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Förord 

Vi vill tacka alla som hjälpt till och stöttat oss i skapandet av denna C-uppsats inom 

Arbetsvetenskap. Ett extra stort tack till vår handledare Tuula Bergqvist för all hjälp och 

stöttning i uppsatsskrivandet, du är värdefull. Tusen tack till våra respondenter som helhjärtat 

ställde upp på våra intervjuer, utan er hade inte detta varit möjligt. Vi vill naturligtvis tacka och 

skicka en kram till er på företagets HR-avdelning som hjälpte oss att ta fram alla pendlande 

respondenter, försåg oss med lokal och fika samt ställde upp och gav oss av er tid. Till sist vill 

vi rikta ett riktigt stort tack till våra familjer som ställt upp och stått ut med oss under denna tid.  

 

Tack till alla berörda önskar  

Ann-Sofie Boström & Marina Hagelin 

 

Arbetsfördelningen 

Uppsatsen är skriven tillsammans av Ann-Sofie Boström och Marina Hagelin.  

Vi har i teoridelen fördelat arbetet mellan oss, för att kunna fördjupa oss i valda delar.  

Ann-Sofie var huvudförfattare till avsnitten Employer Branding, Maslow och Self 

Determination Theory, medan Marina var huvudförfattare till Inledning, Avgränsning, Talent 

Management, Hertzberg och Pendlande arbetskraft. 

Metod och analysdelen har vi skrivit och formulerat tillsammans. Vi har båda närvarat under 

samtliga intervjuer och bidragit lika i transkriberingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Med vår studie Vad motiverar till att pendla? syftar vi till att undersöka vad som attraherar och 

motiverar anställda till att pendla. Statistik visar på att det kommer bli svårare att hitta den 

kompetens företagen vill ha för att anställa. Det beror bland annat på att det i Sverige kommer 

att ske stora pensionsavgångar och de efterkommande generationer förmår framledes inte att 

kunna fylla behovet av medarbetare som kommer att uppstå. Många företag specialiseras, 

teknologiseras samt utvecklas på andra vis vilket kräver en högre grad av kompetens och 

utbildning. Det i sin tur gör att företagen kommer att konkurrera om samma kompetenser. 

Därför blir det allt viktigare att kunna attrahera den personal som det finns behov av, var än 

företaget är stationerat. Företagen måste hitta fungerande strategier för att kunna attrahera 

potentiella medarbetare som är beredda på att endera pendla eller flytta för att anställas.  

 

Genom intervjuerna har vi undersökt vad som motiverar de anställda till att pendla till arbetet, 

i samband med det så undersökte vi även om respondenterna ansåg att det var en hållbar lösning 

att på sikt pendla en längre sträcka. Teorier som vi använt i studien behandlar motivation och 

vad som motiverar till arbete. Pendlande arbetskraft behandlar vad som gör att människor 

pendlar, vad som påverkar individer och samhället i övrigt av pendlingen. I arbetet med 

kompetensförsörjning beskrivs hur företag kan arbeta för att få ett bättre utgångsläge vid 

rekrytering eller för att behålla personal. 

 

Resultatet som framkommit visar att det som motiverar och attraherar till att pendla skiljer sig 

mellan tjänstemän och kollektivanställda. Tjänstemännen vill bland annat att arbetsuppgifterna 

skall vara utmanande, utvecklande och betydelsefulla. De ser inget hinder i att resa till arbetet, 

de väljer bil för att få så lite tidsbortfall som möjligt och de ser i vissa fall till att i sin lön 

kompenseras för vad det kostar att pendla. Resultaten på varför de kollektivanställda pendlar är 

att de arbetar för en inkomst och arbetstryggheten som ger livet en stabilitet. De tycker inte i de 

flesta fall att arbetsuppgifterna i sig är det viktigaste, utan att arbetskamraterna har en större 

betydelse för trivseln på arbetet.   
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1. Inledning  

Företag och organisationer står inför nya utmaningar och genom generationsskiften har 

förutsättningarna förändrats från tid till annan för att kunna locka till sig nya och kompetenta 

medarbetare. Utmaningarna består till viss del i att efterkommande generationer inte kommer 

att kunna fylla behovet av antalet anställda som framledes kommer gå i pension. Men 

problematiken visar sig inte stanna där. Det visar sig också kunna medföra en strid för företag 

i att vara konkurrenskraftiga i sin personella marknadsföring för att inte den befintliga 

kompetensen ska ”lockas” till andra gynnsammare erbjudanden. Därför behöver företag ligga i 

framkant med planering och redan nu arbeta med strategier för hur de ska förhålla sig i sin 

strävan för att dels, behålla den befintliga kompetensen och dels för attrahera till 

nyanställningar. Viktigt i sammanhanget är att tillägga att kompetens innefattas i alla 

förekommande nivåer inom både tjänstemannasidan och den kollektiva sidan. 

 

Efter viss efterforskning har vi insett att ytterligare utmaning för företagen ligger i att den nya 

och kommande generationen söker efter andra och nya incitament för att arbetet ska bli 

attraktivt, intressant eller på något sätt givande. Problematiken bekräftas genom Wikström & 

Martin (2012) och Dyhre & Parment (2013) då de förklarar att stora pensionsavgångar ska 

ersättas av nya generationer som har andra fordringar och förhållningssätt till sin arbetsplats 

(Wikström & Martin 2012, s. 5; Dyhre & Parment  2013, s. 19 f ). Detta kan kräva att företagen 

hittar nya lösningar och kanske ett annorlunda sätt att tänka.  

 

När det talas om den nya generationen används ofta uttrycket generation Y, vilka i 

sammanhanget är födda på 1980-talet och idag är cirka 29 till 38 år. De tycktes visa på en 

banbrytande generation och skiljde sig från tidigare generationer på flera sätt. De förklaras 

ibland som respektlösa samt att de går utanför förekommande uppförandekoder men de beskrivs 

också som ambitiösa individer med framåtanda. De är uppvuxna med att profilera sig själva 

och de vill göra skillnad i samhället (Parment & Frödin 2008, s. 19 f). Snart är generation Z på 

ingång, vilket sannolikt blir en än mer aktuell generation att betrakta för att rikta in den 

personella marknadsföringen på. Den vanligaste begreppsförklaringen är att generation Z består 

av dem som är födda i slutet av 1990-talet eller senare. De anser att de mänskliga värdena är 

viktigast gällande arbete och trots den digitalisering, gränslöshet och flexibilitet som finns 

tillgänglig så är det väsentliga i det som attraherar generation Z; sociala relationer, personlig 

utveckling och hög lön (Nyheter24-Gruppen). Arbetet med att stärka sitt varumärke gentemot 

dessa grupper är en omfattande och tidskrävande process men vissa delar i marknadsföringen 

kan kopplas samman med vårt syfte i att attraheras och motiveras som medarbetare.  

 

Tanken var att det genom intervjuer skulle kunna anträffas specifika incitament av vad som 

möjligtvis kan attrahera, eller tvärtom, vad som kanske inte attraherar de som redan innehar en 

anställning och som uppoffrar sin tid genom att resa mellan 100 till 200 km per dag inom ett 

område där inte tågförbindelser finns. Inom detta område blir pendlande med buss inte aktuellt 
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för många av de anställda då förbindelserna inte sker med täta och jämna mellanrum som i 

allmänhet förväntas av kollektivtrafiken inom tätorter. Att vi eventuellt skulle kunna anträffa 

någon detalj som kunde vara till något av en nytta för företaget hade varit önskvärt, då vi vet 

att det är viktigt för företag att känna till vad som är bra men också vad som är mindre bra. Att 

få vetskap om vad medarbetare tycker kan vara en förutsättning för att kunna hitta nya 

tillvägagångssätt eller ibland enkla lösningar till att förbättra det som i dagsläget kan upplevas 

som ett problem för medarbetaren. Det nämns tämligen ofta att den bästa och den mest effektiva 

reklamen för ett företag är den vars nöjda medarbetare och de före detta anställda förmedlar.  

 

1.1 Centrala begrepp 

Motivation, Attrahera, Pendla, Arbete, Employer Branding, Talent Management 

 

1.2 Syfte  

Den basala anledningen till att arbeta är för att erhålla lön och få en säkrad inkomstkälla, därtill 

finns idag fler betydelser som påverkar den personliga inställningen till arbetet som till exempel 

tryggheten med att ha en anställning, möjligheten till kompetensutveckling och därmed chansen 

till avancemang med mera.  

 

Ibland kan det vara svårt att få en anställning på sin hemort eller i dess närhet och det kan finnas 

olika anledningar till att man inte kan eller vill flytta närmare sin arbetsplats. Det enda 

alternativet då kanske är att pendla, även om arbetet ligger långt bort och tar tid från övrigt liv. 

Men vilka är incitamenten och vad kan vara orsaken/orsakerna till att vissa tycker det är värt 

att resa fler mil för att komma till arbetet? I synnerhet, om arbete skulle finnas på närmre håll. 

Detta är även ett aktuellt och viktigt område för företagen att ha med inom den personella 

marknadsföringen (eller åtminstone ha i åtanke), för att endera stärka eller bibehålla sitt starka 

varumärke i kontexten av att behålla personal och rekrytera nya medarbetare för att därmed 

bibehålla och utveckla den nuvarande kompetensen. Syftet med undersökningen är att söka en 

djupare förståelse för vad som attraherar och motiverar anställda till att pendla samt att se hur 

företag kan arbeta för att attrahera och behålla personal.  

 

1.3 Frågeställning 

- Vad motiverar anställda att pendla en längre sträcka till och från arbetet varje dag? (i 

vår undersökning har respondenterna minst 50 km enkel resa) 

- Är långdistans-pendlandet en hållbar lösning ur ett längre tidsperspektiv?  

- Hur kan företagen arbeta för att få ett bättre utgångsläge i att kunna rekrytera och behålla 

personal? 
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1.4 Avgränsning 

Strategierna Talent Management och Employer Branding används inom vårt syfte som en 

referens för att visa på företagens möjligheter till att attrahera och behålla personal. Vi 

begränsar oss gällande dessa strategier som i grunden är mer djupgående och används inom 

många fler områden än de vi tar upp gällande vårt syfte.   

 

Vi nämner i vår inledning generation Y och Z för att få en inblick i hur de specifika 

generationerna förklaras och hur de ur ett företags perspektiv måste förstås. Detta är inget som 

ytterligare kommer att behandlas i uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av följande kapitel: teoretisk referensram, metod, analys och resultat samt 

avslutas med sammanfattande diskussion. I den teoretiska referensramen redogörs för relevanta 

teorier som ligger till grund för vår studie. I metodkapitlet beskrivs valet av metod, det 

vetenskapliga förhållningssättet, upprättandet av intervjuguide, urval, genomförandet av 

intervjuer, etiska principer samt validitet och reliabilitet. I analys och resultatkapitlet kommer 

vi analysera det empiriska materialet och redovisa resultat. I slutsats och diskussion kommer vi 

utifrån vårt resultat att diskutera kring de svar vi fått. 
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2. Teoretisk referensram  
 

Vi kommer i teorikapitlet att presentera teorier som är relevanta för vår undersökning. 

