 

Fysiologiska teorier bygger på antagandet att människor har en serie inre behov som 

strävar att bli tillfredsställda och att det är dessa som driver oss till ett visst beteende. 

Människan reagerar enbart från utgångspunkten att dessa inre behov tillfredsställs. Med 

dessa tankegångar är människans beteende reaktivt och styrs genom automatik efter det 

som är dess inre behov. Dessa behov bildas inte utan finns med individer sedan födseln 

Hume, 1995). 

 

A.H. Maslow - Hierarchy of needs theory 

Maslows hierarchy of needs theory kanske är den mest välkända teorin om motivation 

inom fysiologin (Hume, 1995). Maslow beskriver att människor motiveras av 

åtminstone fem målsättningar som han kallar för grundläggande behov. Dessa fem 

behov är relaterade till varandra och uppställda i en hierarki, där människan motiveras 

att satisfiera de fysiologiska behoven framför de säkerhetsmässiga och så vidare. 

Människans medvetna drivs av det så kallade övermäktiga behovet och det är inte förrän 
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detta är uppfyllt som människan motiveras att tillfredsställa nästa grundläggande behov 

i hierarkin (Hume, 1995). 

 

Fysiologiska behov refereras till människans anatomi och dess behov. Behovet att hålla 

en konstant, stabil nivå av blodtillförsel genom att erhålla vatten, salt, protein, fett, 

kalcium, syre, korrekt kroppstemperatur och så vidare. Även behovet av att känna 

hunger. Om en individ är i ett kritiskt tillstånd och behov av hunger, är detta det enda 

denna individ tänker på och motiveras av att tillfredsställa (Maslow, 1943). 

 

Säkerhetsmässiga behov innebär exempelvis behovet att skydda sig mot krig, 

sjukdomar, naturkatastrofer, brottslighet, samhällig oreda, psykiska eller fysiska skador. 

Vid detta stadiet är människan endast driven av att skapa säkerhet, och likt en person 

som är hungrig, förklarar Maslow (1943) är säkerhet vid det här stadiet det enda som 

prioriteras i stunden och inför framtiden. De tidigare fysiologiska behoven blir nu 

underskattade (Maslow, 1943). 

 

Kärleksbehovet strävar människor att uppnå genom kärlek och tillhörighet. Människan 

strävar efter ömma relationer med andra människor, i huvudsak för att finna en plats i 

den sociala gruppen (Maslow, 1943). 

 

Behov av självkänsla förklarar Maslow (1943) i två underkategorier, självsäkerhet och 

självkänsla: 

 

“First the desire for strength, for achievement, for adequacy, for mastery and competence, 

for confidence in the face of the world, and for independence and freedom. Second, we have 

what we may call the desire for reputation or prestige, status, fame and glory, dominance, 

recognition, attention, importance, dignity, or appreciation. ... Satisfaction of the self-

esteem need leads to feelings of self-confidence, worth, strength, capability, and adequacy, 

of being useful and necessary in the world” (Maslow, 1943, 381-382). 

 

Behovet av självförverkligande innebär att människan strävar efter att förverkliga sin 

egna potential, att bli den man är och utvecklas till det man är kapabel till (Maslow, 

1943). “What a man can be, he must be” (Maslow 1943, 382). Det är inte förrän 

fysiologiska och säkerhetsmässiga behov, behov av kärlek och behov av självkänsla är 

uppfyllda som behovet av självförverkligande kan tillfredsställas (Maslow, 1943). 
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F. Herzberg - Hygiene vs. motivators 

Herzberg (1968) förklarar i sin studie att det inte är samma faktorer som skapar 

tillfredsställelse som de faktorer som leder till missnöje i arbetet. De faktorer som 

påverkar tillfredsställelsen kallar Herzberg (1968) för motivatorer och de faktorer för att 

undvika missnöje kallas för hygienfaktorer. Studien visar att motivatorer är den största 

faktorn för tillfredsställelse på arbetet, tvärtemot visar studien att hygienfaktorer var den 

huvudsakliga källan till missnöje på ett företag (Herzberg, 1968). 

 

En av människans behov har sitt ursprung i animal nature och är inbyggt för att undvika 

smärta från omgivningen och drivkraften för de grundläggande biologiska behoven. Till 

exempel är ett av dessa behov hunger och därför är det nödvändigt för människan att 

tjäna pengar. De faktorer som ingår under denna rubrik kallas för hygienfaktorer och är 

kopplad till ett arbetes yttre faktorer. Exempel på dessa yttre faktorer är relationen till 

medarbetare, ett företags policy, övervakning, privatliv, förhållande mellan överordnad 

och underordnad, arbetsvillkor, status, säkerhet och lön (Herzberg, 1968). 

 

Det andra behovet människan har är specifik för individens karaktär. Behovet är kopplat 

till att lyckas genom en prestation för att växa mentalt. Under denna kategori ingår de 

inre faktorerna som har med innehållet i arbetet att göra. Det kan exempelvis vara 

erkännande, bedrift, arbetet i sig, ansvar, utveckling och befordran. Dessa kallas för 

motivatorer (Herzberg, 1968). 

 

D. C. McClelland - Theory of motivation 

McClelland utvecklade år 1961 the theory of motivation, med antagandet att individer 

har tre inneboende behov av högsta prioritet (refererad i Hume 1995, 20). Need (n) for 

Affilitation (tillhörighetsbehovet), n for Power (maktbehovet) och n for Achievement 

(prestationsbehovet). Tillhörighetsbehovet härleds från hur en person känner för någon 

annan eller deras relation. En person med ett högt tillhörighetsbehov tenderar att söka 

efter erkännande (refererad i McClelland 1961, 160) och i arbetet söker dessa personer 

till att jobba med vänner framför experter på området de avser prestera (refererad i 

McClelland 1961, 160). Detta indikerar därmed en angelägenhet till varma, nära 

relationer med andra människor (McClelland, 1961). Maktbehovet berör behovet av att 

känna kontroll över att influera andra individer. Prestationsbehovet beskrivs som 
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intresset att utvecklas och komma framåt i världen och personens behov av att prestera 

(McClelland, 1961). 

 

3.1.3  Kognitiva teorier 

Kognitiva teorier förespråkar att människan reagerar och blir motiverad både av inre 

och yttre faktorer. De menar att motivation är resultatet av en medveten bedömning av 

en handling och de faktorer som följer. Fysiologiska teoretiker menar att beteendet är 

reaktivt, medan kognitiva teoretiker hävdar att ett beteende är ändamålsenligt och 

uppstår efter ett rationellt betänkande (Hume, 1995). 

 

E. C. Tolman - Expectancy theory 

Tolman formade en av de första kognitiva teorierna kring motivation, Expectancy 

theory. Teorin föreslår att individer strävar och därför handlar utefter en serie uppsatta 

mål och att beteendet formas utefter förväntan att målet kan uppnås. Till skillnad från 

fysiologiska teorier är förklaringen till motivation inte universellt driven av inre behov, 

utan personlig och influerad av samhället. Enligt Tolman utvecklar individer ett 

beteende när förväntningen om ett önskat utfall är tillräckligt högt och formar en 

koppling mellan beteenden och beteendets utfall (Hume, 1995). 

 

F. Heider och H. Kelly – Attribution theory 

Attributionsteorin beskriver mänskligt beteende som en influens av kognitiva processer 

som försöker identifiera orsaken till ett visst beteende. Han menar att dessa orsaker 

attribueras från interna och externa aspekter. Intern attribution förklarar beteende genom 

olika egenskaper inom oss så som personlighet, intelligens och humor. Med extern 

attribution menas de faktorer som påverkar beteendet från rådande omgivning eller 

situation, exempelvis från vädret eller samhället i sin helhet (refererad i Hume 1995, 25-

26). 

 

3.1.4 Sociala- och beteendeteorier 

Sociala- och beteendevetande teorier utgår ifrån att människors beteenden inte styrs av 

inre behov och interna kognitiva processer, som de tidigare nämnda teoretiska skolorna. 

Istället förflyttas fokus kring det mänskliga beteendets orsaker till externa faktorer, till 

de faktorer som finns runt omkring oss i vår omgivning. Grundtanken i denna teoretiska 

skola är att beteende frodas från externa stimulanser från vår omgivning (Hume, 1995). 
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E. L. Thorndike - The law of effect 

Thorndike utgick ifrån den behavioristiska skolan och formulerade The law of effect. 

Han studerade djur och kom fram till att deras beteenden styrdes av de utfall som följer 

(refererad i Hume 1995, 28-29). Som Thorndike själv uttrycker det så förklaras The law 

of effect enligt följande: 

 

“Of several responses made to the same situation, those which are accompanied or closely 

followed by satisfaction to the animal will, other things being equal, be more firmly 

connected with the situation, so that when it recurs, they will be more likely to recur; those 

which are accompanied or closely followed by discomfort to the animal will, other things 

being equal, have their connection with the situation weakened so that, when it recurs, they 

will be less likely to occur. The greater the satisfaction or discomfort the greater the 

strengthening or weakening of the bond” (refererad i Postman 1947, 493). 

 

3.1.5 Effectance motivation  

White (1959) gav på 1950-talet en kompletterande teori till det som rör drivkrafter 

bakom motivation, och ger en större förståelse till konceptet motivation. White (1959) 

introducerar konceptet av effectance motivation, vilket är en inneboende källa till energi 

som motiverar en mängd olika beteenden. Dessa beteenden innefattar aspekter som lek, 

utforskande och andra aspekter som inte kräver någon typ av belöning för att 

underhållas. Effectance motivation utvecklades via studier av djur och det upptäcktes att 

deras beteende präglades bland annat av att utforska miljöer, vilket sedan tillämpades på 

människor.  Dessa beteenden urskiljdes genom ofrånkomliga mänskliga erfarenheter så 

som obehag av monotoni, tendensen att variera sitt beteende istället för att repetera det, 

tristess,  attraktion av nyheter och eftersökandet av stimulering (White, 1959). 

 

3.1.6 Inre och yttre motivation 

I Self-Determination Theory (SDT) urskiljs två motivationstyper baserat på orsaker 

varför dessa motivationer uppkommer, inre och yttre motivation. Inre motivation 

definieras som att en handling utfärdas på grund av den inre tillfredsställelse som 

uppstår. Inre motivation kan även uttryckas som att beteenden utförs för att det anses 

intressant eller njutbart. En individ som har inre motivation drivs av det som är roligt 

eller utmanande med det den gör, inte på grund av externa belöningar eller 

påtryckningar.  
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Inre motivation baseras på behoven av kompetens och självbestämmande. Dessa 

inneboende behov motiverar individer till att söka och övervinna optimala utmaningar. 

Med behov av kompetens och självbestämmande söker individer intressanta situationer 

som kräver en grad av kreativitet och fantasi när de är fria från påtryckningar och 

känslor. När individer söker utmaningar vill de utmana sin kompetens till den grad att 

det är tillfredsställande baserat på deras individuella nivå (Deci & Ryan, 1985). 

 

Trots dess stora betydelse är inre motivation inte dominerande till människans beteende. 

I synnerhet inte när individer lämnar barndomen och sociala krav och ansvarstagande 

blir allt mer påtagande. Yttre motivation avser aktiviteter som resulterar i ett separat 

utfall. Beteenden styrs därmed av utfall vilket ger instrumentella värden (Ryan & Deci, 

2000).  

 

3.2 Belöningssystem 
 

En belöning är något företaget belönar till sina anställda med som både kan vara av 

materiellt eller immateriellt slag, avsiktligt eller oavsiktligt tilldelat till de anställda. 

Detta betyder att en belöning kan vara både av finansiell och icke-finansiell art och gör 

hela begreppet belöningssystem till något väldigt omfattande (Shields, 2007). 

Belöningssystem används eftersom människors handlande anses gå att påverka, att få 

personalen att eftersträva önskat beteende genom användandet av belöningar som styr 

anställda i önskad riktning. Även fast de är motiverade kan ledningen vilja styra detta 

engagemang. Belöningar kan därför ge både motivation och upplysa de anställda om 

företagets prioriteringar. Vid användning av ett belöningssystem försöker ett företag att 

få fram andra drivande faktorer förutom rädsla, plikt, ansvar, tradition och intresse för 

den arbetsuppgift som personalen utför (Jannesson & Skoog, 2013). 

 

3.2.1 Finansiella belöningar 

 

Fast lön 

Den fasta lönen är den som utgör värdet av arbetet som den anställde gör. Denna del 

kan sedan utgöra en plattform för ytterligare ersättning genom andra tillägg. Den fasta 

lönen består av inre och yttre faktorer. De inre faktorerna uppstår inom företaget och är 

en slags jobbutvärdering som placerar arbeten i företaget i en arbetshierarki. De yttre 
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faktorerna som påverkar är de marknadslöner som råder inom yrket. Övrigt så kan lönen 

förhandlas fram genom fackföreningar eller personliga avtal (Armstrong, 2002). 

 

Rörlig lön 

Utöver den fasta lönen kan ytterligare finansiell ersättning tilläggas i arbetstagarens lön. 

Dessa tilläggsrelaterade löner baseras på bland annat resultat, kompetens och erfarenhet. 

Ifall dessa tillägg inte ingår i grundlönen kan dessa kallas för rörlig lön. Några exempel 

på rörlig lön redogörs nedan (Armstrong, 2002): 

 

 Bonus: Belöning för lyckat arbete och som betalas ut i en klumpsumma. Denna 

lön baseras på privat, gruppvis eller organisationellt utförande av en uppgift 

(Armstrong, 2002). Det huvudsakliga målet med bonus är att stärka 

incitamenten hos anställda till att prestera. En bonus kan oftast enkelt 

kvantifieras eller genom kvalitativa aspekter koppla samman bonus med en 

prestation (Hume, 1995). 

 Karriärslön: Ersättning som baseras på att personal åtar sig utökat ansvar 

(Armstrong, 2002). 

 Kompetensrelaterad ersättning: En form av rörlig lön som baseras på en 

anställds uppnådda kompetens (Armstrong, 2002). 

 

Kollektiv bonus 

Kollektiv bonus avser att kollektiva prestationer, kvantifierat mätbara eller genom 

kvalitativa aspekter även kollektivt  belönas. Totalbeloppet fixeras och distribueras till 

de medlemmar som ska få ta del av den. Andelen som distribueras till enskilda 

medlemmar beror på de kriterier som är uppställda angående distribution av en kollektiv 

bonus. En bonus kan vara relaterad till att uppnå vissa mål eller olika typer av 

prestationer. En bonus kan även relateras till mer övergripande kriterier, som är mer 

subjektiva i sin bedömning av tilldelad belöning till medlemmar (Armstrong, 2007). 

 

Traktamente 

Ifall en arbetstagare reser i tjänsten kan ersättning betalas av arbetsgivaren för dess 

ökade levnadskostnader. Detta kallas för traktamente och ska ersätta kostnader som 

uppstår vid måltider, övernattning och andra småutgifter. Traktamentet sjunker ifall 

arbetsgivaren står för några av de kostnader som traktamentet ska täcka. För att det ska 
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utbetalas måste platsen som arbetstagaren reser till vara beläget mer än 50 kilometer 

från arbetet eller bostaden. (Skatteverket, 2015). 

 

3.2.2 Förmåner och inre belöningar  

 

Förmåner 

En förmån är bland de mest vida, komplexa och föränderliga begrepp av 

belöningssystemet (Shields, 2007). Termen anställningsförmåner är de belöningar en 

anställd erhåller som förbättrar deras välmående (Armstrong, 2007) och täcker både 

finansiella- och icke-finansiella förmåner (Shields, 2007). Finansiella förmåner är 

indirekta betalningar till de anställda så som att förse anställda med  kläder, firmabil, 

mobiltelefon och gymmedlemskap. Icke-finansiella förmåner är bland annat att erbjuda 

flexibel arbetstid och välmåendeprogram till de anställda (Shields, 2007). 

 

Belöningar av icke-finansiellt slag är även så kallade materiella sociala belöningar 

vilket innebär en kostnad för arbetsgivaren men inte syns i den anställdas 

lönespecifikation. Dessa kan ses som en förmån och exempel på förmåner av detta slag 

är bland annat: 

 

 Att företaget bjuder de anställda på restaurangbesök. 