Teorikapitlet som helhet delas in i tre delar, Pendlande arbetskraft, Motivationsteorier, 

Arbetsgivarvarumärke och kompetensförsörjning. Begrepp kommer att tydliggöras utifrån 

teoretiska källor och vetenskapliga artiklar. Studien undersöker vad som gör att tjänstemän 

och kollektivanställda motiveras till att pendla långa avstånd till och från arbetet. Det första 

avsnittet behandlar resor och pendlande och vad som påverkas och vad som påverkar 

människan i allmänhet. Sedan beskrivs tre olika motivationsteorier som betraktar hur 

människan motiveras till att utföra handlingar. I samband med dessa teorier finner vi det 

angeläget att samtidigt beskriva hur företag som med anledning av det geografiska läget kan 

ha en större svårighet än normalfallet i att locka potentiella medarbetare till nyanställning och 

hålla kvar redan anställda medarbetare. Därav presenterar vi aktuella och fungerande 

strategier som Talent Management och Employer Branding, vilka behandlar 

arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjningen för företag som vill ligga i framkant med 

detta.  

 

2.1 Pendlande arbetskraft  

Vår undersökning handlar om vad som motiverar medarbetaren till att tycka att det är mödan 

värt att långdistanspendla till sitt arbete. Nedan kommer vi att beskriva hur pendlandet 

skildras ur teorier och om hur människor som pendlar påverkas utifrån fler aspekter än ur 

arbetsperspektivet i dagens samhälle. 

 

2.1.1 Vad är pendling? 

Det förefaller inte finnas någon gemensam uppgörelse i rörlighetsstudierna om hur begreppet 

pendling bör definieras. Inom arbetsmarknadsstatistiken definieras pendling som att resa mellan 

en bostadsort och en arbetsplats som är belägna i olika kommuner  (Lindgren & Öhman 2003). 

 

2.1.2 Resor och rörlighet i samhället 

Dagens samhälle blir allt rörligare. Uttrycken angående rörlighet kan anta olika 

former - människan flyttar, semestrar, åker på tjänsteresor, säsongs- och veckopendlar mellan 

hem och jobb eller dagligen kör långa sträckor med bil för att hinna med alla sysslor (Frändberg 

m.fl. 2005, s. 9). Under år 2000 visar en studie att det gjordes nästan 5 miljarder personresor i 

Sverige och så gott som hälften av dem utgjordes av resor till och från arbetet eller skolan 

(Thermænius 2001). 
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Frändberg et al. (2005) skiljer mellan social och geografisk rörlighet avseende människor och 

hushåll. Med social rörlighet menas att människans anseende i samhället förändras gällande 

status, klass och yrkesmässighet. Förändringar sker genom utbildning, familjebildning eller 

arbetsbyte. Detta medför förändringar i personers grupptillhörigheter och sociala avstånd till 

andra människor. Den geografiska rörligheten består av olika former av fysisk rörlighet till 

exempel genom att flytta från en ort till en annan eller pendla mellan jobb och bostad. 

Rörligheten utvecklas i takt med att transportsystemen förbättras och därmed människans 

möjlighet till att transporteras med olika färdmedel (Frändberg, et al. 2005, s.15).   

 

Vi tror oss kunna påstå att de flesta av dagens förvärvsarbetare dagligen pendlar i någon form, 

kortare eller längre sträckor till sitt arbete och beroende på var i landet man bor varierar utbudet 

stort gällande val av kommunikation. Sker resan inom ett mer glesbebyggt område och det inte 

finns möjlighet till att resa med tåg, är färdsättet oftast med bil eller buss. Enligt Frändberg, et 

al. (2005, s.35) är beroendet av resor ett utmärkande drag i den nutida individens livsstil. De 

anser också att människan vanemässigt ser resor och trafik som något som oavbrutet ökar och 

att det dessutom ses som liktydigt med modernitet och stigande välstånd (ibid). Vi håller med 

om att en tilltagande pendling ofta kopplas ihop med en ökad inkomstgrad och status men det 

finns för oss en misstanke om att det inte alltid förhåller sig på det viset för alla som pendlar. 

Lindgren & Öhman beskriver att det människan uppfattar som ett måste påverkas också till stor 

del av normer och värderingar. Om inkomst från arbete är ett måste, och personen inte kan hitta 

ett hem och arbete som är ganska nära belägna så kan långdistanspendling vara acceptabelt om 

den tid och de pengar som används till resorna är rimliga eller att resorna genomförs mer sällan. 

Vad folk vill, kan vara att ha ett jobb eller en bättre karriärmöjlighet. Men frågan om vad 

människor vill göra är något komplext. De egna preferenserna innebär också att viljan skiljer 

sig mellan människor. Som i fallet med måste så är också viljan påverkad av sociala normer. 

Till exempel att bo i en kärnfamilj och återvända hem från arbetet varje kväll tas för givet som 

individens egen önskan (Lindgren & Öhman 2003).  

 

2.1.3 Rörligheten på arbetsmarknaden 

En rapport från Vinnova (2010) (Sveriges innovationsmyndighet) visar att rörligheten inom 

arbetsmarknadens område tenderar att vara en viktig beståndsdel för att en arbetsmarknad ska 

vara fungerande. Arbetskraft som har en villighet att söka sig bort ifrån områden med lägre och 

avstannad produktivitet till områden med högre och tilltagande produktivitet ger rimligtvis 

tillväxtskapande effekter på ett större ekonomiskt plan (Vinnova 2010, s. 21). Sandow & Westin 

(2010) menar att i tider med minskade tendenser till flytt och en tilltagande platsbundenhet kan 

en ökad pendling förbättra funktionen för de lokala arbetsmarknaderna. Inom den regionala 

utvecklingspolitiken i Sverige anses ökad pendling över större geografiska områden vara 

väsentlig för att utöka tillgången på kompetent arbetskraft i landet (Westin & Sandow 2010). 

Innovationer i samhället har förändrat förutsättningarna för rörlighet. I några avseenden är 

denna utveckling motsägelsefull eftersom den ökade rörligheten existerar parallellt med vidare 
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orörlighet. Nästintill per definition medverkar långväga pendlare till en hel del rörlighet, men 

denna rörlighet framkallas ofta av motviljan att genomföra en annan typ av rörlighet, nämligen 

migration (Lindgren & Öhman 2003). Fransson (1991) anser också att den ökade 

pendlingsgraden till viss del kan  utgöra ett substitut istället för flytt (Fransson 1991, s. 12). Om 

man gör jämförelsen mellan pendlare och icke pendlare har de första i högre grad familj och 

barn och trots att det är en barnfamilj verkar det i sig inte vara en avgörande faktor till att bo 

kvar på sin ort för att istället pendla. Det tyder då istället på att partnern och/eller partnerns 

arbetsförhållanden har en större påverkan (Olsson & Gottfridsson 2009, s. 43). 

 

2.1.4 Resor, tid och familj 

Valet av färdsätt påverkar storleken på arbetsmarknadens rörlighet. Det har bevisats att män 

oftare har en längre sträcka till arbetet, samtidigt visar det på att de då har en större geografisk 

arbetsmarknad att tillgå (Vinnova 2010). Geografisk struktur, tillgänglig infrastruktur och 

socioekonomiska faktorer som till exempel, utbildning, sysselsättning och familjesituation 

tycks begränsa kvinnors tillgång till den lokala arbetsmarknaden i större utsträckning än män 

(Westin & Sandow 2010, s. 87).  

 

När det gäller skillnaden i tid som spenderas på att pendla skiljer mannen sig inte så mycket 

från kvinnans resetid. Vilket betyder att männen oftare använder sig av det snabbare färdsättet, 

som då oftast är bilen, för att komma till arbetet (Vinnova 2010). Gottfridsson & Möllers (2016) 

rapport bekräftar Vinnovas rapport avseende kvinnans pendlingstid. Det förklaras med att 

kvinnans arbetsresor och resekedjor är mer komplexa med fler avbrott för att handla, lämna och 

hämta barn (ibid). Föregående rapporter stämmer väl in på en studie gjord av Statistiska 

Centralbyrån från år 2000 som visade på samma fenomen då det där beskrivs att männen gör 

både längre och flera resor än kvinnorna men att då kvinnorna gör fler uppehåll under resans 

gång för att uträtta olika ärenden (Thermænius 2001). I en studie uppger Gustafson (2006) att 

ha små barn påverkar kvinnornas minskade reseaktivitet medan det inte finns någon sådan 

konsekvent effekt bland män (Gustafson 2006). Andra studier visar att det finns tendenser till 

att kvinnor och mäns pendlingstider och reseavstånd är på väg att jämnas ut men att ändringen 

går långsamt fram och att resultaten i studierna inte är helt uppenbara och generella (Solá 2013 

refererad i Gottfridsson & Möller 2016). Att kombinera arbete, familj och bostad är ett 

komplicerat pussel för många hushåll idag (van der Klis 2009 refererad i Sandow 2011). 

Komplexiteten förbinder sig till sociala förändringar såsom synen på partnerskap och kvinnors 

ställning, liksom den därmed sammanhörande ökningen av hushåll med dubbla karriärer och 

antalet arbetande mammor och mer jämställda och deltagande pappor (Sandow 2011). Det är 

även angeläget att begrunda arbetspendling ur barnens perspektiv. Då föräldrar som pendlar har 

långa arbetsdagar blir dagen lång även för barnen på förskolan och fritidshem. Det blir då inte 

mycket tid över till fritidsaktiviteter och återhämtning (Backman 2018). 
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2.1.5 Pengar, tid och pendlingsmönster 

I en studie av Vinnova (2010) var kostnaden betydande i avseendet av tid och pengar. För 

anställda inom produktionen med fasta tider, var den ekonomiska aspekten den viktigaste. En 

premiss för att kunna pendla skulle vara om möjligt, att arbeta på distans. I övrigt ansågs 

pendling vara ” ett nödvändigt ont” och den sista utvägen för att erhålla ett arbete. Synen på 

arbete och beslutet om att bo nära eller lång bort från sitt arbete kan tydligt kopplas samman 

med den socio-ekonomiska bakgrunden i val av yrke och nivå på utbildning. För människor 

som endast har sitt arbete som försörjning och där man inte kan identifieras med företaget, blir 

inte långa arbetsresor viktiga eller lönsamma. Pendlingen anses sannolikt vara ett alternativ för 

personer som upplever en vinst i form av en högre lön eller intressanta och inspirerande 

arbetsuppgifter (ibid). Gottfridsson & Möller (2016) förklarar att det finns tydliga skillnader i 

pendlingsmönster på ett överordnat plan mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. 

Det har även uppmärksammats att kön, familjesammansättning och rollfördelning i hemmet har 

en större påverkan på resvanorna än de socioekonomiska förhållandena. Pendlingsmönstret är 

dessutom påverkat av personlig preferens och tolerans. Det finns också stora skillnader gällande 

acceptansen för längre restider då speciellt när pendlaren är småbarnsförälder, det visar sig 

också i valet av färdsätt (Gottfridsson & Möller 2016). Pendlare med bil prioriterar flexibilitet 

och kortare pendlingstid medan de som åker kollektivt gör det för att hålla kostnaden i pengar 

nere samt att de visar på högre acceptans för långa resetider (Gottfridsson 2007).  