 Att det anordnas personalfester. 

 Arbets- och nöjesresa för företagets anställda. 

 Att företaget erbjuder utbildningar och kurser (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

 

Inre belöningar 

Ett sätt företag kan använda sig av är icke-finansiella incitament för att främja arbete 

som är utmanande, meningsfullt och givande (Anthony et al. 2014). Dessa typer av 

belöningar är så kallade inre belöningar som härstammar från innehållet från arbetet i 

sig och hur det ser ut, vilket inkluderar intressanta och utmanande uppgifter, flexibilitet 

i arbetet, självständighet och hur feedback kommuniceras (Shields, 2007). 
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3.2.3 Equity theory 

 

Equity theory menar att människor känner sig mer motiverade om de behandlas rättvist, 

om  de inte behandlas rättvist känner de sig omotiverade. Teorin gäller individers 

tolkning om hur de bemöts i förhållande till andra. Upplevelsen av att erfara sig rättvist 

bemött innebär att man behandlas hederligt i liknelse med andra hithörande 

grupperingar och individer. Rättvisa är en process som präglas av ständig jämförelse 

vilken involverar personers iakttagelser och känslor (Armstrong, 2002). 
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3.3 Sammanfattning 

 

I teorikapitlet har vi behandlat motivation och belöningssystem. Åtta stycken 

motivationsteorier har presenterats utefter tre olika teoretiska skolor. Dessa är Maslows 

Hierarchy of needs theory, Herzbergs Hygiene vs motivators, McClellands Theory of 

motivation, Tolmans Expectancy theory, Heiders och Kellys Attribution theory, 

Thorndikes The law of effect och Whites Effectance motivation. Även begreppen inre 

och yttre motivation har förklarats. Belöningssystemets komponenter har förklarats 

genom finansiella belöningar uppdelade i fast och rörlig lön, sedan har begreppet 

förmåner med underkategori materiella sociala belöningar lyfts och slutligen inre 

belöningar. I samband med belöningssystemet har även Equity theory presenterats. 

 

3.3.1 Analysmodell  

 

Som vi förklarat i metodkapitlet i avsnittet analys av data kommer analysens 

utgångspunkt vara empirin och de mönster som vi har funnit i den. Dessa mönster är de 

olika faktorer som förklarats av de olika arbetstagarna, hur det kommer sig att de 

veckopendlar, vilka kommer diskuteras i samband med motivationsteorier som 

presenterats i teorikapitlet. Analysen kommer utgå ifrån den faktorn som flest 

arbetstagare angivit som motivation till veckopendling och sedan kommer faktorerna i 

storleksordning analyseras med mindre genomslag. 

 

I det andra avsnittet i analysen kommer de empiriska mönster som funnits angående 

belöningssystemen diskuteras med de presenterade teorierna angående 

belöningssystemets komponenter och Equity theory. Analysen utgår ifrån fyra olika 

typer av belöningar; fast lön, rörlig lön, förmåner och inre belöningar och kommer i den 

ordningen för samtliga studerade företag diskuteras. Denna analysteknik innebär att 

samtliga tre företag kommer analyseras samtidigt, men kommer tydligt organiseras i 

varje analyserat mönster för att undvika förvirring kring vilket utfall varje företag givit. 
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Slutligen kommer ett integrerat analysavsnitt beröra det som upplevts som viktigast ur 

belöningssystemet från arbetsgivarnas sida, men även arbetstagarnas syn på vad som 

motiverar mest och diskutera det i samband med teorier kring belöningssystemets 

komponenter. I detta avslutande analysavsnitt kommer företag presenteras var för sig. 

För ökad förståelse kring vår analysmodell presenteras den grafiskt nedan: 
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anställda inom byggbranschen 
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4 Empiriskt resultat 
 

Nedan är en sammanfattning av den insamlande empirin. De tre olika företagen 

kommer presenteras separat där information angående företaget och deras 

belöningssystem presenteras först, och sedan arbetstagarnas syn angående att de 

veckopendlar. All empirisk information som presenteras är ett empiriska resultat som 

återfunnits ur de utförda intervjuerna med arbetsgivare och arbetstagare i respektive 

företag. 

 

4.1 LP Vent 

 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

LP Vent är en ventilationsfirma beläget i Ulricehamn i Västergötland. De erbjuder 

ventilationsentreprenader främst till bostäder runt om i Sverige, mestadels från Malmö i 

söder till Uppsala i norr. I nuläget har företaget åtta anställda där samtliga veckopendlar 

(Aron 2015-04-24). Aron, arbetsgivaren i företaget hävdar att han har de bästa killarna i 

Sverige. De har känt varandra sedan de var småbarn och alla känner varandra väl. Aron 

konstaterar att det fungerar utmärkt i företaget. Aron har även känt flertalet av hans 

anställda redan innan de anställdes. Sedan år 2000 har Aron samarbetat med ett 

byggföretag i Ulricehamn som numera delats upp i två företag. Ända sedan starten har 

samarbetet inneburit veckopendling då deras verksamhet ligger utanför Ulricehamn. 

Förutom arbetsgivaren Aron har tre arbetstagare i LP Vent intervjuats separat, deras 

namn är Klas, André och Jörgen. 

 

4.1.2 Belöningssystemet i LP Vent 

LP Vent har olika komponenter i sitt belöningssystem. Anställda blir kompenserade 

med en fast timlön vilken i hög grad styrs av Byggnads
1
 riktlinjer vad en fullärd 

ventilatör tjänar. Ifall arbetsgivare Aron anser lönen är konkurrenskraftig eller ej menar 

han på att det finns andra sätt att jobba än en ren timlön, så som ackordslön. Det är inget 

som övervägts i firman och det är svårt att implementera. Aron förklarar att lönenivån är 

högre i de större ventilationsföretagen, men att det inte är lika säkert att de får samma 

goda förmåner som i LP Vent. Jörgen (2015-04-24) och André (2015-04-24), två 

                                                 

1
 Ett fackförbund som organiserar medlemmar inom bygg- och anläggningsbranschen. 

http://www.byggnads.se/Om-Byggnads/Om-oss/ (Hämtad 2015-05-02) 

http://www.byggnads.se/Om-Byggnads/Om-oss/
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arbetstagare i företaget anser att deras timlön är rimlig. Men både Jörgen och Klas 

(2015-04-24), ytterligare en arbetstagare i LP Vent förklarar att de har lägre timlön 

jämfört med vad en ventilationsarbetare tjänar idag. Men båda påpekar att det är kanske 

det som gör att företaget får alla jobb. André förklarar att han inte är så insatt i vad 

andra arbetare inom ventilation tjänar, men att ventilationsyrket ligger efter andra 

yrkesgrupper inom byggbranschen, som till exempel snickare och elektriker.  

 

LP Vent har ett bonussystem där vinsten delas ut baserat på antal timmar arbetade på 

bygget för respektive anställd. Då de anställda är utspridda och jobbar olika länge på 

olika arbetsplatser får de olika andelar av vinsten. Detta bonussystem tycker inte Aron 

själv är den viktigaste komponenten i belöningssystemet, men han tror att det skulle 

motivera de anställda mest om det skulle utökas i nuläget. På frågan hur det kommer sig 

svarar Aron: “Det är ju pengarna, tror jag. När man ligger och sliter såhär så man 

försakar rätt mycket hemma, då tror jag det är mycket med pengar som driver” (Aron 

2015-04-24). Arbetstagaren Klas tror att den här bonusen kompenserar den lägre 

timlönen, han förklarar: “Det är något vi har pratat om och räknat lite på, i slutändan 

så tror jag att vi har samma ersättning fast just inte i timmen utan med hjälp av 

bonusar” (Klas 2015-04-24). Förutom bonusen har de anställda ett lagstadgat 

traktamente när de arbetar på annan ort enligt Aron. 

 

Titeln ledande montör ger även den en ökad löneersättning vilket Aron strävar efter att 

de flesta ska bli någon dag i framtiden. Ledande montör innebär utökat ansvar. Dessa 

får gå på möten, ansvara över att bygget håller tidsplanen och håller kontakt med 

arbetsgivaren gällande material. Arbetstagaren Klas har utbildning inom ventilation och 

får högre timlön till följd av det. 

 

Aron förser sina anställda med gymkort på Sats eller något liknande företag som kan 

brukas i hela Sverige. Detta anser Aron är den viktigaste komponenten i 

belöningssystemet då han ser att de anställda blir piggare och framförallt starkare. 

Företaget har inte haft en enda sjukskrivning på tre år efter det att han införde förmånen 

att nyttja gymkort. På frågan om han ansåg gymkortet har mer effekt än bonussystemet 

svarade Aron: “Ja det tycker jag då, som chef då som man säger. Det känns så på 

killarna, att de mår bättre” (Aron 2015-04-24). 
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Övriga belöningar är mobiltelefoner med abonnemang, firmabilar, anställda får låna 

företagets verktyg på fritiden vid behov. De anställda får även betalt för boende medan 

de är iväg och arbetar på annan ort. Han försöker få de anställdas boendesituation att 

vara så bra som möjligt genom att försöka erbjuda boende i lägenheter i de flesta städer 

de är verksamma i. André tillägger i sin intervju att de får arbetskläder av företaget. 

Företaget bjuder också sina anställda på olika resor. Aron förklarar: “Vi försöker hitta 

på lite uppmuntrande aktiviteter under våren och hösten” (Aron 2015-04-24). Till 

exempel åkte företaget till Prag i fyra dagar under våren 2015. 

 

Aron ger sina anställda kontinuerlig feedback via telefon dagligen. Han vill däremot 

påpeka att hans anställda blir mer och mer självgående och hans feedback minskar i 

betydelse. Aron känner att han kan släppa mer och mer ansvar till sina anställda. Hans 

förtroende till sina anställda är “fruktansvärt bra” (Aron 2015-04-24). Aron tror även 

att de anställda känner det förtroendet då det märks på dem och att ingen känner sig 

nervös i sin uppgift. Arbetstagare Klas och Jörgen tycker de får beröm om de gör något 

som är bra. På fredagar brukar företaget ha ett fikamöte då de diskuterar hur det går för 

de olika byggena, vad som fattas och om någon behöver hjälp med något. De anställda 

har även friheten att styra över sin egna arbetstid. De är anställda för att arbeta 40 

timmar men får lägga upp det hur de vill, efter vilken arbetssituation som är bäst för 

dem för stunden förklarar Aron. Arbetstagaren Jörgen berättar även i sin intervju att 

ledighet inte är några problem i företaget att få. Aron nämner att arbetstagarna i 

företaget kan styra en hel del över hur deras arbetssituation ska se ut. Om de vill arbeta 

hemma så kan det finnas möjlighet till detta en period. Detta nämner även Jörgen i sin 

intervju då han beskriver att de kan påverka i vilken stad de ska jobba i, och att Aron då 

försöker lösa det på bästa sätt. Samtidigt vill Aron poängtera att det är arbetssituationen 

i sin helhet som sätter gränserna. Arbetstillfällen kanske inte finns hemma i Ulricehamn, 

utan de flesta jobben som finns är där LP Vent bland annat arbetar just nu, vilket är i 

Stockholm. Det är där det byggs mest konstaterar Aron. Samtidigt tackar företaget nej 

till en hel del jobb i Ulricehamn då de redan är uppbokade på andra jobb runt om i 

Sverige. 

 

Nuvarande arbetssituation innefattande veckopendling behöver förändras i framtiden 

förklarar Aron. Nu till hösten år 2015 ska en av de anställda få barn och då vet inte 

Aron om veckopendling kommer fungera särskilt bra. Många andra anställda inom 
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företaget är i den åldern då man skaffar barn och då får det funderas över att införskaffa 

jobb på hemmaplan. Kanske behöver företaget ändra inriktning till industriers 

ventilationssystem för att få jobben runt Ulricehamn. Detta för att anpassa till de 

anställdas behov konstaterar Aron. 

 

4.1.3 Motivation från belöningssystemet 

De intervjuade arbetstagarna fick en fråga vad det var i deras belöningssystem som de 

motiveras mest av, alla nämner den monetära delen men har olika resonemang gällande 

det. André tycker att det är en kombination av den fasta lönen, traktamentet och en  

bonus. Att det är pengar som motiverar honom. Bonus är något som Klas uppskattar och 

som motiverar honom. Som han förklarar: “Jag tror att alla människor fungerar lite så, 

har man någonting man tjänar mer på ifall man gör bättre, så tror jag alla gör ett lite 

bättre jobb faktiskt” (Klas 2015-04-24). Jörgen motiveras främst av timlönen. 

 

Ifall de fick välja en ny typ av belöning som skulle öka deras motivation, svarade Klas 

att han ville ha mer ansvar då han vill utvecklas. Bonus är det som motiverar honom 

mest idag, men för att bli ännu mer motiverad hade utökat ansvar varit det som hade 

haft störst effekt. Detta skiljer sig mot de andra två intervjuade i företaget som föredrar 

den monetära delen. Både Jörgen och André förklarar att högre timlön hade haft störst 

effekt på deras motivation. Enligt Jörgen har timlönen en mer motiverande effekt än en 

bonus då den utbetalas mer frekvent. “Bonus blir ju mer sällan utbetalt, det är ju helt 

beroende på när ett bygge är klart. Så det kan ju dröja ett halvår innan en bonus blir 

utbetald” (Jörgen 2015-04-24). 

 

Aron belönar sina anställda för han tycker de gör ett bra jobb. Företaget ska inte ha flera 

miljoner liggandes på ett konto hävdar Aron. Han förklarar att om det går bra för 

företaget så vill han dela med sig till de anställda. Aron vill att alla anställda ska känna 

sig som delägare i firman. 

 

4.1.4 Arbetstagares åsikter kring veckopendling 

Arbetstagarnas tid i företaget skiljer sig åt då Jörgen och André har arbetat för LP Vent i 

fem år och Klas i fyra år. Vad det var som fick dem att börja arbeta inom 

byggbranschen var enligt både Jörgen och André, att de hade en gymnasieutbildning 

inom el och att de var arbetslösa efter utbildningen. Någon månad efter gymnasiet blev 

båda två erbjudna arbete av LP Vent. Klas förklarar att han ville ha ett arbete där han 
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fick arbeta med händerna och att hans första tankar var att arbeta inom industrin. Men 

eftersom LP Vent sökte personal och Klas tyckte att byggbranschen var inspirerande, så 

föll valet på LP Vent. Samtliga berättar vidare att det är det enda arbete de haft inom 

byggbranschen.  

 

Deras arbetssituation är i dagsläget att alla tre är i olika städer och arbetar. André är 

placerad i Norrköping, Klas är till största del placerad i Uppsala och Jörgen är i 

Stockholm men ska snart börja arbeta i Göteborg istället. Samtliga förklarar att de går 

upp tidigt på måndagsmorgonen för att åka till den stad de arbetar i. De arbetar sedan 

måndag till onsdag mellan kl. 07.00-19.00, på torsdagen slutar de runt lunch för att åka 

hem. Klas och André nämner i sina intervjuer att de får arbeta fredagar också, men detta 

val är frivilligt inom företaget. 

 

Hur det kommer sig att de veckopendlar svarar André att han vill bo i Ulricehamn. Han 

förklarar att han inte vill flytta till de städer som företaget har arbeten i. André och Klas 

förklarar att företaget inte har tillräckligt med jobb på hemmaplan och det är detta 

upplägg som gäller ifall de vill arbeta kvar i företaget, vilket båda påpekar att de vill 

göra. Klas tydliggör att veckopendling var det som gällde när han sökte arbete hos LP 

Vent. Jörgen förklarar att man får åka dit jobben finns, och säger ifall det inte finns så 

många arbeten på marknaden hemma så får man veckopendla. Jörgen förklarar att han 

började arbeta på hemmaplan men sedan blev beordrad att veckopendla. Utöver att det 

är veckopendling som gäller om de ska arbeta i företaget förklarar samtliga att 

veckopendling är något de trivs med. Jörgen påpekar även att han började veckopendla 

för att det var kul att prova på någonting nytt. 

 

Vad som är roligt med att veckopendla tycker André är att han tjänar mer jämfört med 

ett vanligt arbete, detta till följd av att de arbetar både fler timmar och får traktamente. 

André angående om att arbeta nära hemorten: “Det blir en stor skillnad i lönen 

gentemot att jobba med ventilation på ett ställe i Borås eller liknande” (André 2015-04-

24). Den stora skillnaden förutom traktamentet är enligt André att de arbetar fler timmar 

än vad de gör hemma. Baserat på hans svar verkar det som att anställda som 

veckopendlar i LP Vent inte får ökad finansiell kompensation för att de veckopendlar, 

förutom det lagstadgade traktamentet. André tycker också det är roligt att få se nya 

städer och byggen som är en följd av veckopendlingen. Utöver det tycker André att de 
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är ett “gött gäng” (André 2015-04-24) som arbetar ihop. Han förklarar att alla är i 

samma ålder och har jobbat ungefär lika länge i företaget vilket André tycker är roligt. 

Vad som är tråkigt med veckopendling anser André är att han inte kan vara med sin 

sambo lika mycket och att han inte kan vara med på allt inom fotbollen som är hans 

fritidssyssla. André poängterar att en annan tråkig aspekt är att han inte kan vara med 

sin umgängeskrets jämt, utan träffar dem enbart på helgerna. 

 

Vad som är roligt med att veckopendla tycker Klas är att han får se många olika platser. 

Han förklarar att ifall man åker till en stad över en helg så får man bara se centrum, nu 

får han se mer av städerna vilket han tycker är roligt. Klas nämner att vara borta ifrån 

familjen är det tråkigaste med att veckopendla. Han poängterar att det fungerar väldigt 

bra med dem han arbetar med, men att det ibland kan bli lite för mycket tid som 

spenderas ihop. Klas förklarar att de är från samma stad, är i samma ålder och känner 

varandra sedan tidigare, därför kan det ibland bli att de umgås lite för mycket. En annan 

tråkig aspekt är att han inte kan utöva en sport på en högre nivå på fritiden: “Det 

fungerar inte att vara engagerad i en sport och bara träna torsdagar till söndagar” 

(Klas 2015-04-24). 

 

Jörgen tycker det är roligt med veckopendling då det ger bra med pengar och att det är 

en speciell gemenskap. Han förklarar att det blir en speciell gemenskap då man gör 

mycket tillsammans som att laga mat med sina arbetskamrater även när arbetsdagen är 

slut. Nackdelen med veckopendling är att han förlorar en del av det sociala umgänget på 

hemmaplan. Eftersom många av de som umgås på fritiden arbetar ihop inom LP Vent så 

är det inte så farligt enligt Jörgen. Men förklarar också att de inte umgås lika mycket på 

fritiden som de troligtvis gjort ifall de inte arbetat ihop. 

 

Ifall valet fanns om att få välja mellan att arbeta på hemmaplan och bortaplan givet 

samma kompensation förutom den som är direkt kopplad till veckopendlingen, svarade 

Jörgen att han hade valt att fortsätta veckopendla då han trivs så pass bra med det. 

André svarade att han trivs bra med att arbeta både hemma och borta. Utifrån vad André 

berättar tolkas hans uttalande att pengar motiverar, men att han inte veckopendlar enbart 

av den anledningen. Klas uttrycker sig följande: “Varför jag gör det i den här åldern är 

för att jag vill tjäna pengar” (Klas 2015-04-24). 
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André som är ansvarig för två byggen i Norrköping tycker att det är motiverande. Han 

gillar att få ta större ansvar förklarar han. Klas som är ansvarig för ett bygge i Uppsala 

förklarar att motivationen steg när han blev ledande montör. Detta till följd av det extra 

ansvar han fick. Både André och Klas får ta större ansvar då de är uppdelade på olika 

byggen i Sverige, och ansvar är något som motiverar dem. Därför antas ökat 

ansvarstagande vara en anledning till att de veckopendlar. 

 

Respondenterna skulle kunna tänka sig att ha ett arbete som inkluderar veckopendling 

även i framtiden. Men både Klas och Jörgen tycker att det är den framtida 

familjesituationen som kommer att ha betydelse. Jörgen förklarar i sin intervju att han 

har köpt ett hus och skulle kunna lägga mer tid där i framtiden, men han känner att i 

dagsläget fungerar det bra med veckopendling. Klas förklarar att han inte kan säga 

antalet år han skulle kunna tänka sig att fortsätta veckopendla, utan det som påverkar är 

att han inte vill veckopendla när han har barn. 

 

4.2 Sjuhärads Bygg 
 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

Sjuhärads Bygg är beläget i Borås och grundades år 1988. Företaget har totalt 21 

stycken anställda och omsätter 40-50 miljoner kronor per år. I dagsläget bygger de 

hyresrätter och verkar huvudsakligen runtom Boråstrakten. Därför är veckopendling 

inget som är vanligt förekommande i företagets verksamhet. Dock är det tre stycken 

anställda som veckopendlar temporärt i nuläget, då företaget åtagit sig ett 

specialuppdrag (Folke 2015-05-05). 

 

I Sjuhärads Bygg intervjuades tre arbetstagare separat med namnen Örjan, Herman och 

Fritz. Örjan (2015-05-05) har arbetat för Sjuhärads Bygg i åtta år vilket är hela hans 

yrkeskarriär. Att enbart ha arbetat på Sjuhärads Bygg skiljer sig mot Herman (2015-05-

05) och Fritz (2015-05-05) som har haft andra jobb inom branschen en kortare period. 

Herman har arbetat inom Sjuhärads Bygg i fem år och Fritz i åtta år. 

 

Folke som är arbetsgivare i Sjuhärads Bygg berättar att företaget för tillfället har tre 

stycken anställda som veckopendlar till Åre, detta till följd av att en viktig kund som de 
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har på hemmaplan har efterfrågat deras tjänster att bygga ett hus i Åre. Annars brukar 

arbetsuppdrag som kräver veckopendling inte förekomma inom företaget. 

Angående frågeställningen hur dialogen med de anställda gick till när de fick detta 

jobbet, svarar Folke: 

 

“Ja, vi tog upp att vi fick det här jobbet uppe i Åre. Och jag insåg ganska snabbt att dem 

som är lite äldre och har familj och barn hemma, har det svårt att ligga borta så länge. Vi 

fick rikta in oss på dem grabbarna som inte har någon familj utan är ensamma. Så de tre 

som åker dit upp är ensamma och har ingen familj så. De tyckte väl att det var roligt att 

åka också” (Folke 2015-05-05). 

 

4.2.2 Belöningssystemet i Sjuhärads Bygg 

Alla anställda i företaget har samma timlön konstaterar Folke. Denna styrs till stora 

delar av marknaden. “För det är ju som ett företag höjer mer, så får ju alla reda på det 

och då vill ju alla ha lika. Det beror på hur mycket det höjs, centralt eller så, då måste 

man ju hänga med i så fall” (Folke 2015-05-05). Folke konstaterar att vid större jobb så 

kan facket kräva att man ska ha ackord, dock medför det förhandlingar, räkenskaper och 

att saker ska skrivas som tar mycket tid och kraft. För att undvika ackordslöner 

beskriver Folke att de medvetet kommit överens på firman om att ha en timlön som 

ligger så pass högt att alla ska vara nöjda med det, inklusive Byggnads. Timpenningen 

ska ligga högre än hos konkurrenterna inom byggbranschen i Borås berättar Folke. 

Angående om facket har haft påverkan på utformningen av belöningssystemet så 

antyder Folke att det inte är så nu, utan att det var förr när de hade ackord. Då ackord 

inte används menar Folke på att detta ger ökad frihet och att han kan lägga tid på annat 

än att förhandla med facket.  

 

Folke konstaterar också att effekten av att använda samma timlön för alla anställda blir 

att han slipper situationer där vissa byggen ger högre timlön än andra. Därmed 

undanröjs duster gällande vilken arbetsplats de anställda ska åka till. Detta är även något 

arbetstagaren Örjan håller med om. Han tror produktiviteten skulle minska med 

individuellt lönesystem och bidra till diskussioner. Nackdelarna skulle överväga 

fördelarna påpekar han. Företaget erbjuder ingen övertidsersättning men detta anses 

kompenseras av den höga timlönen förklarar Örjan.  
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När det diskuteras förekomst av någon typ av rörlig lön i företaget konstaterar Folke att 

det finns en extra pensionsersättning, som utbetalas runt jul varje år om företaget 

presterat bra. Innebörden av detta förklarar han: “Det är något som är lite godtyckligt. 

När jag tycker att det gått så pass bra att det finns pengar över till att göra sådana 

grejer” (Folke 2015-05-05). Folke poängterar att det inte finns möjlighet att utbetala 

under år med minusresultat, men att hans målsättning är att klara av det varje år. 

Byggbranschen präglas generellt av stor personalomsättning förklarar Folke. Av denna 

anledningen belönar företaget de anställda med extra pensionsersättning då de 

eftersträvar att få sina anställda att trivas bättre och få dem att stanna kvar i firman. 

Detta då upplärning och att lära känna ny personal tar tid. 

 

Folke beskriver vidare att de som veckopendlar får två timmar mer betalt varje dag för 

att de är iväg och jobbar. Det är en kompensation som de får för att de är borta förklarar 

Folke. Han motiverar detta med att de i princip jobbar hela tiden när de är borta och i 

denna extra kompensation ingår deras raster som är betald arbetstid. Folke hävdar att 

om de som veckopendlar inte särbehandlas åker ingen iväg. Han poängterar att jobbet i 

Åre därmed inte hade kunnat utföras, vilket hade varit tråkigt då det är en väldigt viktig 

kund till företaget. 

 

Utöver de extra betalda timmarna veckopendlarna har, så har de som veckopendlar inte 

några som helst utgifter i Åre enligt Folke. De får maten under veckorna betald av 

företaget. Kunden står för alla transport- och boendekostnader för arbetarna i Åre, så 

som flyg, hyra för stuga och bil i Åre. Det anses därför inte som en del av Sjuhärads 

belöningssystem. Folke berättar att dessa belöningar ersätter traktamentet, så det går 

jämt ut. Han säger att veckopendlarna har det som de är berättigade till. De som jobbar i 

Åre särbehandlas inte ytterligare i kompensation gentemot övriga i företaget förklarar 

Folke. 

 

De anställda blir bjudna på en rad olika företagsaktiviteter. Arbetsgivaren Folke nämner 

att de brukar åka på fotbollsresa en gång om året där det ingår hotell och flygresa. Då 

inte alla gillar fotboll eller kan följa med på den, så bjuds det på en fiskeresa en gång 

om året. På vintern bjuds det på curlingspel och firmafester sker flertalet gånger året 

runt. Han anser att dessa aktiviteter gynnar företaget i sin helhet då gruppen blir bättre 
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sammansvetsad. Utöver detta nämner Örjan i sin intervju att de får friskvårdsbidrag, 

arbetskläder och låna verktyg. 

 

Vidare i intervjun berättar Folke att om någon har gjort ett bra jobb så ska de ha credit 

för det. Då kunden i Åre har varit väldigt nöjd så har de anställda fått detta påtalat, både 

från kund och arbetsgivare. Han påpekar också att de tre arbetstagarna i Åre fick ta hand 

om detta uppdraget för att han litar på dem. Om frågor och problem har uppstått så har 

de bara ringt till honom och hittat lösningar tillsammans. Feedback diskuterades även 

bland arbetstagarna där samtliga påpekar att den var dålig och att de hade önskat att den 

vore bättre, både vad gäller positiv och negativ kritik. Herman, arbetstagare i Sjuhärads 

Bygg menar på att negativ kritik hade kunnat hjälpa honom att utvecklas, så att han fått 

reda på vad som behöver göras annorlunda. Örjan påpekar att det hade motiverat honom 

om han hade fått positiv kritik från arbetsgivaren när han gjort någonting bra. 

 

Folke försöker få sina anställda att trivas. Han berättar vidare: 

 

“Jag försöker vara så mycket kompis som möjligt och hitta så att alla trivs så bra ihop som 

möjligt med dom de jobbar med. Det är ju lite pusslande att få rätt killar på rätt ställe, det 

är något som är ganska viktigt att de får jobba ihop med dom de vill jobba med” (Folke 

2015-05-05). 

 

För att försöka uppnå att alla ska trivas så bra som möjligt, sker individuella samtal 

vartannat år med de anställda. Dessa behandlar vilka de helst vill jobba ihop med 

berättade Folke. 

 

Vidare diskuterade vi ansvar med Folke: 

 

“Innan så var de här tre inte sådana som hade egna jobb eller styrde jobbet, utan var oftast 

med äldre som skötte den biten. De har spelat andrafiolen. Men nu har de fått lite mer rutin 

och fått ta lite mer ansvar. Det har fungerat, så de har kommit en bra bit på vägen sen 

innan. I nästa läge så kan de få ta med sig en yngre kille och lära upp och styra. Innan var 

det tvärtom” (Folke 2015-05-05). 

 

Arbetstagaren Herman förklarar i sin intervju att de är väldigt självgående. Han 

upplever det som positivt att han och hans kollegor får fria tyglar. Både Herman och 

Fritz, en annan arbetstagare i Sjuhärads Bygg, påpekar i sina intervjuer att de får styra 
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över sina egna arbetstider när de arbetar i Åre. Herman förklarar vidare att det inte är 

några problem med att ta ledigt i företaget, vilket är något han värdesätter mycket. 

 

Den viktigaste komponenten i deras belöningssystem anser Folke är lönen då det är för 

den man arbetar för att kunna ha fritid och ledighet. Han berättar vidare: “De däruppe 

har då lite extra betalt tack vare att de inte har någon fritid eller ledigt. De får ta ledigt 

och göra åt pengarna när de kommer hem istället” (Folke 2015-05-05). 

 

Vilken belöning som skulle haft störst påverkan till ökad motivation för dem som 

veckopendlar beror på typen av arbete och vart det är geografiskt beläget tror Folke. 

Som situationen ser ut i Åre förklarar Folke att han inte tror att det finns något som kan 

öka deras motivation. Han tycker det har fungerat så bra att han inte har behövt fundera 

i de banorna. Han tror inte heller att de eftersöker någon belöning för ökad motivation i 

det scenariot, utan att de är nöjda som det är. 

 

4.2.3 Motivation från belöningssystemet 

Vad som motiverar dem mest i belöningssystemet skiljer sig mellan de tillfrågade 

arbetstagarna. Örjan tycker det är mycket som är motiverande. Men den faktor som han 

tycker är viktigast är arbetet i sig, att det är ett tillfredsställande jobb. Han menar att 

även pengar är nödvändigt för motivationen, att motivationen skulle sjunka om lönen 

skulle bli sämre. Men påpekar att arbetet är det som är viktigast i slutändan. Han 

förklarar: “Timpeng kan man ju göra roliga saker efter jobbet, men trivs man på jobbet 

spelar den ju lite mindre roll” (Örjan 2015-05-05). Han motiveras även av 

gemenskapen de har i Åre. Herman förklarar att lönen är mest motiverande i företaget. 

Herman tillägger: “Jobba måste man för att leva” (Herman 2015-05-05). Fritz tycker 

att det är ansvar och pengar som är mest motiverande. Men han tycker att ansvar väger 

tyngst. Det är det han känner att han behöver för att kunna utvecklas inom yrket. 

 

Ifall de anställda fick välja en ny typ av belöning som skulle motivera dem mest 

förklarar Örjan att de har det bra i företaget, men ifall han skulle välja något så skulle 

det vara en högre timlön. Ifall Herman fick välja en ny belöning som hade motiverat 

honom mest, så hade han valt högre timlön. Han förklarar att han jobbar hela tiden och 

det hade varit mest motiverande på grund av det. Fritz hade valt en högre lön ifall han 

fick välja en belöning. Givet Fritz svar och de belöningar företaget erbjuder, så tror vi 
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att det är högre timlön han syftar på. Han tycker att det hade varit jobbigt att åka upp till 

Åre och lägga ner massa tid och få dåligt betalt. Han tydliggör dock att han är nöjd med 

den lönen han tjänar idag. 