 

Tabell 1 

Källa: Specialbearbetning för VälfärdsBulletinen ur 

RES Databas.  
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2.1.6 En konceptuell modell för långdistanspendlare 

 

De påverkande faktorerna som motiverar till att pendla sammanfattas i modellen. Den  

innehåller sju kategorier: personlig karaktär, hushållets uppbyggnad, sociala nätverk, 

husmarknad, transportmöjligheter, arbetsmarknad samt preferenser och normer. 

 

Tidigare forskning visar individuella egenskaper som påverkar pendlingssträckan. Yngre 

vuxna flyttar i allmänhet oftare medan de som föredrar att stanna på grund av den lokala 

anknytningen, tycks öka med åldern. Oviljan att flytta och börja om igen på en ny plats gör 

förmodligen långväga pendling till en alltmer attraktiv lösning. Detta betyder inte att unga 

människor som lämnar hemmet inte har någon lokal anknytning men deras mål och preferenser 

i det skedet och med sin riktning i livet skiljer sig från hushållen med barn (Lindgren & Öhman 

2003). Hushållets sammansättning påverkar pendlingen då det i Sverige är mer regel än 

undantag att man är dubbla löntagare och ska familjen flytta måste arbetstillfällen finnas inom 

samma område för båda två (Lindgren & Öhman 2003). Har man barn i hushållet kan det vara 

ytterligare ett hinder till flytt eftersom ett byte av skola och kompisar sällan är önskvärt (grön 

1997 refererad i Lindgren & Öhman 2003). 

De sociala band och kontakter som människan har till vänner, släkt, arbetskamrater och så 

vidare kan vara lika högt värderade och ibland ännu mer i jämförelsen av ett arbete. Människor 

vill inte gärna flytta till platser där de inte känner någon. Informationen utifrån det sociala 

nätverket av en individ ger en förståelse för hur stor graden av motivationen är till att stanna 

eller flytta (Lindgren& Öhman 2003).  

Preferenser och normer omfattar både personliga och sociala företräden och riktlinjer. Här 

kan det till exempel handla om att hantera acceptansen i hur mycket tid personen kan avvara 

Figur 2 Faktorer som påverkar långdistanspendling (Källa: Lindgren & Öhman, 2003) 

https://journals.openedition.org/cybergeo/docannexe/image/4118/img-1.png
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hemifrån och som läggs på arbete och pendling, status i arbetet som medför mycket resande 

samt vilken miljö som är lämplig för barnen att växa upp i. Preferenser och normer kan förklara 

varför vissa människor strävar efter stabilitet i livet medan andra vill ha flexibilitet och 

förändring (Lindgren & Öhman 2003). 

Arbetsmarknadens inverkan på pendlingsbeteendet avser typ av yrke och hur den regionala 

fördelningen ser ut.  

Bostadsmarknaden följer arbetsmarknaden om den ena är ”inne” följer den andra och vice 

versa. Följder som sker kan bestå i att det blir svårt att köpa eller sälja bostaden, till 

acceptabla priser.  

Chansen att börja långdistanspendla bör öka med tillgången av snabba transporter som till 

exempel för boende med närheten till en tågstation eller bilägaren. Tiden och pengarna som 

investeras i pendlingen har förmodligen avvägts mot lönekontrollen eller framstegen i 

karriären som gjorts (Lindgren & Öhman 2003). 

 

2.1.7 Pendlandets nackdelar 

Det finns fler viktiga aspekter att beakta gällande resor. Frändberg et al. (2005) förklarar från 

ett individuellt och ett kollektivt perspektiv, resornas baksidor. Ur det individuella perspektivet 

kan resor upplevas som ett ofrivilligt tvång, vara stressande och någonting som stjäl både 

pengar och tid från andra viktiga verksamheter. Ur det kollektiva perspektivet finns de icke 

önskvärda effekterna av resandet, som trafikolyckor samt avgaser som hotar bland annat miljö 

och hälsa (Frändberg et al. 2005, s. 37). Ytterligare studier visar på att pendling som fenomen 

generellt ökar stress och påverkar sömnen negativt och att problemen tenderar att öka ju längre 

resan är. Vad berör pendling med bil specifikt så är det pendlare som reser mellan 30 till 60 

minuter som mår sämst. Det har visat sig att om pendlandet överstiger en timme så sjunker 

sambandet mellan tid och måendet, vilket antas bero på ett annat geografiskt sammanhang. Det 

anses troligt att man på grund av ekonomiska skäl väljer att bosätta sig på landsbygden där 

bilköer och stress inte finns och i samband med det skapas andra hälsovinster som kompenserar 

långpendlingen (Hansdotter 2017). Genom den ökade biltrafiken följer mer oljud och ökade  

luftföroreningar vilket är kopplat till olika medicinska problem som hjärtkärlsjukdomar, 

inlärningssvårigheter, astma och diabetes (Hansdotter 2017).  Forskning visar även på sociala 

kostnader då pendling innebär långa restider och mindre tid för familj och bekanta vilket också 

kan bidra till stressrelaterade hälsoproblem. Det visar sig även att förhållanden prövas då risken 

för separation är 40 procent högre för långdistanspendlare än andra. Det är framför allt under 

de första åren som förhållandet sätts på prov (Backman 2018). Ett annat viktig och aktuellt 

område är pendlandets negativa effekter på miljön. Förbränningsmotorernas avgaser innehåller 

flera skadliga ämnen och föreningar. Dessa medverkar till flera negativa konsekvenser, bland 

annat till sura nedfall som orsakar övergödning av vattendragen. Kväveoxider i kombination 

med kolväten kan omvandlas till ett marknära ozon, vilket är hälsofarligt (Natur och Miljö 

2011). 
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2.2 Motivationsteorier 

För att undersöka vad som motiverar till att pendla redogörs nedan för teorier som kan anses 

förklara vad som gör att människor motiveras i sin vardag. Teorierna skiljer sig från varandra 

då de förklarar motivation utifrån olika inriktningar med sina specifika perspektiv och synsätt. 

 

2.2.1 Maslows behovsteori 

Maslows behovsteori går ut på att människan har behov som behöver uppfyllas och att det i 

sig skapar motivation. 

 

Abrahamsson & Andersen (2007) beskriver hur forskaren Abraham H. Maslow forskade om 

motivation redan på 30-talet. Hans teori bygger från början på varierande psykologiska 

mekanismer men har trots detta fått större genomslagskraft inom organisationsteori och 

pedagogik, snarare än inom psykologin. Abrahamsson & Andersen menar att Maslows teori 

klargör de huvudsakliga riktlinjerna i det mänskliga handlingssättet, för att uppfylla olika behov 

(Abrahamsson & Aarum Andersen 2007, s. 142). Berry (1998) beskriver hur Maslows teori 

oftast uppmärksammas för motivationen. Men teorin fokuserar egentligen främst på innehållet 

i motivationsstrukturen, det är behoven som skapar motivation (Berry 1998, s. 238).  

 

Abrahamsson & Andersen (2007) beskriver att Maslows behovs teori ofta avbildas som en 

pyramid eller trappa. Man läser pyramiden/trappan nerifrån och uppåt och behoven i ett lägre 

steg måste vara uppfyllda innan nästa steg påbörjas. Det är motivationen som driver på och gör 

att man vill högre upp i pyramiden/trappan. Alltså när ett behov är tillfredsställt får man 

motivation till att tillfredsställa ett nytt behov högre upp i pyramiden/trappan. Författarna 

skildrar vidare att behoven är indelade i grundbehov och växtbehov. Grundbehoven är av den 

grundläggande sorten, oftast de två nedersta stegen, som behöver vara uppfyllda för att man 

skall komma till växtbehoven som består av de stegen högre upp (Abrahamsson & Aarum 

Andersen 2007, s. 143). Dock menar Halse (2008) att klassificeringen i pyramiden/trappan är 

mycket grov då Maslow inte trodde på detaljerade system. Men Maslow menade att listan kan 

göras olika beroende på hur definitionen av motivation görs (Halse 2008, s. 276 f).  

 

Berry (1998) beskriver att Maslows behovsteori är historiskt viktig och att den har använts av 

ledare och andra utövare för att förklara behov. Vidare beskrivs att behovspyramiden/trappan 

visar att alla har vissa behov. Det första av dem är det fysiologiska behovet, som anses vara 

basbehov så som mat, värme och någonstans att sova. Det andra behovet är trygghetsbehov, dit 

räknas behov av säkerhet och en säker omgivning, det kan till exempel vara att ha en 

anställning. Det tredje behovet är sociala behov och det kan vara att ha vänner och att bli 

uppskattad. Fjärde behovet är självhävdelse där i ingår bland annat självförtroende och respekt 

från andra, till sist det femte behovet som är självförverkligande, det visar sig som 

personlighetsutveckling och självförverkligande, att man växer som människa 

(Berry1998, s. 238 f). 



16 

 

 
Figur 3 De olika stegen i Maslows behovstrappa. 

Egen figur 

 

Kritik mot Maslow 

Det finns kritik mot Maslows teori, bland annat så menar författarna Abrahamsson & Andersen 

(2007) att teorin inte är skapade för arbetslivet, utan mer från Maslows erfarenheter inom 

klinisk psykologi. Teorin har inget starkt stöd i vetenskapen då de bland annat är svåra att testa 

och av det antalet som finns så är det endast ett fåtal som stöder hans syn på behovshierarkin. 

En annan svårighet med teorin är Maslows hierarkier av behov, det finns inga bevis för att 

sådana behovshierarkier verkligen existerar. Sedan har det visat sig att behoven snarare är tre 

än fem och att det inte enkom är bara ett behov i taget som visar sig (Abrahamsson & Aarum 

Andersen 2007, s. 143 f).  

 

2.2.2 Herzberg´s Tvåfaktorteori  

Herzbergs teori skiljer sig från Maslows då den inte utgår från mänskliga fysiologiska behov 

och psykologiska aspekter. Herzbergs teori om motivation är istället inriktad på behov som är 

förknippade med själva arbetsplatsen. Hur arbetsplatsens utformning ser ut och vad som där 

sker är företeelser som endera kan öka eller minska människans motivation i arbetet. 

 

På 1960-talet lades grunden för en av de mest betydande teorierna angående motivation och 

trivsel på arbetsplatsen då Fredrik Herzberg började att studera tillfredsställelse på arbetet 

(Herzberg, 1966 refererad i Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 242) Han kom fram till en slutsats 

som skiljde sig från vad som tidigare i allmänhet setts som en lösning för arbetsrelaterat 

missnöje. Teorin har utvecklats empiriskt genom att ingenjörer och revisorer fick frågor om vad 

för speciella faktorer som ingick för att beskriva känslan av vad som gjorde deras arbete bättre 

eller sämre (Herzberg et al.1959, Herzberg 1966, 1971 refererad i Jacobsen & Thorsvik 2014, 

s. 242). 