 

Varför Folke belönar de anställda är med tron att det i slutändan lönar sig och går bättre 

för företaget. Han berättar vidare: “Att de jobbar bättre, att alla hänger ihop på ett 

bättre sätt, att det blir trevligare på bygget, för det är som så har du roligt och det är 

trivsamt på jobbet så går det fortare” (Folke 2015-05-05). 

 

4.2.4 Arbetstagares åsikter kring veckopendling 

Varför arbetstagarna började arbeta inom branschen är till följd av att både Örjan och 

Herman hade utbildning inom området. Örjan ville arbeta kreativt och få skapa något, 

han ville se något växa fram som han själv hade varit involverad i. Herman ville ha ett 

arbete där han fick röra på sig, men han ville även se något växa fram. Fritz kom in i 

branschen genom kontakter men säger att han alltid har tyckt att det har varit ett 

intressant yrke. 

 

Deras arbetssituation är i dagsläget att alla tre veckopendlar till Åre. Detta har de snart 

gjort i ett år. Arbetstagarna får välja själva hur de vill lägga upp sina arbetsveckor, men 

vanligtvis flyger de till Åre på söndagskvällen för att sedan flyga hem på 

torsdagskvällen igen. Ibland arbetar de längre perioder, då flyger de upp på söndagen 

för att flyga hem på tisdagen veckan efter. Enligt Örjan har de startat med det andra 

alternativet på senare tid, detta på grund av att de är trötta på att pendla och för att 

kunna vara hemma en längre period.   

 

Hur det kommer sig att de veckopendlar beror på att företaget fick en förfrågan ifrån en 

kund ifall de kunde bygga ett hus åt dem i Åre. Sjuhärads Byggs VD ställde då frågan 

till samtliga anställda i företaget ifall någon var intresserad av att arbeta i Åre ett år 

framöver. De tre arbetstagarna förklarar att lotten föll lite på dem då de var unga och 

hade inget förhållande hemma. Som Örjan beskrev det: 

 

“Det blev vi tre som är här uppe, som har ingen familj. Så vi såg det som en liten kul grej 

att komma undan, jämfört med de jobben vi har i Borås, att få göra någonting annat. 

Kombinera nytta med nöje” (Örjan 2015-05-05). 
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Herman svarar att anledningen till varför han valde att veckopendla är på grund av att 

det är ett roligt jobb i Åre och för pengarnas skull. Herman berättar vidare: “När man 

började här uppe för ett år sen då var det spännande, att testa något annat, inte bara 

åka på 40:an till Bollebygd” (Herman 2015-05-05). Han fortsätter och förklarar att han 

enbart har varit på stora byggen tidigare och tyckte att det skulle vara roligt att testa på 

ett mindre projekt. Vidare berättar Herman att han gillar atmosfären i Åre. Att han får se 

nya miljöer och att han kan stanna kvar över helgen och åka snowboard ifall han känner 

för det. Fritz förklarar att man tjänar mycket på att åka iväg. Vidare ansåg han att en 

anledning var att han ville testa på något nytt och komma ifrån vardagen lite. 

 

Alla tre förklarar att i Åre får de ta mycket ansvar över bygget själva. Alla tycker det är 

roligt med ansvar och att det är lärorikt. Vi tolkar detta som att ansvar är något som 

motiverar de anställda till att veckopendla. Herman förklarar att tidigare på andra 

byggen har äldre medarbetare skött allt som har med beställning av material och 

liknande att göra. Att han måste tänka några steg framåt och sköta mycket gällande 

planeringen ihop med de andra två som är i Åre. Herman tycker att han har växt mycket 

som yrkesman till följd av att få vara mer delaktig i helheten av ett arbete. 

 

Vad som är roligt med att veckopendla tycker alla tre arbetstagare är gemenskapen. 

Örjan berättar att han tror gemenskapen blir bättre när man åker iväg och arbetar som de 

gör. Han tycker att veckopendling är rolig då det är ett speciellt hus de bygger i Åre. 

Han förklarar att detta projekt innebär att han får arbeta med nya saker hela tiden vilket 

är motiverande. Utöver detta tycker Örjan att fritiden är rolig i Åre, han gillar att 

möjligheten finns att sluta tidigare och åka skidor ifall man känner för det. Detta tolkar 

vi som att han vill komma till Åre för att det är en rolig miljö att leva i, det kategoriserar 

vi som att se nya platser (Åre). Det tråkiga med veckopendling är resandet mellan 

bostadsorten och Åre enligt Örjan. Han tycker också att han missar mycket hemma till 

följd av att han veckopendlar. Att han måste släppa mycket nöjen hemma som att träffa 

kompisar och träna. Örjan förklarar att det inte blir så mycket tid över, att mycket tid går 

att ta sig mellan Borås och Åre. När han är hemma måste han tvätta kläder med mera för 

att förbereda sig för att åka på söndagen igen. Därför föredrar han att arbeta lite längre 

perioder i Åre så han får mer tid över till annat när han är hemma. 
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Att det är ett speciellt hus de bygger tycker Herman är något som är roligt. Han 

förklarar att ett sådant här bygge kommer han troligtvis enbart göra en gång i sitt liv. 

Han vet inte ifall han hade orkat med att pendla ifall det hade varit ett vanligt hus som 

de bygger i Åre. “Det är kul att komma till som här uppe i Åre då. Att man bara 

kommer till en grusplätt och sen ett år senare är det ett riktigt flashigt hus som står 

färdigt” (Herman 2015-05-05). Herman berättar vidare att det är kul att kunna titta 

tillbaks och se vad man har varit med och skapat. Det som är tråkigt är transporten 

mellan bostadsorten och Åre, utöver det så är det tråkigt att inte ha något direkt liv 

hemma på grund av att han är borta stora delar av veckan förklarar Herman. 

 

“Det är egentligen det som är det roligaste här uppe är väl att vi är ett så gött gäng och 

att det är ett sådant speciellt hus vi bygger” (Fritz 2015-05-05). Det hade inte fungerat 

att veckopendla och arbeta med personer man inte trivs med förklarar Fritz. Det tråkiga 

enligt Fritz är att lämna kompisar på söndagen, men även själva transporten till 

flygplatsen anses vara tråkigt med att veckopendla. 

 

Ifall de fick välja mellan att arbeta på hemmaplan eller pendla givet samma 

kompensation, så hade Örjan valt att arbeta hemma ett tag. Han förklarar att han gärna 

hade arbetat hemma i minst ett halvår för att sedan kunna tänka sig ett liknande projekt 

igen under en period. Att kunna hitta på saker när arbetsdagen är över är något som han 

saknar. En annan faktor är att det sliter mycket på kroppen att arbeta som de gör när de 

veckopendlar. Han förklarar att han inte får vila någon längre period och att det hade 

känts bra att få arbeta hemma ett tag på grund av det. Herman hade valt att arbeta 

hemma ifall valet fanns. Att veckopendla är något han har känt är något man testar på 

en gång i livet, sedan är det bra. Han tycker att det är roligt att bo ett gäng i en stuga 

som de gör, men att det inte fungerar i längden. Han berättar att han vill ha ett privatliv 

och att det är svårt att skaffa flickvän när man arbetar borta hela tiden. Det som är mest 

avgörande för Herman är att vara borta från familjen och vänner. Fritz har varit inne på 

samma spår som Herman och förklarar att han tycker det är skönt att vara hemma. Att få 

sova i sin egen säng och ha ett privatliv. Enligt Fritz är det ganska svårt när de arbetar, 

äter och bor ihop 

 

Ifall respondenterna skulle kunna tänka sig att veckopendla i framtiden skiljer sig svaren 

emellan. Örjan förklarar att han skulle kunna göra det periodvis men att det som är av 
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betydelse är hur situation hemma ser ut i framtiden. Han förklarar att han inte har någon 

familj eller barn just nu, men ifall han hade haft det hade han inte varit lika intresserad 

av att veckopendla. Som nämndes tidigare ser Herman veckopendling som något han 

ville testa på endast en gång. Herman förklarar att just nu vill han inte veckopendla 

igen, men förklarar att han inte vet vad han känner om det i framtiden. Fritz är den som 

är mest positiv till veckopendling och förklarar att han skulle kunna göra det även i 

framtiden. Men han förklarar att det är något han inte skulle vilja göra kontinuerligt, då 

det blir för påfrestande psykiskt och fysiskt. Fritz tycker att det som är avgörande ifall 

han vill veckopendla eller inte är arbetskamraterna, och vad det är för slags jobb som 

ska göras. 

 

4.3 Brantås Bygg 
 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

I en liten småländsk ort är Brantås Bygg beläget och företaget ägs till 100 % av Ikano 

Bostad. Företaget startades redan i mitten av 1990-talet och blev en del av Ikano 

bostadsproduktion år 2007. Företaget har ungefär 40 anställda och tanken är att en 

fjärdedel ska hjälpa Ikano Bostadsproduktion att bygga hus i storstäderna. En del av 

förändringen i det nya Brantås Bygg var då att det skulle finnas ett resesällskap i 

företaget för att hjälpa Ikano Bostad (Joel 2015-04-28). 

 

Anledningen till att företaget har anställda som veckopendlar är på grund av det 

upplägget Ikano ville ha förklarar Joel, arbetsgivare i Brantås Bygg. Han berättar vidare 

att konjunkturen skiljer sig i storstäderna. Vi tolkar detta som att Joel förklarar att 

byggarbetens efterfrågan är högre i storstäder, och därmed efterfrågas Brantås Byggs 

tjänster i större omfattning i dessa städer. Brantås Bygg sågs som en bra resurs i 

uppbyggandet av Ikano Bostad då de kunde ta det jobb som efterfrågades i 

uppbyggnadsfasen och att de ansågs, som Joel själv uttrycker det som: “Smålänningar 

som kan” (Joel 2015-04-28). Joel känner en trygghet att veta att det finns jobb i städer 

så som Stockholm och Malmö där han kan placera anställda i företaget. Att inte enbart 

hitta jobb hemma till företagets anställda. 

 

I Brantås Bygg intervjuades utöver arbetsgivaren tre stycken arbetstagare enskilt. 

Respondenterna är allesammans bosatta på det småländska höglandet och veckopendlar. 
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De intervjuade heter Fredrik, Olof och Jakob. Dessa skiljer sig åt gällande ålder, 

yrkeserfarenhet och anställningstid hos Brantås Bygg. Fredrik (2015-04-27) har varit 

anställd i åtta år hos Brantås Bygg. Olof (2015-04-27) har jobbat nästan två år inom 

företaget och. Jakob (2015-04-27) har jobbat fyra år i företaget. På grund av försämrade 

arbetsförhållanden i branschen han jobbade i tidigare valde han att börja jobba i 

byggbranschen. 

 

4.3.2 Belöningssystemet i Brantås Bygg 

Joel förklarar att anställda i byggbranschen generellt inte har någon individuell 

lönesättning, utan att alla har samma lön. Joel beskriver att det inte är företaget som 

särbehandlar de anställda som veckopendlare vad gäller lön, utan att det är marknaden 

och facket som styr. “Vi kan inte skicka dem utan att de har samma, det går inte facket 

med på. Det är lika lön för lika arbete” (Joel 2015-04-28). 

  

Joel berättar vidare att det finns tre olika lönesystem i företaget. En vanlig fast timlön 

som företaget använder i stor omfattning i Vetlandaområdet. När de arbetar på de stora 

byggena hos Ikano i Stockholm använder företaget en ren ackordslön som förhandlas 

fram med Byggnads innan bygget startas. På byggena i Malmö tillämpas en premielön 

där lönen består av en mindre rörlig del. 

 

Timlönen skiljer sig åt beroende på vilken stad en anställd inom Brantås Bygg arbetar. I 

Stockholm tjänar de högst medan det är lite lägre timlön i Malmö. Sedan berättar Joel 

att de tjänar lite mindre i orter runt omkring Vetlanda. Denna skillnad i timlön 

motiveras av tillgång och efterfrågan enligt Joel. Han medger att det är ett bekymmer 

med de som åker från Stockholm till en lägre timlön i Malmö. Detta har skapat missnöje 

och är något som har uppmärksammats av Joel. Joel förklarar att löneskillnaden mellan 

vilken stad man arbetar i är något som de behöver förbättra. Att lönen är olika beroende 

på i vilken stad arbetet utförs anser arbetstagaren Fredrik är oförståeligt då det är samma 

arbete som utförs. Även arbetstagaren Jakob anser detta vara orimligt, och något som 

kan vara direkt omotiverande. Annars är Jakob nöjd med sin lön i jämförelse med andra 

yrken. Arbetstagaren Olof har aldrig känt något missnöje med sin lön i förhållande till 

andra yrken och även jämfört med de som jobbar kvar hemma. Dock vet han inte vad 

andra företag ligger på för nivåer och kan därmed inte göra jämförelser med dem.  
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Den rörliga delen av premielönen i Malmö styrs av hur många timmar arbetet utförs på, 

antalet besiktningsanmärkningar bygget kommer ha och andra mer mjuka parametrar så 

som avvikelse från användning av antalet containrar. De som veckopendlar i företaget 

får även ett traktamente. Joel konstaterar att anställda tjänar mer på att ligga ute och 

veckopendla. Vad gäller premielönen för de som veckopendlar förklarar Joel att det 

motiveras genom att det är en uppoffring de gör och då ska de ha högre ersättning. Joel 

menar att alla har möjlighet att veckopendla och om man har något problem när man 

jobbar hemma med att ha en lägre lön: “Enkelt brukar jag säga, bara åk” (Joel 2015-

04-28). Beslut om att veckopendla är personligt förklarar Joel och det är olika faser i 

livet man kan tänka sig att göra det. Det är något man tjänar bra på. 

 

I Brantås Bygg kompenseras utbildning med mer i lönekuvertet. Några anställda läser i 

nuläget till arbetsledare vilket de senare kommer få ökad lön för när de är klara. Kravet 

för att gå vidare inom företaget är en viss utbildning som de styr själva över ifall de ska 

gå eller inte, konstaterar Joel. 

 

Joel förklarar att företaget förser arbetstagarna med mobiltelefoner och abonnemang. 

Detta ses förvisso inte som en förmån utan är rent säkerhetsmässigt. Alla måste ha en 

mobiltelefon förklarar Joel. Sedan får alla friskvårdsbidrag, arbetskläder och en present 

från företaget när de fyller femtio eller går i pension. Förutom de ovanstående bjuder 

företaget de anställda i Brantås Bygg på julbord, årlig sommarfest, studieresa vartannat 

år och taklagsfester enligt Joel. De anställda som veckopendlar får utöver det som 

tidigare nämnt även bo gratis i baracker med egna rum och gemensamt kök. 

Arbetstagarna Olof och Jakob berättar att de får biljetter till idrottsevenemang  och 

Fredrik nämner att de får låna verktyg av företaget vid behov. 

 

De anställda inom Brantås Bygg får ta ett visst ansvarstagande både när de 

veckopendlar och jobbar hemma, Joel påpekar dock att det inte är alla som 

nödvändigtvis vill ha ansvar. Många gör det dem ska och inget mer. 

Ansvarsfördelningen för de projekt där veckopendling ingår är det inte Joel som styr 

över. Utan ansvaret fördelas till Ikanos platschefer på de byggarbetsplatser som 

innefattar veckopendlare från Brantås Bygg. Brantås Byggs roll är att förse gubbar till 

arbetsplatsen. När Brantås Bygg har egna projekt är det en som får rollen som försteman 

på bygget enligt Joel. Utifrån detta uttalande tolkar vi det som att ansvar ges, men inte i 
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så stor utsträckning till samtliga anställda som veckopendlar. Vad gäller ansvar för 

daglig feedback ligger den hos de närmaste cheferna, det är de som motiverar de 

anställda eftersom Joel sällan träffar dem när de ligger ute på olika platser förklarar han. 

Han försöker hålla en positiv ton och säga att de är duktiga. Men det behöver inte 

betyda att man ska ljuga utan man kan även behöva tillrättavisa dem vid behov förklarar 

Joel. 

 

Den viktigaste komponenten i det befintliga belöningssystemet tror Joel är den lön som 

står i lönekuvertet, den totala summan. Pengar är en nödvändighet som alla måste ha. 