 

Det som skiljer Herzbergs Tvåfaktorteori från andra teorier är att tyngdpunkten läggs på själva 

resultatet av det motiverade behovet (Berry 1998, s. 241). Herzberg fann att motivation i 

samband med prestation inte endast kunde förklaras med att ändra det som skapade missnöjet 
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eller vantrivseln på arbetsplatsen. Det visade sig vara mer komplext än så. Herzberg menade att 

tillfredsställelse och vantrivsel var relaterade till många andra påverkande omständigheter, det 

vill säga att om något gjordes för att ändra på förhållanden som väckte medarbetarnas 

missbelåtenhet så var det inte synonymt med att de blev belåtna och motiverade (Herzberg et 

al. 1959 refererad i Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 242). 

 

Herzberg drog slutsatsen att det fanns två typer av resultat eller faktorer som relaterar till 

tillfredsställelse. Han menade att människan har två uppsättningar behov som ska tillgodoses 

och att dessa är förknippade med två typer av resultat, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Den ena uppsättningen behov handlar om en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö. Behoven 

är sammankopplade med en resultatfaktor som han benämner hygienfaktorer. Hygienfaktorer 

innefattas av de yttre förhållandena som kopplas samman med arbetet, vilka inkluderar till 

exempel lön, arbetstrygghet, relationerna till/mellan överordnade och underordnade samt de 

fysiska arbetsförhållandena (Berry 1998, s. 241).  

 

Den andra uppsättningen av behov inriktar sig på personlig tillväxt och utveckling, den kopplas 

samman med den andra typen av resultat som benämns motivationsfaktorer. Inom 

motivationsfaktorer finns de personliga aspekterna på arbetsresultat, såsom prestation, 

erkännande och ansvar. Herzberg menade att de två resultatfaktorerna påverkade motivationen 

på olika sätt. För att förklara detta gav han exempel på att människor kan säga att de ”inte är 

missnöjda” men samtidigt ”inte nöjda” (Berry 1998, s. 241). Arbetsuppgifternas roll 

(motivationsfaktorer) har en stark koppling till de anställdas trivsel på arbetet medan vantrivsel 

mer handlar om miljön och relationer på arbetet (hygienfaktorer). Detta innebär att om 

motivationsfaktorerna finns, kan trivsel och tillfredsställelse skapas i arbetet, men om de inte 

finns skapas inte trivsel men heller inte vantrivsel. Avseende hygienfaktorerna så skapas 

vantrivsel om de inte finns men de skapar heller inte trivsel om de finns (Jacobsen & Thorsvik 

2014, s. 242). 

 

För att förtydliga fenomenen närmare ges här några egna exempel: 

1. För att trivsel ska kunna uppstå så kan motivationsfaktorerna exemplifieras enligt följande: 

att ha känslan av att tillföra värde för företaget, att kunna utvecklas och förbättras i sitt arbete 

samt att bli sedd och uppskattad på sin arbetsplats. Hygienfaktorerna för trivsel kan bestå i 

att företaget är modernt, där finns flexibel arbetstid, att kommunikationen bland chefer och 

medarbetare är positiv samt att lönen är värdig och rättvis.   

2. Här förklaras inte trivsel eller vantrivsel på arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna kan då 

förklaras genom att arbetet är långtråkigt, monotont och inte utvecklande. Men den anställde 

har ändå vant sig med arbetssituationen så till den grad att den ändå känns acceptabel. 

Hygienfaktorerna kan då vara att man har arbetskamrater som man trivs med, att lönen är 

bra, det finns utrymme för att vara med för att planera arbetstiderna och att cheferna är 

lyhörda och ger feedback samt behandlar sina underställda på ett korrekt sätt. 

3. Slutligen förklaras vantrivsel på arbetsplatsen. Som motivationsfaktorer här kan vara att 

arbetet är långtråkigt, monotont och inte utvecklande för den anställde. Att känna sig isolerad 
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och inte vara delaktig i ett sammanhang. Hygienfaktorerna kan yttra sig som osäkerhet i 

anställningen, en otydlig eller obefintlig information från chefer och att lönen är låg men att 

tillgången till den regelbundna inkomsten är så pass viktig att den anställde ändå stannar 

kvar.  

 

 

Kritik mot Herzbergs Tvåfaktorteori 

Abrahamsson & Aarun Andersen (2007) redovisar kritik mot teorin. 

 

• Själva forskningsmetoden för inhämtningen av empirin är ifrågasatt. Förklaringen till 

det är att, om frågor ställs utefter händelser som ger starka positiva respektive starka 

negativa erfarenheter på två skilda områden så ger det per automatik en tvåfaktorteori. 

Det har anmärkts på grupperingen av vissa faktorer och då speciellt den gällande lönen. 

Den har varit starkt debatterad överlag och frågan kvarstår om den överhuvudtaget 

verkar som en drivkraft eller inte.  

• Teorin anses inte ha tagit tillräcklig hänsyn till de personliga skillnaderna när det gäller 

vilka faktorer som leder till trivsel eller vantrivsel. Det anses också att den lägger för 

stor betydelse vid arbetsglädje som ett eftersträvat resultat. Det är vanligt att man antar 

att människor är lika. 

• Undersökningar har visat att vissa människor kan se hygienfaktorerna som motiverande 

och motivatorerna som hygienfaktorer. 

• Att försöka verifiera Herzbergs teori är svårt då människan ofta har benägenhet att vilja 

eller önska olika saker vid varierande tider och att i begrepp lägga in olika meningar 

som beskriver behoven och värderingarna (Abrahamsson & Aarum Andersen 2007, s. 

152f).  

Figur 4 Herzbergs tvåfaktors modell visar motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

(Jacobsen & Thorsvik 2014 s. 243) 
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2.2.3 Self Determination Theory (SDT) 

Self determination Theory är en nyare teori om motivation. När Maslow riktar sig på de 

mänskliga fysiologiska behoven och Herzberg åt behoven på arbetsplatsen för trivsel så riktar 

sig Self Determination Theory mer mot den mänskliga motivationen och utveckling. 

 

Författarna Deci & Ryan (2008) beskriver att Self Determination Theory- SDT skildrar 

förhållandet mellan mänsklig motivation och utveckling. Det finns tre områden som är centrala 

i teorin, autonom motivation, kontrollerad motivation och amotivation. Den ursprungliga 

tanken med teorin var att typen eller kvalitén på motivationen var viktigare än den totala 

mängden motivationen i frågor som psykologisk hälsa och välbefinnande, effektiv 

prestationsförmåga, kreativ problemlösning och djupt eller konceptuellt lärande, den 

ursprungliga idén har visats sig vara bra av Deci &Ryan (2008).  

 

Deci & Ryan (2008) beskriver vidare att de delar in SDT i två olika slags motivationer, autonom 

och kontrollerad motivation. Autonom motivation som går ut på att det finns en inneboende 

motivation alltså en inre motivation att själv drivas av uppgiften, samt kontrollerad motivation, 

en yttre motivation som bygger på att något görs för att få belöning, undvika straff eller för att 

man känner sig pressad eller tvingad till det. Både autonom och kontrollerad motivation ger 

energi och direkta beteenden. Detta står i kontrast till amotivation, som påvisar brist eller 

avsaknad av motivation över huvud taget (Deci & Ryan 2008). Weman & Berggren (2013) 

beskriver motivationen i Self Determination Theory som inre och yttre motivation. Teorin 

koncentrerar sig delvis på den inre motivationen det vill säga att det finns ett sådant intresse till 

uppgiften att man vill engagera sig och med den yttre motivationen så menar de att något görs 

för att få till exempel beröm eller pengar. De beskriver vidare att den inre motivationen drivs 

främst av frivillighet och självbestämmande och som ofta ses i relation till arbetet. Motivationen 

kan minska om personen känner sig hindrad eller kontrollerad (Werman-Josefsson & Berggren 

2013, s. 95 f).  

 

Deci &Ryan (2004) beskriver vidare att Self Determination Theory är skildrad med hänsyn 

taget till tillfredställelse av tre grundläggande behov. Dessa behoven är kompetens, tillhörighet 

och autonomi. Kompetens speglar vårt behov av att känna att vi kan påverka vår miljö och klara 

av det vi tar oss till. Med tillhörighet så menas att hen vill känna att denne tillhör en grupp eller 

gemenskap och till sist autonomi som handlar om att ha alternativ och kunna välja själv (Deci 

& Ryan 2004, s. 6 f).  
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2.3 Arbetsgivarvarumärke och kompetensförsörjning  

Nedan kommer vi utifrån vårt syfte och frågeställning beskriva två möjliggörande strategier 

som företag och organisationer kan använda sig av för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke för 

att attrahera nya medarbetare eller utveckla den kompetens som redan finns i företaget. 

 

2.3.1 Talent Management (TM) 

Talent Management är en strategi som allt oftare kommer att tillämpas för att klara 

framtidens behov av arbetskraft. När antalet av anställningsbara människor minskar blir det 

allt viktigare för företagen att förutse behovet av den framtida arbetskraften samt att sedan 

också kompensutveckla och använda sig av den befintliga personalen för att på så vis täcka 

upp för den eventuella avsaknaden av medarbetare.  

 

För att få en närmare förståelse för vad Talent Management står för och vad som ingår, görs här 

en övergripande förklaring av vad som innefattas och hur modellen Talangarenan ser ut och 

fungerar i sin helhet. Vissa av begreppen kommer att förklaras ytterligare i sitt sammanhang.  

 

Hur ska organisationer klara framtidens behov av arbetskraft? 

Svaret på den frågan är enligt Wikström & Martin (2012) Talent Management- TM.  

TM är en strategi och den handlar om hur man på ett ordnat sätt attraherar, utvecklar och 

behåller den rätta medarbetaren men att det även ibland kan innefatta att avveckla rätt 

medarbetare. Strategin handlar också om att förstå TM som en ingående del i 

affärsverksamheten (Wikström & Martin 2012, s. 5).  

 

Vidare så beskriver Wikström & Martin (2012) Talent Managementstrategin som den ”andra 

sidan” av affärsstrategin. Då affärsstrategin beskriver vad företaget ska åstadkomma så 

beskriver Talent Managementstrategin hur man går till väga för att uppnå målen. För att 

strategin ska fungera måste den vara direkt kopplad och inordnad i organisationens 

affärsstrategi (Wikström & Martin 2012, s. 9). Tidigare forskning och undersökningar visar att 

företag som jobbar aktivt med TM kan se det i företagets resultat. Genom en högre omsättning 

per anställd minskas sannolikheten att behöva göra personalnedskärningar. TM visar också på 

en lägre personalomsättning av de högpresterande medarbetarna och på en ökad 

konkurrenskraft (ibid).  
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Figur 1 Visar Talangarenan Skapad av Wikström & Martin 2012.  

Egen figur.  

 

Wikström & Martin (2012) har utvecklat modellen Talangarenan (Wikström & Martin 2012, 

s. 11). Den består av tre block där delarna attrahera, behålla och utveckla samt avsluta ingår. 

Alla blocken är på ett logiskt sätt kopplade till varandra och visar på en medarbetares hela 

anställningsperiod inom företaget.  