“Vet inte om det finns något samhälle som fungerar utan dem” (Joel 2015-04-28). 

 

Om det skulle införas en typ av belöning som motiverar mest idag, skulle mer betalt och 

bättre arbetstider med inräknade restiderna ha störst påverkan för de anställda som 

veckopendlar tror Joel. Han tror att hans anställda vill jobba 40 timmar som alla andra 

och det gör de inte för närvarande om man räknar med restiderna när de pendlar. Joel 

menar att de vill hem efter sina 40 timmar och då stressar dem. Om han själv hade 

veckopendlat skulle han vilja ha restiden integrerad i restiden. 

 

4.3.3 Motivation från belöningssystemet 

Av alla belöningar företaget använder sig av är det lönen som motiverar samtliga 

respondenter mest från belöningssystemet. För varken Fredrik eller Jakob spelar det 

någon roll om det är den fasta eller rörliga delen som ökar, bara det ökar totalt. “Jag 

kan leva med en bra timlön men även med ett bra bonussystem, men det ska räkna sig 

på slutet” (Fredrik 2015-04-27). Olof eftersträvar helst en ökad fast lön. 

 

De belöningar som skulle göra Jakob mest motiverad i nuläget skulle vara bra feedback 

och betalt för det. Samtidigt förstår han att det är svårt för sin arbetsgivare att ge ut en 

individuell resultatlön, detta då det stjälper mer än vad det hjälper i arbetssituationen 

och kan skapa osämja mellan individerna i gruppen. Det är bättre att alla har en 

gemensam morot att jobba utefter förklarar Jakob. Olof nämner högre lön och fler 

komptimmar som de belöningar som skulle motivera honom mest ifall han fick välja. 

“Det är väl just i den åldern man är nu så kanske man är lite mer sugen på att resa lite 

mer och sånt där. Då hade det varit gött med antingen lite mer semester eller 

komptimmar” (Olof 2015-04-27). Olof berättar vidare att han kan kosta på sig mer om 
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han får en bättre lön. Huvudsakligen bättre betalt är det som skulle motivera Fredrik 

mest i dagsläget. 

 

Arbetsgivare Joel menar att företagets belöningssystem har en begränsad roll vad gäller 

anställdas motivation: “Vi skapar förutsättningar, trivas får du göra själv, fast du får 

alla förutsättningar för att göra det” (Joel 2015-04-28). Han försöker inspirera och få 

sina anställda att tycka arbetet är kul och att arbetet kommer att bli bra. “För fel kan 

alla göra. Fokusera på det bra, fel blir det alltid. Livet är såhär att ibland regnar det 

och ibland skiner solen” (Joel 2015-04-28). Joel känner själv att han inte alltid vill ha 

en belöning. Man måste kunna belöna sig själv istället. 

 

Varför Brantås Bygg belönar sina anställda är enligt Joel att de ska få betalt för att de 

gör ett bra jobb. Han försöker se till helheten. Att se till att de sover och bor bra 

resulterar i att de jobbar bättre och kan vara mer värt än en tia i löneökning. 

 

4.3.4 Arbetstagares åsikter kring veckopendling 

Hur det kommer sig att de veckopendlar så var det ett personligt val för Olof, då han 

blev förfrågad om veckopendling men att det fanns ett alternativ att arbeta kvar på 

hemmaplan. Olof förklarar att veckopendling med det arbetsmomentet han har kanske 

är lite roligare jämfört med att enbart arbeta med vattenskador som han hade fått göra på 

hemmaplan. Jakob förklarar: “Det är personligt val i och med att jag visste om det från 

början” (Jakob 2015-04-27). Med att veta om det från början syftar Jakob till att 

veckopendling var ett arbetsvillkor för att han skulle börja arbeta i företaget, detta då de 

hade arbete i Helsingborg vid starten av hans anställning. Likaså för Fredrik då han blev 

tillfrågad med vetskap om att anställningen skulle innebära veckopendling. 

 

Samtliga arbetstagare anger ökad betalning och längre helger som faktorer till att de 

veckopendlar. Fredrik tycker att längre helger är något som är bra med veckopendling, 

då han får tid till att göra ärenden som han inte har möjlighet att göra på vardagarna. En 

ytterligare anledning till veckopendling för Fredrik är att han kan stanna kvar i 

storstäderna över helgerna och utforska dem utan att betala boende samt ytterligare 

resor. Olofs uppfattning om vad som är roligt med veckopendling är att han får se andra 

städer och att själva arbetet i Malmö är roligt. I början förklarade Olof att veckopendla 

till Malmö var flashigt, då han kunde säga att han jobbade i en större ort. Jakob berättar 
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att det roliga med veckopendling är att han trivs bra med arbetet och den goda 

gemenskapen. Tidigare i intervjun beskrev Jakob att han arbetade mycket med 

kökssnickerier i Malmö vilket är det han tycker är roligt. Vi tolkar att detta motiverar 

Jakob att veckopendla till Malmö då han får arbeta med det han tycker är 

tillfredsställande. 

 

Om valet finns att få välja mellan att veckopendla eller att arbeta hemma givet samma 

kompensation, förutom den som är direkt kopplat till just veckopendlingen. Så skulle 

Fredrik och Jakob välja att arbeta på hemmaplan. Det är pengarna som styr i dagsläget 

att man veckopendlar vidareutvecklar Jakob. Därmed tolkas pengar vara det som 

motiverar Fredrik och Jakob mest då de inte skulle veckopendla om den extra 

finansiella kompenseringen skulle tas bort. Olof kan tänka sig att fortsätta veckopendla i 

nuvarande situation för tillfället, detta då han ändå tjänar en liten större summa på grund 

av traktamentet. Han kan tänka sig fortsätta med detta tills han får en anledning till att 

vilja vara hemma, till exempel när han skaffar familj. 

  

Att vara borta från hemmet och att det sociala livet hämmas både gällande 

familjerelationer och vardagssysslor är det tråkiga med att ligga ute menar både Fredrik 

och Jakob. Vidare nämner Fredrik att friheten att göra som man vill bortfaller vid 

veckopendling då man bor kollektivt. Han saknar också att ligga hemma i sin egen säng 

och att slippa ta hänsyn till de andra som han ligger ute med i det gemensamma 

boendet. Olof påpekar att det blir väldigt långa dagar med mycket jobb och lite sömn 

och att det är lite som hinns med på veckodagarna. Det tråkiga med att veckopendla är 

även bilresandet tur och retur menar både Fredrik och Olof. 

 

Ifall Jakob kan tänka sig att veckopendla i framtiden, blir svaret nej med tro på att det 

inte kommer ske en längre tid till. 

“Det funkar inte riktigt som det är nu med huset och att det är som nu att min fru får dra 

allt själv på veckorna. Trots att flickorna börjar bli äldre nu så är det ändå att det behöver 

skjutsas när dom inte har körkort och sådär” (Jakob 2015-04-27). 

 

Om det är något som kan förändra denna inställning till veckopendling, poängterar han 

att det är svårt, då det är mycket tid man förlorar tillsammans som en familj och att det 

är lätt att glida ifrån varandra. 
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Fredrik är också negativ till fortsatt veckopendling i framtiden, han förklarar:  

 

“Jag har träffat ett fruntimmer, så nu känns det bättre att snart flytta hem och börja jobba 

hemma. Jag har funderat på att detta är det sista bygget jag ligger ute” (Fredrik 2015-04-

27).  

 

“Jag är 45 och detta bygget ska gå i 6-7 år här, så blir jag ju över 50. Då har jag legat ute 

i 20 år och jag tror det räcker sen” (Fredrik 2015-04-27). 

 

Olof ställer sig positiv till att veckopendla ett par år framöver tills han eventuellt skaffar 

familj. Han förklarar att han absolut inte vill veckopendla om han får barn. Då vill han 

inte vara iväg även ifall han tjänar mer pengar. 
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4.4 Empirisk sammanfattning 

 

Tabell 1 syftar att spegla de faktorer som vi tolkat uppgetts vara motiverande till att 

veckopendla i intervjuerna med arbetstagarna. De är rangordnade efter hur många 

arbetstagare som angivit de olika faktorerna och tabellen illustreras för att underlätta 

förståelsen till återkoppling från empirin både för analys på individnivå samt företagen 

emellan. Tabell 2 uppvisar de faktorer som arbetstagarna upplever som negativt med att 

veckopendla. 

 

I tabell 3 är de tre företagens belöningssystem sammanfattade. Här har det 

kategoriserats upp vilka olika komponenter företagen använder i sitt belöningssystem 

och vad som anses vara mest motiverande. Den klassificeringen vi har gjort av de olika 

belöningarna kommer vidare förklaras i analyskapitlet. Denna tabell har använts för att 

läsaren enklare ska kunna få en överblick av empirin och ökad förståelse av 

analyseringen. 

 
Tabell 1 – Motivation till att veckopendla 

Företag LP Vent Sjuhärads Bygg Brantås Bygg 

Arbetstagare André Klas Jörgen Örjan Herman Fritz Fredrik Jakob Olof 

Få alternativ* X X X X X X X X  

Pengar X X X  X X X X X 

Gemenskap X X X X X X  X  

Se nya platser X X  X X  X  X 

Arbetet i sig    X X X  X X 

Ansvar X  X X X X    

Testa på något nytt   X X X X    

Längre helger       X X X 

Personlig utveckling    X  X    

Stolthet     X     

Status         X 

*:Inget som motiverar men har påverkat valet att veckopendla 

 

Tabell 2 – Nackdelar med att veckopendla  

Företag LP Vent Sjuhärads Bygg Brantås Bygg 

Arbetstagare André Klas Jörgen Örjan Herman Fritz Fredrik Jakob Olof 

Privatliv X X X X X X X X X 

Pendling    X X X X  X 

Gemenskap  X        
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Tabell 3 – Belöningssystems utformning 

Företag LP Vent Sjuhärads Bygg Brantås Bygg 

Fast lön Fast timlön, styrs av Byggnads. - Gemensam timlön, styrs av 

marknaden. 

- Ligger i överkant i branschen. 

Timlön följer byggnads och 

marknad. 

Rörlig lön - Bonussystem. 

- Karriärslön för ledande montör. 

- Kompetensrelaterad ersättning. 

- Traktamente. 

- Extra pensionsersättning. 

- Två timmar extra betalt per dag. 

- Betald mat, resa** och 

boende**. 

- Ackord. 

- Bonus. 

-Karriärslön. 

-Traktamente. 

 

Anställningsförmåner 

 

 

 

 

 

- Materiella sociala belöningar 

Arbetskläder, låna verktyg, 

gymkort, boende, mobil med 

abonnemang, firmabil. 

 

 

 

- Event och resor 

Arbetskläder, låna verktyg, 

friskvårdsbidrag, boende**, 

firmabil**. 

 

 

 

 

- Event och resor 

Arbetskläder, låna verktyg, 

friskvårdsbidrag, boende, mobil 

med abonnemang, present vid 50 

år och vid pension. 

 

 

- Event och resor 

 

Inre belöningar Daglig feedback, möte en gång i 

veckan, ansvarstagande, beröm, 

frihet över arbetstid och 

semester, flexibelt upplägg kring 

veckopendling. 

Feedback, ej upplevd av AT. 

Tilltro, ansvarstagande, 

individuella samtal, frihet i 

arbetet, fri disponering av arbete 

och ledighet. 

Ansvarstagande, tilltro och 

feedback. 

Viktigaste komponenten i 

befintligt belöningssystem? 

 

Aron (AG***) – Gymkort. 

André – Totala lönen. 

Klas – Bonus. 

Jörgen – Timlön. 

Folke (AG***) – lön. 

Örjan – 

Primärt:Arbetet i sig. 

Sekundärt: Lön. 

Herman – lön. 

Fritz – 

Primärt: Ansvar. Sekundärt: 

Pengar. 

Joel (AG***) – Lön. 

Jakob- Lön. 

Fredrik- Lön. 

Olof- Timlön. 

Vilken belöning som skulle öka 

motivation mest ifall den 

infördes eller utökades. 

Aron (AG***) – Bonussystemet. 

André- Högre timlön. 

Klas – Ansvar. 

Jörgen– Högre timlön. 

Folke (AG***) – Vet ej, 

situationsberoende. 

Örjan-Timlön. 

Herman – Högre lön. 

Fritz – Högre lön. 

 

Joel (AG***) - Lön och 

integrerad restid. 

Jakob – Feedback och betalt för 

det. 

Fredrik – Högre lön. 

Olof – Högre lön, fler 

komptimmar. 

Varför AG*** belönar AT****? För att de gör ett bra jobb och 

alla ska känna sig som delägare i 

firman. 

Med tron att det i slutändan lönar 

sig och går bättre för företaget. 

De ska få betalt för att de gör ett 

bra jobb, belöningar resulterar i 

bättre arbete. 

**:Förses av kunden 

***: Arbetsgivare 

****:Arbetstagare 

(Egna tabeller) 
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5 Diskussion kring motivation till att veckopendla och 
belöningssystemens utformande 
 

I detta kapitlets första avsnitt diskuteras det som motiverar arbetstagarna till att 

veckopendla genom att jämföra empiriskt resultat med motivationsteorier presenterade 

i teorikapitlet. I det andra avsnittet diskuteras hur arbetstagare belönas från respektive 

belöningssystem. I det tredje diskuteras åsikter angående belöningssystemens viktigaste 

komponenter och det som motiverar mest i dagsläget. Avsnitt två och tre kommer 

diskuteras genom presenterad teori angående belöningssystem i teorikapitlet. 

 

5.1 Hur kommer det sig att ni veckopendlar? 
 

5.1.1 Få alternativ 

Något som identifierats i LP Vent är att arbetstagarna vet om att det är veckopendling 

som gäller ifall man ska arbeta i företaget. Samtliga arbetstagare i Sjuhärads Bygg 

beskriver i sina intervjuer att de blev tillfrågade av chefen att veckopendla och det var 

något som de ansåg var underförstått av dem att göra, då de är unga och inte har någon 

familj i nuläget i jämförelse med övriga i företaget. I Brantås Bygg är det arbetstagarna 

Jakob och Fredrik som nämner att de började arbeta i företaget i vetskap om att det 

innebar veckopendling och att det var ett krav för att de skulle anställas. Den enda som 

inte nämner att det var den rådande situationen som var en faktor till att han började 

veckopendla är arbetstagaren Olof, han berättar att han aktivt valde att ta jobbet i 

Malmö framför det som erbjöds på hemmaplan. Samtligas uttalanden, förutom Olof 

leder till diskussion kring att deras beteenden har influerats av en extern attribution från 

den rådande omgivningen och situationen i företaget, vilket är det sätt individer kan bli 

påverkade av, och som attribueras till deras beteenden (refererad i Hume 1995, 25-26). 

Företagen gav olika förutsättningar och det är utifrån dessa förutsättningar som samtliga 

arbetstagare förutom Olof blivit påverkade av i sina beslut att veckopendla. 

 

5.1.2 Pengar 

Inom alla företag så har pengar ansetts motivera till veckopendling och något samtliga 

respondenter förutom Örjan i Sjuhärads Bygg förklarat på ett eller annat sätt. Detta 

tyder på att de motiveras av yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci 

(2000) förklarar yttre motivation som beteenden styrda av ett separat instrumentellt 
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värde. I deras fall är det de extra pengarna som veckopendlingen innebär som ger 

drivkraft till att de vill göra detta specifika handlande. Med pengar syftar arbetstagarna 

till olika aspekter. I LP Vent antas mer pengar med veckopendling syfta till att de jobbar 

fler timmar och veckopendling innebär traktamente. I Sjuhärads Bygg innebär pengar 

att de får lägga upp arbetstiden hur de vill och på så sätt kan jobba fler timmar, de får 

även två timmar extra betalt per dag vilket genererar mer pengar i slutändan. I Brantås 

Bygg innebär mer pengar en höjd timlön och rörlig lön i form av premielön och 

traktamente.  