 

Blocket ”Attrahera” innefattar de olika delarna gällande hur man attraherar, rekryterar och 

introducerar (förklaring s.23) den anställde på ett korrekt sätt. Här beskrivs även det viktiga 

med en stark företagskultur (förklaring s.22) och om hur den kan förbättras. Där ingår även” 

Employer Brand”, då man måste bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för att vara en attraktiv 

arbetsgivare och därmed lättare kunna rekrytera rätt medarbetare. Vidare beskrivs 

rekryteringsprocessen och hur det går till för att på ett tillmötesgående och professionellt sätt 

introducera den anställde i det nya arbetet och verksamheten i övrigt.  

 

Det andra blocket ”Behålla och utveckla” förklaras som den centrala delen i modellen, då det 

handlar om de grundläggande delarna för att behålla och utveckla sin personal. ”Performance 

Management” är en metod där man kontinuerligt arbetar med en sammanhållen och väl 

planlagd målstyrningsprocess och där man ser det väsentliga med ett bra ledarskap och 

medarbetarskap för att erhålla resultat. Kompetensutveckling är ett stort och viktigt inslag här 

för att satsa på medarbetarna och på bästa sätt utnyttja de resurser som finns att tillgå. Fler 

områden som ingår är gruppen högpresterande (förklaring s.22) och hur man kan tänka kring 

det, Jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt den allt viktigare, successionsplaneringen 

(förklaring s.22).  
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Det tredje blocket beskrivs som ett område som ofta blir försummat då det handlar om 

avslutande av anställning och om hur man kan skapa olika nätverk för de som slutat sin 

anställning. Alltför ofta tappar arbetsgivaren snabbt intresse för den medarbetare som av någon 

anledning slutar sin anställning. Det visar sig att det finns mycket att vinna genom att se på den 

avslutande processen som ett potentiellt hjälpmedel för företaget genom att skickligt utföra 

avslutnings-intervjuer (exit-intervjuer). Ur intervjun kan viktig information inhämtas för att vid 

ett senare tillfälle komma till användning för en eventuell förbättring av till exempel, ledarskap 

och utvecklingsmöjligheter et cetera. 

 

Under modellen beskrivs en grundplatta bestående av administrativa stödsystem, policyer och 

ett ramverk för uppföljning av det metodiska HR- arbetet. Olika stödsystem kommer att få en 

allt viktigare roll då man med hjälp av dessa kan bygga upp rutiner och processer som skapar 

gynnsammare förutsättningar för arbetet och som samtidigt inte är personberoende.  

 

Alla dessa delar och processer som innefattas i blocken måste finnas och vara sammankopplade 

i ett logiskt system. Då först kan man enligt Wikström& Martin (2012) tala om ett fungerande 

Talent Management. 

 

Enligt Wikström & Martin (2012) har TM som begrepp, tidvis i Sverige, uppfattats i tron om 

att det enbart gäller de medarbetare som är så kallade högpresterande, vilka i sammanhanget är 

ca 1 - 2% av de totalt anställda, eller de medarbetare, ofta unga med en hög kapacitet, som har 

en trolig framtid i form av en ledarposition. Författarna menar att definitionen är alldeles för 

begränsad och att de flesta medarbetarna har någon sorts talang och potential som kan utvecklas 

för att så också öka kompetensen i företaget. Det är därför viktigt att se alla medarbetare (ibid). 

 

Några begrepp som kan behöva förklaras närmare: 

 

1. Företagskultur kan enligt Wikström & Martin (2012) beskrivas som en formulering för de 

värderingar (outtalade normer), förhållningssätt och handlingssätt som existerar i ett företag 

eller organisation (Wikström & Martin 2012, s. 23). Otto Granberg (2012) menar att chefer 

har ett starkt inflytande på kulturen i det alldagliga jobbet då chefens egna värderingar 

vanligtvis kan ligga till grund för hur bland annat styrdokument och riktlinjer ska tydas 

(Granberg 2011, s. 191). 

2. Högpresterande (High Potentials) beskrivs som en individ med en hög förmåga att framledes 

ta på sig ett större och mer ansvarsfullt arbetsområde vilket kan ha en central betydelse för 

företaget. Här spelar graden av IQ och medveten träning in men erfarenheter och speciella 

kunskaper har också en viss betydelse (Wikström & Martin 2012, s. 107 f). 

3. Successionsplanering är en planering som enligt Wikström & Martin (2012) i ett tidigare 

skede hade syftet att hitta den rätta ersättaren. Idag benämns successionsplaneringen istället 

för Succession Management som mer beskriver innebörden och omfattningen av vad 

planeringen handlar om. Förutom att planera för kommande succession är det samtidigt 

betydelsefullt att vara uppmärksammad på medarbetarnas engagemang och ambitioner 
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(Wikström & Martin 2012, s. 121). Vad som till viss del innefattas i en 

successionsplanering är bland annat att identifiera de högpresterande medarbetarna som 

har kapacitet att ta på sig ett ökat ansvar. Att ge riktade förbättringsmöjligheter till dem 

som har potential att ansvara för väsentliga funktioner. Stödja ledarskapet för att hjälpa 

till med att utveckla kommande ledare och bemöta medarbetarens förväntningar med 

stöd till vidareutveckling. Fatta lämpligare rekryterings- och avancemangsbeslut 

grundat på information om medarbetarna. En fungerande planering ger en sänkt 

omsättning av personal och ett förbättrat engagemang och en ökad tillfredsställelse. Den 

innebär också att rekryteringstider reduceras samt att rekryteringskostnaderna minskas. 

Att upprätta en planering inför uppsägningar och kommande kompetensbrister så att 

företaget är förberett för vad som kan förväntas ske i framtiden (Thomas International 

2018). Vi kommer med ett citat beskriva att det är viktigt att lyfta även de längst ner i 

organisationen: 

 

Successionsplanering är inte för alla organisationer. Denna typ av 

ledarskapsengagemang för att utveckla ett mentorskap till nästa 

generation är en viktig del av ett företag som anser att dess viktigaste 

resurs är människorna. Om företaget inte tror detta på alla nivåer, 

kommer det inte att lyckas (Pawlak 2018). (Egen översättning) 

 

4. Introduktionen fyller fler viktiga syften. Att ge ett bra första intryck som arbetsgivare så att 

den nya medarbetaren känner sig sedd och välkommen. Introduktionen kan också visa på 

hur företagskulturen ”ser ut” och om vilka värderingar och beteenden som premieras. Den 

kan också medverka till att den nya medarbetaren snabbare bygger sina interna nätverk och 

underlättar inför vidare kontakter i företaget. En bra introduktion gör att den nyanställda 

fortare kommer in i sina arbetsuppgifter (Wikström & Martin 2012, s. 53).  

 

På vilket sätt en nyanställd tas emot på arbetsplatsen inverkar både på arbetsprestation och 

arbetsglädjen. En bra introduktion minskar risken för arbetsrelaterade olyckor. Det kan vara 

en fördel att dela upp introduktionen i flera steg för att undvika att viktig information glöms 

bort då många nya intryck, människor och arbetsuppgifter ska tas in på kort tid. Förutom 

kontakten med den närmsta chefen, som brukar vara den som leder och planerar 

introduktionen, kan det vara bra att få gå bredvid någon kollega. Dels för att för att inhämta 

kunskap om arbetsteknik och dels för att få vetskap om rutiner och värderingar på 

arbetsplatsen. Den nyanställde har också rätt att få veta hur arbetet ska utföras och om vilka 

rättigheter och skyldigheter som gäller. Att få kunskap om företaget som helhet kan vara 

värdefullt samt att viktig information och genomgång gällande säkerhet och risker blir 

noggrant utförda (Arbetsmiljöupplysningen 2018). 
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2.3.2 Employer Branding (EB)   

Employer Branding är en del i Talent management som används bland annat för att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke och attrahera medarbetare. Genom att vara attraktiv som arbetsgivare 

skapas ett försprång när det kommer till rekrytering och behålla personal, vilket blir viktigare 

när det blir svårare att finna den arbetskraft företagen vill ha.  

 

En definition av “Employer Branding” myntades av Simon Barrow & Tim Amber vid London 

Business School 1996 (Dyhre & Parment 2013, s. 11): 

 

ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner 

som tillhandahålls vid anställning och identifieras med det anställande 

företaget (egen översättning) 

  

Enligt Dyhre & Parment (2013) handlar Employer Branding om det varumärke som 

arbetsgivaren vill förknippas med angående till exempel lönen, vilka förmåner företaget kan 

erbjuda samt vilka karriärmöjligheter som finns inom företaget. Det brukar kallas 

arbetsgivarvarumärke.  Uttrycket har gått från att vara ett buzzword till att vara något viktigt 

för organisationerna. Företagen behöver se Employer Branding mer långsiktigt och inte bara 

för stunden. Författarna Dyhre & Parment menar att arbetet med företagens Employer Branding 

behövs vid sidan av organisationens strategiarbete. Det behövs för att företagen skall kunna 

beskriva de mål och visioner som visar organisationens riktning och vem som skall se till att ta 

organisationen dit (Dyhre & Parment 2013, s. 11).  

 

Varför behöver organisationer arbeta med Employer Branding?  

Dyhre & Parment (2013) menar att om Sverige skall ha en fortsatt tillväxt behöver företagen 

ha en möjlighet att öka intäkterna, för att de skall kunna utvecklas och expandera behövs 

kompetent personal. För att organisationerna skall kunna attrahera den arbetskraft de eftersöker 

behöver de marknadsföra sig på ett bra sätt. Kan inte organisationerna attrahera personal 

kommer de inte kunna växa (Dyhre & Parment 2013, s. 19 f).  

 

Det finns ett antal orsaker till att organisationer har svårt att växa. I Sverige är en av orsakerna 

att anställningsbara personer har minskat och kommer att minska till antalet i framtiden. 

Minskningen beror bland annat på att Sverige står inför stora pensionsavgångar och att 

kommande generationer inte är lika många till antalet för att kunna fylla kvarvarande 

anställningar (Dyhre & Parment 2013, s. 19 f). Cirka 1/4 av dagens ungdomar i Sverige går ut 

gymnasiet utan slutbetyg vilket leder till längre studietid och ett senare inträde i arbetslivet. 

Ytterligare en aspekt är att människor  som tar anställning efter utbildning idag är äldre, cirka 

28 år, nu jämfört med 1990 då anställningsbara var cirka 21 år när utbildningen färdigställdes 

(Dyhre & Parment 2013, s. 23). Dagens yrken har blivit mer kunskapskrävande och det krävs 

idag mer teoretisk kunskap inom många yrkesområden, vilket gör att företag konkurrerar om 

till exempel ingenjörer inom många olika yrkeskategorier (Dyhre & Parment 2013, s. 22). För 

organisationerna gäller det att se till att inte förlora den kompetens som redan finns innanför 
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väggarna genom till exempel pension eller att personal byter arbetsgivare. Det är viktigt att 

rekrytera rätt medarbetare med den rätta kompetensen och att sedan få personen att vilja stanna 

kvar i företaget. Rekryteringsprocessen är kostsam och det kan vara svårt att hitta nya ersättare.  

I dagens samhälle konkurrerar arbetsgivaren med resten av världen om all denna kompetens 

(Dyhre & Parment 2013, s. 26 ff).  

 

Något som ytterligare minskar de anställningsbara är när personer väljer att arbeta som 

konsulter eller egen företagare istället för att ta en anställning (Dyhre & Parment 2013, s. 44 ff). 

Under lågkonjunkturer kan det vara lättare för arbetsgivarna att hitta personal när det finns fler 

potentiella medarbetare att välja bland, men under tiden bör arbetsgivaren även planera inför 

hur de ska gå tillväga angående rekrytering inför en kommande högkonjunktur. För att 

arbetsgivaren ska fortsatt vara attraktiv och konkurrenskraftig är den här planeringen viktig. 

Arbetsgivare behöver arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke för att framstå som attraktiv 

(Dyhre & Parment 2013, s. 46). Allt sammantaget kan göra att organisationer får svårare att 

växa och det blir mer påtagligt då andelen anställningsbara minskar (Dyhre & Parment 2013, s. 

22). 

 

I och med att antalet anställningsbara i framtiden kommer att minska till antal och att det i 

samband med det kommer en ny generation som ställer nya och andra krav inför en anställning 

så behöver företagen arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Transparensen ökar med nya sätt 

att kommunicera och genom att andra ser organisationen som attraktiv gör att den fortsätter att 

vara det. De anställda är ambassadörer för organisationen. Det är de som kan ge en bra bild av 

organisationen (Dyhre & Parment 2013, s. 12 f).   

 

Hur blir organisationer en attraktiv arbetsgivare?  

För att kunna bli en attraktiv arbetsgivare menar Dyhre & Parment (2013) att organisationen 

behöver vara medveten om vad de anställda vill ha ut av dem. Med en tydlig vision och mission 

så visar arbetsgivare vad organisationen står för. Det gäller dock att organisationens vision och 

mission stämmer överens med verkligheten. Ett sätt för att stärka sitt varumärke och bli en 

attraktiv arbetsgivare är att ha medarbetarlöfte -Employer Value Proposition- (EVP) (Dyhre & 

Parment 2013, s. 92 f). Löftena kan visa: vilka vi är, hur vi vill att organisationen skall uppfattas, 

och hur omvärlden uppfattar oss. För att skapa ett bra medarbetarlöfte gäller det att förstå sin 

organisation och att beskriva hur organisationen ser på medarbetarna och sina kunder. Mycket 

finns redan inom organisationen men det gäller att se det och få ner det på papper. Grunden kan 

fås fram genom att till exempel genomföra medarbetarundersökningar eller workshops för att 

få bättre kunskap om hur verksamheten ser ut idag. Löftena kan se olika ut beroende på 

organisation och de är ofta kopplade till värderingarna i organisationen. När medarbetarlöftet 

är rätt så visar det ofta att det stämmer överens med företagskulturen genom att organisationen 

har en stark kultur som visar sig i medarbetarna. Det gäller dock att vara sanningsenlig i sitt 

löfte så att organisationen kan stå för det, men det är också viktigt att de anställda och de 

potentiella anställda känner igen sig i löftena. Medarbetarlöftet är arbetsamt och tidskrävande 

att ta fram men det är värt det då det gör organisationen tydlig både för anställda och de 
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potentiella medarbetarna (Dyhre & Parment 2013, s. 96). Organisationen kan bli en attraktiv 

arbetsgivare bland annat genom ett väl fungerande medarbetarlöfte (EVP). Har organisationen 

ett väl fungerande medarbetarlöfte som löper genom hela processen från rekrytering till 

avvecklingssamtal, så berättar det vad organisationen kan erbjuda (Dyhre & Parment 2013, s. 

141).  

 

Vad attraherar medarbetare? 

Författarna Dyhre & Parment (2013) beskriver att de som är framtidens medarbetare ställer 

krav på organisationen och sitt arbete. Idag arbetar de flesta, inte bara för försörjning utan även 

för sina personliga intressen och personlig utveckling. Det är mer egna intressen som styr 

jobbvalet. Medarbetaren i organisationen vill att det skall finnas balans mellan arbete och 

privatliv. Arbetsgivaren behöver därför vara lyhörd för hur en specifik anställd vill ha det 

beträffande att skapa en balans mellan arbete och fritid. Den anställde vill arbeta med något 

som denne brinner för. Därför är det viktigt att arbetsgivare kan attrahera den anställde, de 

kommer inte att ta ett jobb därför att. Arbetsgivaren behöver väcka lusten till arbetet och det 

organisationen kan erbjuda den anställde. Det är det som kan fälla avgörandet om de tar 

anställning eller inte. Medarbetarna vill ha det bra och roligt på jobbet och med sina kollegor, 

detta kan arbetsgivaren hjälpa till med genom att skapa plattformar för umgänge både privat 

och jobbmässigt. Till exempel se till att det finns möjlighet till lunch eller trevliga mötesplatser 

(Dyhre & Parment 2013, s. 54 ff). 

 

De anställda vill att arbetsgivaren ser och hör arbetstagaren (Dyhre & Parment 2013, s. 54 ff). 

Chefer är också viktigt, om medarbetaren inte tycker att chefen är tillräckligt bra kan det vara 

ett argument för att sluta (Dyhre & Parment 2013, s. 64). Dagens anställda vill gärna ha 

feedback, för att veta vad de gör bra och vad de behöver utveckla, vilket kan ske i 

utvecklingssamtalet. Där kan även diskuteras hur den anställde mår och hur denne ser på 

organisationen och om kommande mål och förväntningar från både den anställde och från 

arbetsgivaren. Genom  personliga utvecklingsplaner så ges möjlighet till utveckling (Parment 

et al. 2017, s. 81 f). Vidare behöver arbetsgivare försöka få den anställde att känna lojalitet mot 

arbetsgivaren (Dyhre & Parment 2013, s. 57 f). Viktigt för de anställda är också att företag 

arbetar med socialt ansvar, etik och moral (Dyhre & Parment 2013, s. 66). För att kunna 

rekrytera och behålla personal är det viktigt att visa vilka interna karriärvägar arbetsgivaren har 

att erbjuda, för att organisationen inte skall mista personer som de egentligen vill ha kvar eller 

som har potential till befordran (Dyhre & Parment 2013, s. 62). Allt detta ställer ökade krav på 

arbetsgivarna.  
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3. Metod  

 

I metodavsnittet redovisas studiens vetenskapliga förhållningssätt. Sedan diskuteras val av 

metod och vi förklarar vårt val av en kvalitativ studie. Vi beskriver hur urval har gjorts och 

skapandet av intervjuguide, hur intervjuerna genomfördes samt de etiska principerna. 

Avslutningsvis beskrivs reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

Bland fler olika vetenskapliga förhållningssätt är det framför allt två som brukar nämnas, 

positivismen och hermeneutiken. Patel & Davidsson (2011) beskriver dem som två av 

varandras motsatser inom vetenskapen (Patel & Davidson 2011, s. 27).  Wallén (1996) 

beskriver positivismen med att kunskap skall kunna prövas empiriskt samt att mätningar skall 

ersätta uppskattningar och värderingar. Mätningar ska ge samma resultat under samma 

förutsättningar om mätningen görs på nytt. Forskaren skall alltid vara objektiv och inte låta sig 

påverkas av värderingar som inte är vetenskapliga (Wallén 1996, s. 27). Då vi inte är ute efter 

en sanning som är mätbar eller kan graderas har vi i vår studie använt oss av det hermeneutiska 

förhållningssättet, där vi genom viss litteratur men också genom vår förförståelse ställt 

relevanta frågor. Utifrån detta präglas och påverkas studien till viss del. Patel & Davidsson 

(2011) beskriver hermeneutiken som en vetenskaplig riktning där den mänskliga existensens 

grundbetingelser ska försökas förstås genom studier och tolkning. Hermeneutiska forskare 

använder i sin roll sin förförståelse som ett verktyg då tankar och känslor är en tillgång för att 

tolka och förstå det område som utforskas (Patel & Davidson 2011, s. 28 f). Wallén (1996) 

beskriver att hermeneutik handlar om att tolka innebörder av texter, symboler, upplevelser och 

händelser samt att tolkandet växlar mellan del- och helhetsperspektiv där tolkandet skall ske i 

förhållandet till ett sammanhang (Wallén 1996, s. 33 f).    

 

3.2 Val av metod 

Det huvudsakliga syftet med vår uppsats är att söka en djupare förståelse för vad som attraherar 

och motiverar anställda till att pendla. Vi har således valt att användas oss av den kvalitativa 

metoden. Eliasson (2013) beskriver de kvalitativa metoderna som de främsta av metoder för att 

nå fram till kontexter som fordrar förståelse och som inte visar sig direkt utan som blir tydligare 

lite åt gången. Kvalitativa metoder är även bra då de är anpassningsbara, det vill säga att de går 

att rätta in efter situation och hur arbetet i undersökningen utvecklas. Det går även att samla in 

underlag i undersökningen så länge som det kan behövas och till dess att det sannolikt inte går 

att upptäcka något ytterligare (Eliasson 2013, s. 27). 

 

Val av datainsamlingsteknik 

Eliasson (2013) och Thomsson (2010) förklarar att en intervju kan ha många skilda avsikter. 

Samtal och reflektioner i samband med händelser och berättelser med avsikten att förstå, kan 
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vara en. En intervjustudie kan även ha avsikten att förklara och visa på noggranna beskrivningar 

av förhållanden och företeelser som någon berättar om (Thomsson 2010, s. 28; Eliasson 2013, 

s. 27). 

 

Då vi i vår undersökning ville få en så realistisk inblick inom undersökningsområdet med så 

utförliga svar som möjligt, var intervju det bästa sättet. Frågor kan då utformas så att en ökad 

och djupare insikt kan ges angående omständigheter och sammanhang av vad som påverkar 

individer till själva utförandet. Vi har valt att göra undersökningen genom halvstrukturerade 

intervjuer som bas. Den halvstrukturerade intervjun ger utrymme till att ställa följdfrågor utifrån 

en redan ställd huvudfråga. Detta gör att nyanser inom det aktuella ämnet som endera kan, 

försvaga eller förstärka en åsikt eller fenomen, tydliggörs. Annika Lantz (2013) anser att det 

genom den halvstrukturerade intervjun är intervjuarens förförståelse eller den teoretiska 

utgångspunkten som bestämmer vad det är som är viktigt att undersöka (Lantz 2013, s. 45). 

Detta anser vi stämmer bra då vi har använt oss av en viss förförståelse inom vårt ämne då vi 

genom den också kunnat formulera frågor i vår intervjuguide och även förstått vilken inriktning 

av litteratur som var relevant att fördjupas i.  

 

En kvantitativ undersökning skulle också kunnat genomförts men då med ett omformulerat 

syfte. I en sådan undersökning kan inte den djupare förståelse vi söker framgå, då den inte är 

mätbar. Kvantitativa metoder, är att föredra då det är viktigt att sätta siffror på det som 

undersöks, de är också bäst när stora grupper ska ingå, det vill säga när större urval ur en 

population ska undersökas (Eliasson 2013, s. 29 f). De personliga aspekterna så som till 

exempel insikt i familjesituation, stadie i livet samt de individuella perspektiven beträffande 

arbete och övrigt liv, hade inte kunnat tydliggöras i samma omfattning i en kvantitativ metod. 