 

Beteenden styrs genom det utfall som följer ett visst beteende. Sambandet mellan 

utfallet och beteendet blir starkare och mer troligt att återupprepas om individen blir 

tillfredsställd av utfallet enligt The law of effect (refererad i Postman 1947, 493). Jakob, 

arbetstagare i Brantås Bygg förklarar tydligt att det är pengarna som styr att han 

veckopendlar i dagsläget. Klas, arbetstagare i LP Vent är kanske den som är tydligast i 

sitt förklarande till att han veckopendlar: “Varför jag gör det i den här åldern är för att 

jag vill tjäna pengar” (Klas 2015-04-24). Sådana uttalanden gör det tydligt att deras 

beteenden upprepas och styrs av ett stimulerande utfall, vilket The law of effect 

beskriver (refererad i Postman 1947, 493). 

 

Lön klassas inte som en motivator som motiverar anställda, utan är en hygienfaktor som 

kan skapa missnöje om den är för låg (Herzberg, 1968). Utifrån detta synsätt kan det 

diskuteras om det är på grund av alternativet att inte veckopendla som får dem att 

fortsätta, då alternativet att jobba hemma sänker deras nuvarande finansiella ersättning. 

Detta synsätt kritiserar därmed deras motivation till att veckopendla, enbart på grund av 

ökad lön. 

 

5.1.3 Gemenskap 

André, Jörgen och Klas i LP Vent beskriver att de veckopendlar för att de trivs med 

umgänget. André säger att de är ett gött gäng, Klas att det fungerar bra ihop med dem 

han arbetar med och Jörgen att det är en speciell gemenskap att veckopendla. Liknande 

svar återfinns i Sjuhärads Bygg där alla nämner gemenskap och Fritz berättar att i Åre 

är de ett gött gäng. I Brantås Bygg tycker Jakob att det är en god gemenskap vid 

veckopendling. Jämförelsen är därmed stark mellan LP Vent och Sjuhärads Bygg men 

går inte kopplas lika starkt till svaren från Brantås Bygg. Dessa sju arbetstagare syftar 
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till att relationen till arbetskamrater är något som skapar en god gemenskap och 

överensstämmer med människors kärleksbehov, ett behov av att känna tillhörighet i en 

social grupp (Maslow, 1943). Likartat kan denna känsla av gemenskap arbetstagarna 

känner förklaras med tillhörighetsbehovet, beskrivet som ett behov att ha ömma, nära 

relationer till andra (McClelland, 1961).  

 

En kritisk hållning till att gemenskap är något som motiverar dem att veckopendla kan 

diskuteras utifrån Herzbergs (1968) förklaringar av hygienfaktorns relation till kollegor. 

Denna faktor behöver inte i sig skapa motivation. Däremot kan denna relationen, eller 

gemenskap som arbetstagarna uttrycker det skapa missnöje om den försämras 

(Herzberg, 1968). 

 

5.1.4 Se nya platser 

Att se nya platser är det tredje mest förekommande som en motivationskälla och kan 

återfinnas i de tre företagen. André och Klas i LP Vent förklarar att de tycker om att få 

se nya städer. Örjan och Herman i Sjuhärads Bygg berättar i sina intervjuer att de tycker 

om Åre. Örjan beskriver det som att det är rolig fritid i Åre och Herman trivs i Åres 

atmosfär och att få se nya miljöer. När tillfälle finns kan Fredrik i Brantås Bygg stanna 

kvar i städerna över helgerna och utforska dem. Olof berättar att han tycker om att få se 

nya städer. Alla dessa svar tolkas som att de tycker om att få se nya platser vilket vi 

kopplar till konceptet effectance motivation (White, 1959). Detta koncept förklarar en 

aspekt som innefattas av de beteenden som styrs från individers inre energier. 

Beteenden urskiljdes genom erfarenheter så som obehag av monotomi, tendensen att 

variera sitt beteende istället för att repetera det, tristess, attraktion av nyheter och 

eftersökandet av stimulering (White, 1959). Kanske är det så att de har någon av dessa 

erfarenheter och därför formar sitt beteende för att utforska nya platser och miljöer. 

 

5.1.5 Arbetet i sig 

En person som drivs av inre motivation är en individ vars handlingar utförs då en inre 

tillfredsställelse uppstår. Denna individ motiveras av det som anses roligt eller 

intressant (Ryan & Deci, 2000) vilket fem arbetstagare från två olika företag påstår är 

något de motiveras av. Samtliga arbetstagare i Sjuhärads Bygg hävdar att bygget i Åre 

är speciellt och något som motiverar dem, vilket kan argumenteras att de därmed tycker 

det är intressant och roligt att ta del av. Olof och Jakob i Brantås Bygg kan även de 

argumenteras att de drivs av en inre motivation, då de delvis veckopendlar för att arbetet 
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de veckopendlar till anses vara roligt och tillfredsställande. Att motiveras av arbetet i sig 

förklarar även Herzberg (1968) är en motivator vilket kan motivera anställda (Herzberg 

1968).  

 

5.1.6 Ansvar 

Det som motiverar anställda i Sjuhärads Bygg är ansvaret veckopendlingen innebär, då 

ansvaret skiljer sig åt gentemot att arbeta hemma. Herman berättar att på andra byggen 

sköter äldre medarbetare allt som har med beställning av material och liknande att göra. 

Detta i jämförelse med projektet i Åre då de får ta mycket ansvar över bygget själva. 

Detta sammanfaller även med två arbetstagare i LP Vent, André och Klas. André tycker 

det är motiverande då han är ansvarig för två byggen i Norrköping och Klas förklarar att 

motivationen steg då han blev ledande montör. Ansvar kan vara en faktor till motivation 

(Herzberg, 1968). Deras dagliga arbete förändras med det utökade ansvaret och är något 

som motiverar dem. Ansvar anses därför vara en inre motivation för dessa arbetstagare 

då det är arbetet med ansvar som skapar tillfredsställelse (Ryan & Deci, 2000). 

 

5.1.7 Testa på något nytt 

Jörgen i LP Vent och de tre intervjuade i Sjuhärads Bygg förklarar att de ville testa på 

något nytt. Herman i Sjuhärads Bygg beskriver: “När man började här uppe för ett år 

sen då var det spännande, testa något annat, inte bara åka på 40:an till Bollebygd” 

(Herman 2015-05-05). Liknande tidigare diskussion kring att se nya platser kan även 

viljan att testa på något nytt anses vara en aspekt av viljan att utforska, vilket förklaras 

med konceptet effectance motivation (White, 1959).  

 

5.1.8 Längre helger 

Att få längre helger när de veckopendlar anser samtliga i Brantås Bygg motiverar dem 

då de får mer tid till sitt privatliv på helgerna. Denna orsak delas inte av de övriga 

arbetstagarna i LP Vent eller i Sjuhärads Bygg och därmed kan inga likheter av denna 

aspekt hittas mellan företagen. Jakob och Fredrik hänvisar till att privata angelägenheter 

gynnas med en längre helg. Olof anser att det är skönt med en extra ledig dag. De långa 

helgerna anses därmed gynna deras privatliv vilket är en hygienfaktor enligt Herzberg 

(1968). Teorin beskriver inte att ett förbättrat privatliv stärker motivationen men den 

hävdar att risken för missnöje minskar om privatlivet inte försämras genom arbetet 

(Herzberg, 1968). Att vara ledig på fredagar är en del av arbetsvillkoren som även det är 

en hygienfaktor (Herzberg, 1968).  
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5.1.9 Personlig utveckling 

Utveckling kan motivera anställda (Herzberg, 1968) och har identifierats i studien då 

Örjan gillar att få utmana sig själv och testa nya saker i arbetet i Åre. Även Fritz 

förklarar att han strävar efter att utvecklas och bli en bättre hantverkare, vilket är något 

han gör i Åre. Detta tyder även på att de drivs av en inre motivation som baseras på 

behov av kompetens och självbestämmande. Det driver beteenden att övervinna 

optimala utmaningar som kräver en grad av kreativitet och fantasi (Deci & Ryan, 1985), 

vilket tycks vara något som motiverar Örjan och Fritz.  

 

Fritz är tydlig med att han vill bli en bättre hantverkare och Örjan förklarar på ett 

liknande sätt att han vill utmana sig själv vilket är behov av självförverkligande, då det 

innefattar strävan att uppnå sin egna potential (Maslow, 1943). En del av 

prestationsbehovet är intresset av att utvecklas (McClelland, 1961) och kan på liknande 

vis återkopplas till Örjan och Fritz uttalanden. 

 

5.1.10 Stolthet 

Herman, arbetstagare i Sjuhärads Bygg berättade i intervjun att: “Det är kul att komma 

till som här uppe i Åre då, att man bara kommer till en grusplätt och sen ett år senare 

är det ett riktigt flashigt hus som står färdigt” (Herman 2015-05-05). Herman motiveras 

av den tillfredsställelse bygget ger honom i form av känslan av stolthet, därav en inre 

motivation till att veckopendla (Ryan & Deci, 2000). Herman är den enda som angivit 

stolthet som motivation till att veckopendla och det därmed återfinns inga likheter 

mellan företagen. 

 

5.1.11 Status 

Olof, arbetstagare i Brantås Bygg nämner att det är flashigt att kunna säga att man 

jobbar på en annan ort. Att det är flashigt tolkas som något som ger status vilket är en 

hygienfaktor enligt Herzberg (1968) och inte behöver skapar motivation i sig, utan 

status möjliggör att inte känna missnöje för individen (Herzberg, 1968). Att ha behov av 

status hänvisas även till behovet av självkänsla där ett av de olika begären för att 

tillfredsställa självkänslan är att få erkännande ifrån andra (Maslow, 1943).  
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5.1.12 Motivation förklarat genom Expectancy theory 

Pengar, gemenskap, se nya platser, arbetet i sig, ansvar, testa på något nytt, att få längre 

helger, personlig utveckling, stolthet och status är de faktorer som identifierats motivera 

anställda till att veckopendla. Dessa faktorer kan ur ett kognitivt perspektiv förklaras 

med hjälp utav Expectancy theory. Denna teori påvisar att individer kopplar ett samband 

mellan beteenden och beteendets utfall och drivs av förväntan att ett visst mål ska 

uppfyllas om förväntningen är tillräckligt hög (Hume, 1995). Ur detta perspektiv 

förväntar de sig dessa aspekter om de veckopendlar, och deras förväntningar av att 

dessa utfall ska ske är tillräckligt starka för att vilja veckopendla. 

 

5.2 Faktorer som sänker motivationen 

 

5.2.1 Privatliv 

Privatliv är en hygienfaktor som kan leda till att individer kan känna sig omotiverade 

om det minskas (Herzberg, 1968) och är en aspekt som har återfunnits i samtliga 

intervjuer med arbetstagarna. De bedöms därmed vara i bred överensstämmelse. Detta 

då samtliga i LP Vent tog upp deras privatliv hemma som något de ansåg försämrades 

när de veckopendlar och det anses vara en tråkig aspekt av att veckopendla. Även 

arbetstagarna i Sjuhärads Bygg delar denna uppfattning. Herman tillägger även att 

privatlivet blir svårt på plats i arbetsorten när de bor tillsammans. Privatlivet på 

arbetsorten nämnde även Olof, arbetstagare i Brantås Bygg som något som blir lidande. 

Även Jakob och Fredrik beskriver att det sociala livet hemma försämras med familj och 

fritidssysslor. 

 

5.2.2 Pendling 

Fritz i Sjuhärads Bygg tycker det är tråkigt att ta sig till flygplatsen för att komma till 

Åre. Även hans kollegor Herman och Örjan påpekar att de inte gillar själva transporten 

till och från Åre utan det är något som uppfattas som tråkigt med att veckopendla. I 

Brantås Bygg berättade Olof i sin intervju att bilresorna till och från bygget var en 

tråkig följd av att veckopendla. Även Fredrik i Brantås Bygg hade samma åsikt gällande 

pendlingen. Det finns därmed likheter mellan dessa två företag, däremot inte till LP 

Vent. Resa till och från arbetsorten är något som anses vara en del av arbetsvillkoren 

vilket är en hygienfaktor som kan skapa missnöje om det försämras (Herzberg 1968). 
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5.2.3 Gemenskap 

Klas, arbetstagare i LP Vent nämner i sin intervju att det fungerar väldigt bra med 

arbetskamraterna han arbetar med, men han berättar att ibland kan det bli för mycket tid 

som spenderas tillsammans. Det här är något som kan påfresta relationen till 

medarbetare vilket är en hygienfaktor som kan skapa missnöje om den försämras 

(Herzberg, 1968). 

 

5.2.4 Veckopendling i framtiden 

Samtliga i LP Vent kan tänka sig att veckopendla även i framtiden, däremot hävdar Klas 

och Jörgen att det är familjesituationen som avgör om de ska veckopendla eller ej. 

Likaså kan inte Jakob, Fredrik och Olof i Brantås Bygg tänka sig att veckopendla i 

framtiden på grund av familjelivet. Denna uppfattningen delar även Örjan i Sjuhärads 

Bygg. Stora likheter har återfunnits mellan LP Vent och Brantås Bygg, mindre 

överensstämmelse med Sjuhärads Bygg. Som tidigare diskuterats kan ett försämrat 

privatliv leda till missnöje (Herzberg, 1968) och är det som har den största påverkan till 

att inte veckopendla i framtiden för dessa anställda.  

 

Fritz däremot kan tänka sig att veckopendla, däremot inte kontinuerligt på grund av att 

det sliter fysiskt och psykiskt. Det beror även på vilka han arbetar med och vilket jobb 

det är. Det som kommer motivera Fritz i framtiden är därmed arbetsvillkoren och 

relationen till medarbetare, vilket båda är hygienfaktorer (Herzberg 1968). Han skulle 

även motiveras av jobbet i sig vilket förklarar att han skulle drivas av en inre motivation 

(Ryan & Deci, 2000). 

 

Herman förklarar att detta är en engångsföreteelse vilket tolkas som att förväntningen av 

det totala utfallet inte är tillräckligt starkt för att påverka beteendet att veckopendla i 

framtiden (Hume, 1995). 

 

5.3 Belöningssystem 

 

5.3.1 Fast lön 

Fast lön utgör en plattform i belöningssystemet för ersättning av ytterligare tillägg, 

vilket kan påverkas av inre och yttre faktorer (Armstrong, 2002). Denna plattform tar 

form av en timlön för alla tre företagen, däremot används timlönen på olika vis. Det 

som skiljer företagen åt vad gäller timlönen är hur de förhåller sig till marknaden och 
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fackförbund, vilka är yttre faktorer som påverkar den fasta lönesättningen (Armstrong, 

2002). LP Vent och Brantås Bygg utgår från fackets riktlinjer. Sjuhärads Bygg påverkas 

även de av yttre faktorer men erbjuder en högre lön för att minska fackets direkta 

inblandning på företagets belöningssystem. 

 

Att alla får samma lön i Sjuhärads Bygg kan enligt Equity theory främja att anställda 

känner sig motiverade då de känner sig rättvist behandlade (Armstrong, 2002). Det här 

är något som Örjan påpekar är bra i företaget i sin intervju. Han tror att individuell 

lönesättning hade skapat diskussioner och hade stjälpt mer än det hade hjälpt. Att 

Jörgen och Klas i LP Vent upplever att den fasta lönen ligger på en lägre nivå gentemot 

andra inom samma yrkesgrupp kan leda till försämrad motivation enligt Equity theory 

då de känner sig orättvist behandlade i jämförelse med andra (Armstrong, 2002). 

Likartat diskussionen ovan kan  timlönen i Brantås Bygg skapa omotivation då den är 

baserad på vart arbetet ligger geografiskt och skiljer sig åt inom företaget. Det här är 

något Jakob påpekar är omotiverande i sin intervju. Även Fredrik har tagit upp 

löneskillnaden mellan städerna de arbetar i som något han är oförstående till. 