Med avseendet att få en djupare förståelse kring problematiseringen anser vi att dessa 

individbundna och föränderliga situationerna har en stor betydelse för arbetet med att analysera 

vårt material och komma så nära vårt syfte som möjligt. 

 

Databearbetning 

Aspers (2011) beskriver att man behöver transkribera för att kunna presentera materialet i någon 

form. Det behövs även för att lättare kunna reflektera över materialet. Texterna är arbetsmaterial 

för vidare analys (Aspers 2011, s. 155 f). Vid transkribering så menar Patel & Davidson (2011) 

att det är lätt att forskaren påverkar underlaget både medvetet och omedvetet i analysdelen. 

Detta då tal och skriftspråk inte är lika. Det är lätt att gester, mimik och betoningar inte syns i 

utskrifterna. Vidare kan det vara lätt att den som transkriberar inte skriver ned korrekt och heller 

inte återger exakt det som sägs. Detta gör att den transkriberade texten blir enklare än vad 

intervjun egentligen är. Det är även lätt som forskare att tolka in för mycket i handlingar och 

händelser så att studien avspeglar forskarens avsikt i det man studerat. För validiteten är det 

viktigt att forskaren är medveten om dessa fallgropar och hur det kan påverka analysen (Patel 

& Davidson 2011, s. 105 ff).  
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Vi har transkriberat alla 8 intervjuerna för att få ett så stort material att analysera som möjligt. 

När vi utförde transkriberingen så var vi försiktiga så att inte vår egen uppfattning skulle färga 

utskrifterna. Texten skrevs ut i talspråk, så till vida att det dialektala språket kom fram, just för 

att få med de olika nyanserna i respondentens meningar. Vi har inte markerat när det till 

exempel blev paus under intervjun då vi inte ansåg att det tillförde något. Om vår intervju hade 

behandlat ett mer känsloladdat tema hade vi förstått vikten av att tystnad och eftertänksamhet 

skulle tydliggöras för att minnas den exakta känslostämningen. Våra intervjuer behandlade 

dock inga djupare känslomässiga områden, utan befann sig under mer eller mindre lättsamma 

former. Direkt efter intervjun satte vi oss och pratade om intervjun vi just genomfört och började 

redan då analysera utifrån svaren vi fått. När transkriptionen var klar började vi bearbeta 

texterna för att sedan börja kodningen. Det skedde genom att vi gjorde ett Exceldokument där 

alla frågor och svar av respektive respondent lades in. Trost (2010) beskriver en teknik för 

bearbetning som bygger på att man skapar en personlig tabell över vissa delar av materialet. 

Denna arbetsmatris underlättar för att tolka, koda och analysera svaren (Trost 2010, s. 153 f). 

Vi delade från början upp intervjusvaren i olika kolumner för respektive respondent. Med 

intervjufrågorna centrerade i dokumentet lades grupperingarna tjänstemän och 

kollektivanställda in på varsin sida för att lättare kunna överblicka svaren. Utifrån detta så tog 

vi ut nyckelord för frågorna som vi sparade. Med hjälp av nyckelorden så kunde vi analysera 

likheter och skillnader i svaren för att kunna besvara våra frågeställningar.  

 

3.3 Upprättande av intervjuguide 

En halvstrukturerad intervjuguide gjordes som indelades utifrån de olika teman som måste ingå 

i undersökningen för att vi skulle kunna närma oss vårt syfte. Följdfrågor ställdes utifrån dessa 

teman, allt för att skapa utrymme till att få mer omfattande svar och där intervjupersonen gavs 

tillfälle för att förklara och beskriva utifrån sin situation och upplevelse. Mats Alvesson (2011) 

beskriver att i upprättandet av intervjuguiden kan en hårt strukturerad variant användas även så 

kallad talande enkät till en helt öppen variant av intervju. Han beskriver vidare att i en 

halvstrukturerad intervju så utgår frågorna ofta från teman som man bygger ytterligare frågor 

kring, men forskaren bör då också se till att det finns utrymme för fördjupningar om 

respondenten så vill. Alvesson menar för att uppnå att en intervju blir innehållsrik och talande 

bör man ha färre frågor som är lagom öppna. Det kan vara bra att ha alternativa frågor som stöd 

för att få igång en bra intervju. Man kan variera de olika tillvägagångssätten angående 

struktureringsgraden i en och samma intervju (Alvesson 2011, s. 62). Vid skapandet av en 

intervjuguide så är det lämpligt att börja den med frågor om respondenten, det vill säga 

bakgrundsfrågor som kan vara bra att ha för att förstå helheten i slutändan. Dessa frågor skall 

vara av enklare karaktär och lätta att svara på. Det gör att den som intervjuar skapar ett bra 

klimat för resten av intervjun. Om inledningen är bra kan det göra att intervjusituationen blir 

mer avspänd. Sedan ställs de frågor som hör till temat som intervjun skall handla om. Det gäller 

att ha en bra och logisk följd på frågorna för att få flyt i intervjun. När intervjuguiden är färdig 

är det bra att gå igenom den en sista gång för att se att så att den täcker in de områden som skall 
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besvaras. Det är också bra att tidsuppskatta hur lång tid en intervju skall ta (Lantz 2013, s. 72 ff). 

Vi uppskattade tidsåtgången till 60 till 75 minuter per intervju. 

 

Utifrån syfte med tillhörande frågeställningar lästes olika teorier och forskningsrapporter för att 

få en grund till vårt ämne. En viss förförståelse är även med i sammanhanget vid framtagningen 

av intervjuguiden. För att få en känsla och uppfattning om det nuvarande läget i respondentens 

liv, görs några bakgrundsfrågor om ålder, civilstånd, familj, tidigare yrke och utbildning. Detta 

är frågor som vi anser är relevanta och som i högsta grad påverkar och påverkas utav 

arbetspendlingen. Vi har även valt att dela in intervjun i olika huvudområden. Till en början 

behandlades bakgrundsfrågorna. Sedan övergår frågorna till själva resandet, hur man reser, hur 

långt man reser med mera för att sedan fortsätta med frågor angående jobbet och om hur 

jobbsituationen ser ut idag. Frågor ställs bland annat om de arbetar enskilt och/eller i grupp, om 

de har tillgång till kompetensutveckling och hur chansen till avancemang ser ut. Sista avsnittet 

handlar om trivsel. Då ställs frågor bland annat om eventuella förväntningar på arbetsplatsen 

som nyanställd och om de hade infriats. Ytterligare frågor som ställdes var, vad som skapar 

trivsel på arbetsplatsen, om uppskattning och feedback, relationer till chef och arbetskamrater 

med mera. Vi avslutar intervjuguiden med frågor om varför de valt att arbeta på den aktuella 

arbetsplatsen, vad som var det avgörande, om vederbörande skulle rekommendera sina vänner 

att ta anställning på denna arbetsplats och om företaget anses som en merit i sitt Cv. Slutligen 

frågar vi om respondenten har några frågor eller något de vill tillägga.  

Bilaga 1.) Intervjuguide 

 

3.4 Urval och urvalsmetod 

Den första kontakten med det medverkande företaget togs efter att vi tänkt ut vad 

undersökningen skulle komma att handla om. En förfrågan mejlades till företagets HR-chef där 

vi förklarade vårt uppdrag och idé. Tillbaks kom en positiv respons och att idén verkade 

intressant. Ett slutligt besked skulle komma efter att chefen pratat med sina medarbetare, vilket 

senare gick igenom och godtogs. Vi stämde möte och väl där berättade vi mer ingående om vad 

vi ville med vår uppsats. Eftersom vårt arbete skulle komma att handla om motivationen för att 

långdistanspendla till arbetet var inte steget långt till vad som kan motivera en potentiell 

arbetssökande till att pendla, ur perspektivet från ett företags intresse. Det var något som låg 

helt rätt i tiden enligt vår kontakt på företaget eftersom det kan komma att bli svårare att hitta 

och anställa medarbetare med rätt kompetens i framtiden. 

 

För att utifrån vårt syfte få en så vid förståelse som möjligt, ville vi helst att intervjupersonerna 

skulle bestå av tjänstemän och kollektivanställda, dels eftersom de har olika förutsättningar och 

utgångsläge gällande till exempel lönenivå och möjlighet till flexibel arbetstid och dels för att 

få ett jämviktsförhållande i analysen. Att få jämföra mellan två grupper för att se likheter och 

skillnader är värdefullt när det kommer till analysdelen. Den enda gemensamma nämnaren i 

studien var att alla intervjupersoner skulle ha ett pendlingsavstånd på minst 50 kilometer 

enkelresa. Eftersom de anställda som skulle intervjuas skulle ha en lång resväg var 
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urvalsgruppen begränsad. Därför fick företagets personalavdelning ta sig an uppdraget för att 

ta fram för oss, passande intervjupersoner. Vi bestämde oss för att fyra tjänstemän och fyra 

kollektivanställda skulle bli lagom många för oss att arbeta utifrån i förhållandet till den tid som 

fanns att tillgå i att utföra intervjuer och färdigställa ett resultat. Trost (2010) beskriver det som 

ett strategiskt urval, det vill säga att man väljer ut ett antal variabler. I vårt fall var variablerna 

resa över 50 km till jobbet enkel resa och att studien skulle innehålla både tjänstemän och 

kollektivanställda. I efterhand fick vi även variabeln kön dock utan ett jämviktsförhållande. När 

man som i vårt fall får hjälp med urvalet av respondenter benämner Trost detta med att man 

använder sig av ”nyckelpersoner” och att det kan finnas vissa risker med det. En sådan risk 

skulle kunna vara att ”hjälpen” har möjlighet att styra vilka respondenter som ska väljas utifrån 

sina egna preferenser. Ett annat problem som kan uppstå är svårigheten med att hitta rätt 

respondenter med rätt förutsättningar vilka behövs i kontexten av undersökningens syfte. 

Vidare kan det finnas vissa svårigheter med att få dem att vilja delta i undersökningen, vilket 

också kan påverka till att urvalet kan bli aningen styrt (Trost 2010, s. 139 f). Det fanns möjlighet 

till att intervjua fler respondenter men eftersom vi var ute efter ett jämviktsförhållande så valde 

vi fyra respondenter från varje grupp då det var svårt att i gruppen kollektivanställda få 

respondenter som långdistanspendlar. Intervjupersonerna bestod av fem stycken män och tre 

kvinnor som arbetade på företaget med varierande uppdrag och arbetsuppgifter på olika 

avdelningar. Det blev även en variation beträffande deras arbetstider då vissa arbetade dagtid 

och andra var skiftgående.  