 

5.3.2 Rörlig lön 

 

Bonus 

LP Vents bonussystem, Sjuhärads Byggs extra pensionsersättning och Brantås Byggs 

premielön är olika former av rörlig lön då det är finansiella ersättningar som betalas ut 

till de anställda utöver den fasta lönen (Armstrong, 2002). Dessa extra ersättningar kan 

ses som bonus då de betalas ut i en klumpsumma (Armstrong, 2002). Samtliga har 

någon form av kollektiv bonus, vilket är ett sätt att kollektivt belöna en kollektiv insats 

(Armstrong, 2007). I LP Vent och Brantås Bygg är bonusen baserad på gruppens 

prestation på ett visst bygge, i Sjuhärads Bygg är den baserad på organisationens 

prestation i helhet, vilka är två sätt att kollektivt belöna (Armstrong, 2007). En kollektiv 

bonus kan vara uppbyggd på kvantitativa och kvalitativa aspekter och distribueras på 

olika sätt till medlemmar (Armstrong, 2007). LP Vents bonus är uppbyggd på 

kvantitativa aspekter då bonussystemet baseras på om bygget går med vinst, medan 

premielönen i Brantås Bygg är byggd på både kvantitativa och kvalitativa aspekter. 

Sjuhärads Byggs bonus är inte lika tydligt kvantifierbar utan bygger mer på subjektiva 

bedömningar, då bonus betalas om arbetsgivaren anser att det gått tillräckligt bra för 
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företaget under året. En subjektiv bedömning är även det är ett sätt att bedöma om en 

bonus ska utbetalas (Armstrong, 2007). 

 

Traktamente 

Anställda i LP Vent och Brantås Bygg erhåller ett traktamente när de veckopendlar 

vilket är något den anställda kan bli kompenserad med om arbetstagaren reser i tjänsten 

(Skatteverket, 2015). Detta traktamente är inget de får om de inte veckopendlar och 

anses därmed vara en rörlig del av den finansiella kompensationen då det är ett tillägg 

på lönen (Armstrong, 2002). Om arbetsgivaren ersätter för mat och nattlogi under 

tjänsteresan sänks traktamentet (Skatteverket, 2015) och detta verkar vara fallet i 

Sjuhärads Bygg då de ersatt traktamentet med att betala för maten och att kunden står 

för boendet. Med andra ord ersätta för ökade levnadskostnader. Att betala för mat kan 

anses vara en förmån men då företaget har löst det som ett sätt att ersätta traktamentet 

klassas det i det här fallet som en rörlig lön (Armstrong, 2002). 

 

Karriärslön och kompetensrelaterad ersättning 

En karriärslön är en form av rörlig lön då exempelvis ökat ansvar ger utökad ersättning 

(Armstrong, 2002). LP Vent använder sig av karriärslöner i sitt belöningssystem då de 

som erhåller titeln ledande montör i företaget får ett tillägg på timlönen. Utöver att Klas 

är ledande montör erhåller han också ett extra tillägg då han är utbildad inom området 

företaget är verksamt inom, vilket är en kompetensrelaterad ersättning som baseras på 

den anställdas uppnådda kompetenser (Armstrong, 2002). I Brantås Bygg belönas rollen 

som arbetsledare som anställda kan erbjudas när de tagit en viss utbildning. Detta kan 

ses som en kombination av karriärslön och kompetensrelaterad ersättning då ansvar i 

slutändan belönas men för det krävs viss kompetens genom utbildning (Armstrong, 

2002). Dessa två företag har därmed likheter vad gäller dessa typer av rörlig lön, vilket 

skiljer sig från Sjuhärads Bygg då ansvar och utbildning inte kompenseras. 

 

Två timmar extra betalt per arbetad dag 

De som veckopendlar i Sjuhärads Bygg belönas med två timmar extra betalt varje dag 

för att de veckopendlar. Detta är ett tilllägg på den fasta lönen som de får oberoende av 

prestationen och är en form av rörlig lön då den tillkommer utöver den fasta lönen 

(Armstrong, 2002). Denna typ av belöning återfinns endast i Sjuhärads Byggs 

belöningssystem. 
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5.3.3 Anställningsförmåner 

Belöningar som ökar välmåendet hos de anställda kallas för anställningsförmåner 

(Armstrong, 2007) och täcker både finansiella- och icke-finansiella förmåner (Shields, 

2007). Finansiella förmåner är indirekta betalningar till de anställda (Shields, 2007) och 

det som funnits i studien är att samtliga företagens belöningssystem erbjuder olika typer 

av finansiella förmåner. Det som alla företag erbjuder är arbetskläder och möjlighet att 

låna verktyg. Sjuhärads- och Brantås Bygg erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag, 

medan LP Vent finansierar ett gymkort till sina anställda inom valfri gymkedja. 

Samtliga företag erbjuder även boende till sina anställda, dock är det kunden som står 

för kostnaderna för arbetstagarna i Sjuhärads Bygg. Det som LP Vent och Brantås Bygg 

erbjuder som anställningsförmån är mobil och abonnemang, dock anses det inte som en 

förmån i Brantås Bygg utan förses av säkerhetsmässiga skäl. LP Vent och Sjuhärads 

Bygg förser även anställda med firmabilar i tjänsten (i Sjuhärads Bygg står kunden för 

denna kostnad). Brantås Bygg ger även en gåva till sina anställda när de fyller 50 år och 

när de går i pension. De förmåner Shields (2007) beskriver överensstämmer med många 

av de förmåner vi funnit i studien. Att låna verktyg, friskvårdsbidrag och få tillgång till 

boende återges inte som förmåner av Shields (2007) men tolkas analogt med de övriga 

då det är en indirekt betalning till de anställda (Shields, 2007).  

 

Materiella sociala belöningar 

Ur intervjuerna har det framgått att LP Vent bjuder sina anställda på olika 

uppmuntrande aktiviteter och resor. Till exempel bjöd företaget sina anställda på en resa 

till Prag våren år 2015. Sjuhärads Bygg brukar bjuda företagets anställda på en 

fotbollsresa och en fiskeresa varje år. Utöver detta så anordnas det curlingspel och ett 

antal firmafester. De som är anställda inom Brantås Bygg får även de ta del av olika 

aktiviteter så som julbord och sommarfester. De bjuder även sina anställda på 

studieresor emellanåt. Sammantaget är dessa olika event och resor företagen erbjuder, 

och är en slags förmåner, närmare bestämt materiella sociala belöningar (Svensson & 

Wilhelmson, 1988). 

 

5.3.4 Inre belöningar 

Klas och Jörgen i LP Vent anser att de får beröm om de gjort något bra och 

arbetsgivaren Aron ger enligt egen utsago kontinuerlig feedback via telefon och 

fredagsmöten. Folke säger att hans anställda får cred om de gör något bra medan de 
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intervjuade arbetstagarna i Sjuhärads Bygg förklarar att kritiken är dålig. I Brantås Bygg 

ansvarar den närmsta chefen för feedback till de anställda och för de veckopendlande 

tillhör dessa chefer Ikano. Utifrån dessa uttalanden är det en del som direkt förklarar att 

de har feedback varav beröm och cred även det tolkas likartat som feedback, vilket är en 

inre belöning enligt Shields (2007) och något samtliga företag erbjuder. 

 

En annan typ av inre belöning anses vara ansvarstagande då det är direkt kopplat till 

innebörden av arbetets utformning (Shields, 2007). Detta har återfunnits i de tre 

företagen. Aron i LP Vent känner att han kan släppa mer och mer ansvar till sina 

anställda. Folke i Sjuhärads Bygg menar på att ansvarsfördelning måste ske till de som 

veckopendlar och är något man får lita på. Herman, arbetstagare i Sjuhärads Bygg säger 

att de får fria tyglar i Åre vilket tolkas som att de får ansvara över sitt eget arbete. I 

intervjun med Joel, arbetsgivare i Brantås Bygg så erbjuds utökat ansvar om någon får 

rollen som förstaman eller arbetsledare i företaget. Detta är inget som har framkommit 

att de veckopendlande arbetstagarna får ta del av. 

 

Arbetstagarna i LP Vent har frihet att styra över sina arbetstider och får lägga upp det 

hur de vill, och ibland kan det finns möjlighet att periodvis jobba hemma förklarar 

Aron, arbetsgivare i LP Vent. Något som Jörgen, arbetstagare i LP Vent påstår är att 

han kan påverka valet av vilken stad han arbetar i. Herman och Fritz i Sjuhärads Bygg 

påpekar att de får styra över sina egna arbetstider när de jobbar i Åre. Herman förklarar 

även att det inte är några problem med att ta ledigt. LP Vent och Sjuhärads Bygg verkar 

därmed erbjuda flexibilitet i arbetet vilket är en inre belöning (Shields, 2007).  

 

Arbetsgivaren i Sjuhärads Bygg arbetar aktivt med att få sina anställda att trivas ihop 

och försöker se till så att de arbetar med kollegor de trivs med. Vartannat år håller han 

individuella samtal för att sätta samman de anställda så att alla ska trivas. Vi anser även 

dessa samtal är inre belöningar då syftet med samtalet är att skapa ökad trivsel i arbetet 

och formar hur arbetet ser ut, arbetet som i sig är en inre belöning (Shields, 2007). Det 

framgår även att det erbjuds ett synnerligen speciellt bygge för de som veckopendlar 

vilket även det ses som en inre belöning då det möjliggör ett intressant och utmanande 

arbete (Shields, 2007). Herman beskriver även att de är självgående när de jobbar i Åre 

vilket tyder på att Sjuhärads Bygg erbjuder självständighet i arbetet som är en inre 

belöning (Shields, 2007). 
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5.4 Motivation från belöningssystemet 
 

5.4.1 LP Vent 

Arbetsgivaren i LP Vent anser den viktigaste komponenten i företagets belöningssystem 

är gymkortet. Han motiverar det med att han ser att de mår bättre av det. Den viktigaste 

komponenten enligt arbetsgivaren är en indirekt betalning då gymkortet är något han 

lägger ut en kostnad på till de anställda, en indirekt kostnad. Därmed en finansiell 

förmån (Shields, 2007). Detta skiljer sig mot företagets anställda där alla har svarat 

olika. Jörgen tycks motiveras mest av den fasta delen, tolkat som den fasta lönen 

(Armstrong, 2002). Klas hävdar att bonus motiverar honom mest, vilket är en form av 

rörlig lön (Armstrong, 2002). André motiveras av de finansiella belöningarna i helhet 

och anses därför vara en kombination av den fasta och rörliga lönen (Armstrong, 2002). 

 

Arbetsgivaren i LP Vent tror däremot att ett mer gynnsamt bonussystem skulle motivera 

de anställda mest i dagsläget. Han förklarar att effektivisera det bonussystem de redan 

har, vilket är en form av rörlig lön (Armstrong, 2002). Vad som skulle motivera Klas 

mest i dagsläget från belöningssystemet skulle vara ett utökat ansvar vilket är en inre 

belöning (Shields, 2007). André och Jörgen hävdar att ökad timlön hade haft störst 

effekt på deras motivation i dagsläget, vilket är den fasta lönen av belöningssystemet 

(Armstrong, 2002). Ingen av arbetstagarna delar därmed uppfattning om att 

bonussystemet skulle motivera dem mest i nuläget. 

 

5.4.2 Sjuhärads Bygg 

Den totala lönen är den viktigaste beståndsdelen i Sjuhärads Byggs belöningssystem 

enligt Folke. Folke nämner varken den fasta timlönen eller de rörliga delarna i 

belöningssystemet som viktigast utan syftar därmed till kombinationen av den fasta och 

den rörliga lönen (Armstrong, 2002). Att lönen är den beståndsdel i belöningssystemet 

som motiverar arbetstagarna mest råder det delade meningar om bland arbetstagarna. 

Örjan delar delvis Folkes uppfattning. Han beskriver: “Timpeng kan man ju göra roliga 

saker efter jobbet, men trivs man på jobbet spelar den ju lite mindre roll” (Örjan 2015-

05-05). Arbetet motiverar därmed Örjan och är en inre belöning (Shields, 2007). Örjan 

menar att pengar är en nödvändighet för motivationen som sjunker om lönen försämras, 

Herman motiveras mest av lönen och Fritz anser lönen motiverar honom sekundärt. 

Deras uttalanden överensstämmer till stor del av vad Folke anser är den viktigaste 



  

 

65 

komponenten, vilket är den finansiella delen av belöningssystemet (Armstrong, 2002). 

Andra faktorer i belöningssystemet som motiverar är enligt Örjan den goda 

gemenskapen i arbetet. Detta är ingen belöning i sig utan det är de mekanismer som 

ligger bakom gemenskapen som kan argumenteras vara en inre belöning. Exempelvis 

det individuella samtal Folke håller med sina anställda i Sjuhärads Bygg som tidigare 

diskuterats var en inre belöning (Shields, 2007). Fritz motiveras mest av att få ökat 

ansvar, hänvisat likt ovanstående diskussion av att möjliggöra ansvarstagande som en 

inre belöning (Shields, 2007).  

  

Folke vet inte vilken typ av belöning som skulle främja motivation mest hos hans 

anställda ifall den infördes. Han påstår att det beror på situationens arbetsuppgift och 

geografiska läge. Då han tycker att det i nuläget fungerar så pass bra och upplever sina 

arbetstagare som nöjda, tror han inte att de eftersträvar någon belöning utan är tillfreds 

ändå. Herman och Fritz i Sjuhärads Bygg poängterar att högre lön är den sorts belöning 

som skulle motivera dem mest om det infördes idag, alltså de sammanlagda finansiella 

belöningarna (Armstrong, 2002). Mer specifikt förklarar Örjan att timlönen skulle 

motivera honom mest ifall den infördes i dagsläget, vilket är den fasta lönen 

(Armstrong, 2002). 

 

5.4.3 Brantås Bygg 

Den slutgiltiga lönen i lönekuvertet är den viktigaste komponenten i belöningssystemet 

hävdar arbetsgivaren i Brantås Bygg, därmed syftar han på den totala finansiella 

belöningen (Armstrong, 2002). Enligt Fredrik, Jakob och Olof är det den totala 

finansiella belöningen från den fasta och rörliga lönen som motiverar mest. Det finns 

därmed en överensstämmelse mellan arbetsledaren och arbetstagarna, att det är den 

totala finansiella belöningen som skulle motivera mest i dagsläget. Motivationen tror 

Joel även skulle ökas om arbetstiderna skulle förbättrats med inräknande av restiderna. 

Detta ger inte de anställda utökad finansiell kompensation då de är i tjänst lika många 

timmar, däremot minskar de sina arbetstimmar på arbetsorten. Detta resulterar i att 

arbetsgivaren i slutändan får stå för de kostnaderna det innebär att det arbetas mindre 

timmar på byggena. Det anses därmed vara en finansiell förmån då de anställda får en 

indirekt betalning av arbetsgivaren (Shields, 2007). 
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Belöningar som skulle motivera mest i dagsläget enligt Jakob är att få feedback och 

någon slags ersättning för det han har gjort bra. Detta är en inre belöning (Shields, 

2007) med ett tillägg av en rörlig del på den fasta lönen (Armstrong, 2002). Fredrik 

uttrycker sig enkelt och hävdar att pengar är den belöning som skulle motivera honom 

mest ifall den införs i dagsläget. Olof uttrycker sig likartat och svarar att lönen är det 

som skulle motivera honom mest. Fredriks och Olofs svar tolkas som den totala 

finansiella belöningen av fast och rörlig lön (Armstrong, 2002). Även att få fler 

komptimmar skulle motivera Olof, fler komptimmar ses som utökad frihet i arbetet 

vilket är en inre belöning (Shields, 2007).  
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6 Slutsats 
 

Detta kapitel avser att återge de framstående resultaten i studien och besvara 

frågeställningarna och uppsatsens syfte. Det kommer även ges rekommendationer till 

framtida studier. 

 

Veckopendling i Sverige är ett stigande fenomen och har mer än fördubblats mellan år 

1975 och 2005 (SOU 2007:35) där arbetare i byggbranschen utgör 25 % av den 

veckopendlande populationen (SOU 2005:28). Dessa pendlare behöver kompenseras, 

antingen finansiellt eller med en inre belöning (Stutzer & Frey, 2008). Ett 

belöningssystem kan utformas på flertalet sätt (Anthony et al. 2014) och kan användas 

för att styra individer i önskad riktning (Jannesson & Skoog, 2013).  Detta leder oss till 

intressanta frågor kring hur dessa arbetare motiveras till att veckopendla och hur de 

belönas. Slutsatsen kommer därmed fokusera på att besvara följande frågeställningar: 

 

 Vad är det som motiverar anställda inom byggbranschen att veckopendla? 

 På vilket sätt belönar befintliga belöningssystem de anställda som 

veckopendlar? 

 

Utifrån resultaten från vår studie kan det konstateras att arbetstagarna i byggbranschen 

delar många olika aspekter till vad som motiverar dem till att veckopendla, även på det 

sätt de belönas i företagens belöningssystem. Den aspekt som är främst förekommande 

är att de blev påverkade av yttre omständigheter från den rådande situationen. De blev 

alla erbjudna veckopendling och hade kanske inte själva aktivt sökt sig till att 

veckopendla. Detta är ingen aspekt som motiverade dem till att veckopendla men likväl 

formades deras beteenden av dessa yttre villkor ställda från omgivningen. Detta visar på 

att anställda inte enbart veckopendlar för de aspekter som motiverar dem, utan även av 

andra omständigheter. Motiverande aspekter som fick stort genomslag i studien var 

pengar, gemenskap, se nya platser, arbetet i sig, ansvar och testa på något nytt. Pengar 

är något åtta av nio arbetstagare angivit som motivation till att veckopendla. Samtidigt 

har alla intervjuade arbetstagare även angivit minst en av de tre följande aspekterna: 

Gemenskap, strävan att testa något nytt eller se nya platser. Detta säger oss att valet att 

veckopendla inte enbart skiljer sig mellan arbetstagarna utan motivation härstammar 

från flera aspekter hos individen. Motivation till veckopendling är därmed en komplex 
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fråga som berör både finansiella och icke-finansiella aspekter, vilket kan göra det svårt 

för arbetsgivare och samhället i stort att förstå vad som motiverar arbetstagare till att 

veckopendla. Detta säger oss även att företag inte kan utforma belöningssystem på ett 

enformigt sätt, utan behöver täcka flertalet aspekter för att tillfredsställa det som 

motiverar anställda som veckopendlar. 

 

Det som är anmärkningsvärt vad gäller pengar som motivation är att de allra flesta 

intervjuade anställda hade valt att jobba hemma ifall de hade erhållit samma finansiella 

kompensation när de veckopendlar som den de får när de arbetar hemma. Detta säger 

oss att styrning genom finansiella medel verkar vara ett effektivt angreppssätt för att 

motivera anställda att veckopendla, då det är på grund av pengarna de väljer att 

veckopendla. Detta väcker även diskussion till att de övriga aspekterna som anses 

motivera inte är lika starka som pengar och väger inte upp de negativa aspekterna med 

att veckopendla. Den största negativa faktorn för samtliga arbetstagare är att privatlivet 

blir lidande. Något som framgår tydligt i studien är även att familjesituationen i 

framtiden fäller avgörandet att de flesta arbetstagarna inte vill veckopendla i framtiden. 

Med dessa belägg går det argumenteras för att ett försämrat privatliv behöver finansiellt 

kompenseras för att motivera anställda att veckopendla, men kan inte ersätta det 

försämrade privatlivet veckopendlingen innebär under en längre period. 

 

Samtliga studerade företag har både en fast och en rörlig lön som de belönar sina 

arbetstagare som veckopendlar, vilket sammantaget kallas för finansiella belöningar 

(Armstrong, 2002). Den fasta består av en timlön som i viss mån påverkas av 

marknadens och fackets riktlinjer för de tre företagen. Företagen erbjuder även en bonus 

till sina anställda som är en slags rörlig lön (Armstrong, 2002). Tillägg på timlönen görs 

även i två av tre företag om arbetstagaren åtar sig utökat ansvar och genom ökad 

kompetens. I det företag detta tillägg inte görs får de anställda som veckopendlar två 

timmar extra timlön per arbetad dag. Traktamente är något även samtliga arbetstagare 

får i någon form när de veckopendlar.  

 

Utöver den fasta och rörliga lönen belönar de tre företagen sina anställda med olika 

förmåner och inre belöningar. Förmåner kan vara finansiella som indirekt betalar 

arbetstagaren eller av ett icke-finansiellt slag (Shields, 2007). Det som återfunnits i 

studien är bland annat firmabilar i tjänsten, friskvårdsbidrag, arbetskläder, låna verktyg 
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och erbjudet boende till dem som veckopendlar. Företagen erbjuder även olika 

företagsaktiviteter och resor till sina anställda.  

 

Inre belöningar härstammar från innehållet i arbetet och hur det ser ut, vilket inkluderar 

intressanta och utmanande uppgifter, flexibilitet i arbetet, självständighet och hur 

feedback kommuniceras (Shields, 2007). Feedback är något som ges i samtliga företag, 

däremot i olika utsträckningar, i ett av företagen anses den i princip vara obefintlig. 

Däremot har detta företag flertalet övriga inre belöningar, så som att erbjuda ett 

intressant och utmanande arbete, ansvarstagande, flexibilitet i arbetet och 

självständighet. De två andra belöningssystemen erbjuder även dem ansvarstagande och 

ett av dem stor flexibilitet i arbetet.  

 

Det kan konstateras att samtliga tre företag erbjuder finansiella belöningar, förmåner 

och inre belöningar. Det vi kan säga efter att denna studie genomförts är att finansiella 

belöningar och inre belöningar är något som motiverar de anställda att veckopendla. Att 

de anställda motiveras av pengar stimuleras från de finansiella belöningarna, aspekter 

som arbetet i sig och ansvar stimuleras av inre belöningar från företagens 

belöningssystem. Förmåner verkar fungera som ett komplement i belöningssystemen 

som ingen av de intervjuade arbetstagarna anger är något som motiverar dem till att 

veckopendla. Detta säger oss att många av de aspekter veckopendlarna motiveras av 

tillgodoses i företagens belöningssystem. Det som inte direkt har kopplats till 

belöningssystemen är aspekter som gemenskap, testa på något nytt och se nya platser. 

Gemenskap kan förvisso främjas, och det kan argumenteras att två av de studerade 

företagen har gjort detta. Det ena företaget genom individuella samtal angående trivsel i 

arbetet och i det andra företaget då arbetsgivaren kände till arbetstagarna innan han 

anställde dem. Att samtliga av de intervjuade arbetstagarna i dessa två företag angav 

gemenskap som något som motiverar veckopendling kan antyda att deras arbetsgivares 

insatser att främja en god gemenskap har lyckats. Testa på något nytt och se nya platser 

anses vara en naturlig följd av att förändra arbetssituationen till att veckopendla och kan 

ses som en belöning i den mening att företaget erbjuder veckopendling och möjliggör 

denna förändrade arbetssituation till sina anställda.  

 

Kanske ligger det även något i vad en av arbetsgivarna förklarar i sin intervju, att 

företagets belöningssystem har en begränsad roll vad gäller anställdas motivation. 
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Belöningssystemet skapar förutsättningar, att trivas är upp till var och en (Joel 2015-04-

28). Det har visat sig att belöningssystemen i de olika företagen skapar förutsättningar 

för motivation och i många fall även lyckas. Men att de ska motiveras av det de blir 

belönade med är upp till dem själva att förverkliga. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Under studien har vi kommit fram till att vår uppsats enbart täcker vissa delar kring 

motivation och belöningssystem med inriktning på veckopendlare i den svenska 

byggbranschen. Nedan presenteras fyra förslag på vidare studier: 

 En mer djupgående studie om hur motivationsfaktorer påverkar varandra hos 

anställda som veckopendlar. 

 Hur belöningar uppfattas av anställda och hur de överensstämmer med vad de 

motiveras av. 

 En bredare studie kring motivation och hur företag med alternativa medel kan 

motivera anställda i sitt arbete eller till att veckopendla. 

 En studie av nationalekonomisk karaktär som studerar hur veckopendling 

påverkar samhällsekonomin i stort vad gäller matchningsproblem på 

arbetsmarknaden.  

  



  

 

71 

Referenslista 
 

Abrahamsson, K.V. (1993), National Atlas of Sweden: Work and Leisure. (red). 

Stockholm: Almqvist & Wiksell International 

 

Alexanderson, Kristina. 2012. Källkritik på Internet, (Upplaga 1). Stockholm : .SE 

(Stiftelsen för Internetinfrastruktur). 

 

Anthony, R, Govindarajan, V, Hartmann, F, Kraus, K & Nilsson, G (2014), 

Management Control Systems, (European Edition). Maidenhead: McGraw Hill Higher 

Education 

 

Arbetsförmedlingen, 2015. Flyttningsbidrag - pendlingsstöd. 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001126/1421

404398034/fly_pend.pdf (Hämtad 2015-04-01). 

 

Armstrong, M. (2002), Employee Reward, (Third Edition). London: CIPD Enterprises 

Ltd 

 

Armstrong, Michael. 2007. A handbook of employee reward management and practice, 

(2nd edition). Philadelphia: Kogan Page Limited. 

https://hrproblog.files.wordpress.com/2012/05/a_handbook_of_employee_reward_mana

gement_and_practice.pdf (Hämtad 2015-04-16). 

 

Bryman, A, Bell, E (2013), Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Upplaga 2:2). 

Stockholm: Liber AB 

 

Deci, Edward L., Ryan, Richard M. (1985), Intrinsic Motivation and Self-Determination 

in Human Behavior. New York: Plenum Press 

 

Herzberg, Frederick. 1968. “One More Time: How Do You Motivate Your Employees”. 

Harvard Business Review, Jan/Feb68, Vol.46, Issue 1, p. 53. 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001126/1421404398034/fly_pend.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001126/1421404398034/fly_pend.pdf
https://hrproblog.files.wordpress.com/2012/05/a_handbook_of_employee_reward_management_and_practice.pdf
https://hrproblog.files.wordpress.com/2012/05/a_handbook_of_employee_reward_management_and_practice.pdf


  

 

72 

Hume, D.A. (1995), Reward Management: Employee Performance, Motivation and 

Pay, (First Published). Oxford: Blackwell Publishers LTD 

 

Jannesson, E, Skoog, M (2013), Perspektiv på ekonomistyrning, (Upplaga 1:1). 

Stockholm: Liber AB 

 

Kohn, Alfie. 1993. “Why Incentive Plans Cannot Work”. Harvard Business Review, 

Sep/Oct93, Vol. 71, Issue 5, p. 54. 

 

Maslow, Abraham H. 1943. “A theory of human motivation”. Psychological Review, 

Jul43, Vol. 50(4), pp. 370-396. 

 

McClelland, David C. (1961), The Achieving Society, (7.pr.). New York: Free Press  

 

Paulsson Frenckner, Tore. 2015. Ekonomistyrning. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomistyrning (Hämtad 2015-04-

16). 

 

Postman, Leo. 1947. “The history and present status of the law of effect”. Psychological 

Bulletin, Nov1947, Vol 44(6), pp. 489-563. 

 

Ryan, Richard M., Deci, Edward L. 2000. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic 

Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology 25(1):54-67. 

doi:10.1006/ceps.1999.1020. 

 

Sandow, Erika. 2008. Commuting behaviour in sparsely populated areas: evidence 

from northern Sweden. Journal of Transport Geography 16(1):14-27. 

doi:10.1016/j.jtrangeo.2007.04.004. 

 

Shields, John. (2007), Managing employee performance and reward: concepts, 

practices, strategies, (first published). Cambridge: Cambridge University Press 

 

Skatteverket, 2015. Traktamenten och andra kostnadsersättningar. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekonomistyrning
http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1999.1020


  

 

73 

http://www.skatteverket.se/download/18.4c5def2714bbf25766d2c81/1425628329659/3

5424.pdf (Hämtad 2015-05-21).  

 

SOU 2005:28. Dubbel bosättning för ökad rörlighet. Betänkande av Utredningen om 

dubbel bosättning. Stockholm: Fritzes 

 

SOU 2007:35. Flyttning och pendling i Sverige. Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2008. 

Stockholm: Fritzes 

 

Stutzer, Alois, Frey, Frey, Bruno S. 2008. Stress that Doesn’t Pay: The Commuting 

Paradox. The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 110, Issue 2, p. 339-366. 

 

Svensson, A, Wilhelmson (1988). Belöningssystem, (Upplaga 1). Solna: SIPU 

 

Veckopendling: En översiktsstudie, dnr: 2010/14, Myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser, hämtad 2015-04-07. 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef8902a22/1349864237069/

WP_PM_2010_11.pdf 

 

White, Robert W. 1959. “Motivation reconsidered: The concept of competence”. 

Psychological Review, Sep59, Vol.66(5), pp 297-333. 

 

Wynter-Palmer, Jennifer E. 2012. Is the Use of Short-term Incentives Good 

Organization Strategy?. Compensation Benefits Review, Vol 44, No. 5, p. 254-265. 

doi:10.1177/0886368712471591. 

 

Yin, Robert K. (2007). Fallstudier: design och genomförande, (Upplaga 1:3). Malmö: 

Liber AB 

  

http://www.skatteverket.se/download/18.4c5def2714bbf25766d2c81/1425628329659/35424.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.4c5def2714bbf25766d2c81/1425628329659/35424.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef8902a22/1349864237069/WP_PM_2010_11.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef8902a22/1349864237069/WP_PM_2010_11.pdf


  

 

74 

Muntliga källor 

André; arbetstagare hos LP Vent. 2015. Intervju 24 april. 

 

Aron; arbetsgivare hos LP Vent. 2015. Intervju 24 april. 

 

Folke; VD och delägare hos Sjuhärads Bygg. 2015. Intervju 5 maj. 

 

Fredrik; arbetstagare hos Brantås Bygg. 2015. Intervju 27 april. 

 

Fritz; arbetstagare hos Sjuhärads Bygg 2015. Intervju 5 maj. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A – Intervjuguide till arbetsgivare 

 

Intervjufrågor till arbetsgivare 

 

1. Vad är din befattning inom företaget? 

 

2. Kan ni berätta lite om företaget?  

 

3. Kan du berätta hur belöningssystemet ser ut i ert företag? 

 

4. Är belöningssystemet speciellt utformat vad gäller de anställda som 

veckopendlar? 

-  Om JA - Varför särbehandlas veckopendlare gentemot de andra? 

- Om NEJ - Varför särbehandlas de inte? 

 

 

5. Vad gäller arbetstagare 1,2,3, är det någon av dessa personer som särskiljer sig i 

sin kompensering från vad som tidigare har sagts i intervjun?  

- Om nej: Hur kommer det sig? 

 

6. Om du skulle införa en typ av belöning idag, vilken typ av belöning tror du 

skulle ha störst påverkan till ökad motivation hos de anställda som 

veckopendlar? 

 

7. Våra egna reflektioner kring veckopendling är att du/ni som arbetsgivare inte har 

möjlighet att övervaka och ansvara över alla arbetsplatser. Hur brukar företaget 

lösa denna situation? 

- Kompenseras ökat ansvar? 

 

8. Har något fackförbund eller lagstiftning påverkan på företagets 

belöningssystem? 

- Om JA: På vilket sätt? 

 

9. Har du något du vill tillägga som inte kommit med hittills i intervjun? 

  



  

 

II 

Bilaga B – Intervjuguide till arbetstagare 

 

Intervjufrågor till arbetstagare 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

 

2. Vad var det som fick dig att börja arbeta inom byggbranschen? 

 

3.  Kan du berätta lite om hur länge du har arbetat i branschen och i företaget du 

arbetar i just nu? 

 

4. Hur kommer det sig att du veckopendlar? 

 

5. Givet att du jobbar kvar i samma företag. Skulle du välja att veckopendla eller 

jobba på “hemmaplan” om du fick samma kompensation som du får idag, 

bortsett från det som är direkt kopplade till att du just veckopendlar i arbetet? (vi 

tänker på traktamente och liknande) 

 

6. Vad tycker du är att roligt med att veckopendla? 

 

7. Vad tycker du är tråkigt med att veckopendla? 

 

8.  Kan du berätta hur du kompenseras för att du arbetar i företaget? 

 

9. Vad motiverar dig mest från belöningssystemet? 

 

10. Om du fick en typ av belöning idag, vilken typ av belöning skulle göra dig mest 

motiverad? 

 

11. Kan du tänka dig att arbeta med din nuvarande arbetssituation med 

veckopendling i framtiden? 

- Vad skulle få dig att ändra inställning? 

 