 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Efter att intervjupersonerna hade utsetts började arbetet med att skicka ut mail och sms till 

respektive, i meddelandet beskrivs vilka vi är och vad vi vill med intervjun. I meddelandet 

förklarares att intervjun skulle vara anonym och att det var möjligt att när som helst avbryta sin 

medverkan eller välja att inte svara om de kände olust inför någon fråga. Vi berättade att 

intervjun skulle spelas in om personen ifråga tillät. Här förklarar Trost (2010) att det kan vara 

en fördela att kunna spela in intervjuer på grund av att intervjuaren kan gå tillbaka i 

inspelningarna och lyssna på till exempel tonfall och ordval. I och med att det inte förs 

anteckningar kan intervjuaren koncentrera sig på frågorna och svaren. Som nackdel tar Trost 

upp att det tar tid att lyssna av, respondenter kan bli besvärade eller hämmade i sina svar på 

grund av att de blir inspelade (Trost 2010, s. 74 f). Avslutningsvis berättades hur resultatet var 

tänkt att användas. Efter denna första kontakt så togs ytterligare en kontakt för att boka in tider 

för intervju. HR-avdelningen hjälpte till med att boka en lokal som ligger i nära anslutning till 

arbetsplatsen men inte på arbetsplatsen. Detta är bra för att ytterligare stärka att det är anonymt 

och privat. Intervjuerna genomfördes vid fyra olika tillfällen. Två vid första tillfället, en vid 

andra tillfället då det hade blivit missförstånd om dag vid den andra intervjun, så den bokades 

om till dag tre, då genomfördes fyra intervjuer och den avslutande dagen med en intervju. Efter 

sista intervjun bokades en tid med HR-chefen och den utbildningsansvarige för att få ta del av 

om hur företaget arbetar med kompetensförsörjningen och lite om deras strategi för att få den 

rätta arbetskraften.  
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Vi fick tillgång till ett konferensrum där lite förtäring fanns att erbjuda, allt för att få en så 

trevlig och avslappnad miljö som möjligt. Respondenten hälsas välkommen och vi börjar att 

återigen informera respondenten om att intervjun är anonym och att det är möjligt att när som 

helst avbryta om man så vill. Frågan ställs, om det går bra att spela in intervjun och i samband 

med det ges en förklaring till varför inspelningen behöver göras. Det är en stor hjälp för oss att 

minnas vad som sagts i vårt arbete med att senare transkribera (överföra från tal till text) 

intervjun. Vidare berättas hur det är tänkt att det inhämtade materialet skall användas. Efter att 

ha fått tillåtelse för inspelning från respondenten så sattes diktafonen på och intervjun började. 

Frågorna ställdes utifrån vår intervjuguide. Eftersom vi valde en halvstrukturerad intervju så 

fanns utrymmet för att ställa ytterligare frågor som från början inte var utformade i vår 

intervjuguide, allt för att skapa en djupare bild av vårt undersökningsområde. När intervjun var 

färdig så ställdes frågan om de hade något att tillägga eller om det var något de undrade över. 

Vi garderade oss genom att höra efter om det skulle gå bra att få återkomma via mejl eller 

telefon utifall att någon fråga skulle tillkomma eller kanske till och med ha råkat utelämnats. 

Slutligen tackades respondenterna för deras medverkan samt för att de gav oss av deras tid. 

Intervjuerna hölls i april 2018 och varade cirka en timme per person vilket stämde väl överens 

med vår uppskattning.  

 

3.6 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram riktlinjer för hur forskning skall bedrivas och för hur man 

skall agera för att vidhålla en god forskningssed. Forskare har ett speciellt ansvar mot de som 

medverkar i forskningen. Forskare förväntas slutföra studier med god kvalité. Forskaren 

förväntas också vara neutral och inte vara påverkbar i vare sig yttre eller privata anseenden 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 8). De forskningsetiska aspekterna går bland annat ut på att få fram 

kunskap som är så tillförlitlig som möjligt och som är viktigt både för individer och samhällets 

utveckling. Därför behöver forskningen bedrivas av betydelsefulla frågor och med högt värde.  

 

Informationskravet, innebär att forskaren skall informera de som forskningen berör om 

forskningsuppgiftens syfte (Patel & Davidson 2011, s. 62f). I vår första kontakt med 

respondenterna gavs en skriftlig information genom e-post eller sms om vad anledningen till 

intervjun var. Vi informerade om anonymiteten i intervjuerna och vad uppgifterna kommer att 

användas till. Information gavs även om att intervjuerna skulle komma att spelas in. Vid 

intervjutillfället upprepades samtlig information som redan delgetts, därefter tillfrågades 

respondenterna en extra gång om tillåtelsen för att få spela in intervjun på diktafon och om 

anledningen till varför vi behövde göra det. Alla respondenter accepterade att bli inspelade. En 

garanti gavs för att inspelningarna skulle raderas när transkriberingen var färdig. Slutligen gavs 

respondenterna möjligheten att ställa egna frågor utifall något skulle vara oklart.  

Samtyckeskravet, deltagarna i undersökningen har rätt att inte svara eller hoppa av 

undersökningen om denne vill det (Patel & Davidson 2011, s. 62 f). Upplysning om frivillighet 

till medverkan, inför att besvara alla frågor samt att välja avbryta intervjun om det så önskades, 

meddelades innan intervjun började. 
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Konfidentialitetskravet, innebär att de uppgifter om personer som finns inom undersökningen 

skall handhas så att konfidentialitet uppnås (Patel & Davidson 2011, s. 62 f). De inspelningar 

som gjorts i samband med intervjun kommer endast att användas med syftet att transkriberas. 

Därefter ska dem raderas. Inget namn eller ålder kommer nämnas, ej heller något i 

respondenters svar kommer i uppsatsen att nämnas där risk för att någonting som sagts skulle 

kunna härleda till viss person. Då vi värnar om deltagarnas anonymitet har vi valt att också 

utelämna företagets namn. 

Nyttjandekravet, de uppgifter som samlats in om enskilda personer får endast användas i 

forskningssyfte (Patel & Davidson 2011, s. 62 f). All empiri och insamlat material från 

respondenterna i studien kommer endast att användas i vår uppsats och därefter kommer 

materialet raderas och förstöras. 

 

3.7 Validitet & Reliabilitet 

Enligt Frejes & Thornberg kommer begreppet validitet ursprungligen från den kvantitativa 

forskningen. De beskriver att det finns en viss tveksamhet till att använda begreppet validitet i 

kvalitativa studier och att det behövs nya mer anpassade begrepp för kvalitativa studier (Fejes 

& Thornberg 2015, s. 258 f).  Författarna Patel & Davidson (2011) beskriver att i kvalitativa 

studier så kan begreppen validitet och reliabilitet användas men de har inte samma innebörd i 

den kvalitativa studien som i en kvantitativ studie. I den kvalitativa studien brukar det beskrivas 

som att hela forskningsprocessen bygger på kvalitet. I den kvalitativa forskningen så lägger 

man mer tyngd på begreppet validitet, med en vidare förklaring, att man då räknar in en del av 

det som ingår i reliabilitet (Patel & Davidson 2011, s. 105 ff).  

 

Begreppet reliabilitet i den kvalitativa studien kan förklaras med att en person som intervjuas 

får samma fråga vid flera olika tillfällen och svaren blir olika vid varje tillfälle så betyder det 

inte automatiskt att den har låg reliabilitet. Utan när det gäller kvalitativa studier behöver det 

sättas in i miljön som råder vid undersökningstillfällena. De olika svaren kan bero på att 

respondenten har ändrat uppfattning sedan sist, att respondenten fått nya kunskaper som gör att 

svaret blir annorlunda. Om intervjuaren med sina frågor har framgång och det unika i 

situationen ger uttryck som att respondenten ger olika svar på samma fråga så kan det i sig vara 

av stort intresse för intervjuaren. Därav anses att reliabilitets-begreppet ligger nära validitets-

begreppet i en kvalitativ studie och de är så sammankopplade att forskare sällan använder 

begreppet reliabilitet istället ger de begreppet validitet en vidare betydelse. När det gäller 

validitet i kvalitativa studier så kopplar man det inte enbart till datainsamlingen, utan det 

behöver genomsyra hela forskningsprocessen för att få god validitet. Det kan vara att forskaren 

har och kan använda sin förförståelse i hela processen. Vid datainsamlingen så gäller det att 

forskaren får ett underlag så att denne kan göra en trovärdig tolkning. Forskaren behöver vidare 

försöka fånga sådant som är svårtolkat och inkonsekvent. De olika tolkningarna kan ha 

betydelse för validiteten, tillför de något på det som studeras. Allt detta gör att den kvalitativa 

forskningsprocessen i sig är så exklusiv att det inte går att ha entydiga regler för vad som gäller 

vid kvalitativa studier vad gäller att garantera validiteten (ibid).  
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4. Analys och resultat  

Vi kommer utifrån insamlade intervjudata redovisa vårt resultat. Frågeställningarna kommer 

att besvaras genom redogörelser för vad som motiverar respondenterna till att pendla en längre 

sträcka till arbetet. Viktigt i sammanhanget är hur arbetsgivaren kan använda olika incitament 

för att attrahera nya och kompetenta medarbetare inom alla utbildningsnivåer, det vill säga för 

både tjänstemän och kollektivanställda. 

 

Syftet med undersökningen är att söka en djupare förståelse för vad som attraherar och 

motiverar anställda till att pendla samt att se hur företag kan arbeta för att attrahera och behålla 

personal.  

 

4.1 Vad motiverar anställda att pendla en längre sträcka till och från arbetet 

varje dag? (i vår undersökning har respondenterna minst 50 km enkel resa) 

Av intervjuerna framkom att det finns skillnader mellan hur tjänstemän och kollektivanställda 

ser på de olika aspekterna för att resa en längre sträcka till sin arbetsplats. Vi kommer att 

redogöra för de incitament som framfördes, till varför man väljer att pendla.  

 

Arbetsplatsen och arbetsuppgifter 

En viktig del när man väljer arbetsplats är att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna behöver vara 

attraktiva. Här kan vi se tydliga skillnader i hur respondenterna har svarat beroende på om de 

är kollektivanställda eller tjänstemän.  

 

Resultaten visar att det som motiverar tjänstemännen är bland annat att de vill ha stimulerande 

och intressanta arbetsuppgifter samt utmanande och betydelsefulla arbeten. En av 

tjänstemännen uttrycker dessutom att det behöver finnas en bra balans mellan arbete och fritid: 

 

.…jag tycker om när det är mycket självständigt, när man kan jobba 

mycket själv när ingen är och petar i. Sen att man fortfarande har 

drivet eftersom jag jobbar med utveckling så måste man ju ha ett driv 

för att komma framåt i saker så att det inte stannar av, för då går ju 

också tiden förlorad. 

 

Här kan vi se likheter med vad Dyhre och Parment beskriver om hur företaget kan attrahera 

medarbetare, att anställda vill arbeta med något de brinner för (Dyhre & Parment 2013, s. 54 f). 

Att man brinner för något betyder oftast att man trivs och motivationsfaktorerna har en stark 

koppling till Herzbergs teori (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 242). När vi ställer samma fråga 

till de kollektivanställda får vi svar som till exempel att inkomst och anställningstrygghet är 

viktigt. Inkomst och anställningstrygghet kan räknas till trygghetsbehoven enligt Maslow 

(Berry 1998, s. 238 f) och hygienfaktorer enligt Herzberg (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 242 f).  
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En av de kollektivanställda uttrycker vikten av ett arbete: 

 

….det har en drivande roll kopplat till allt, har man ett jobb så har man 

en inkomst att göra allt det roliga som man vill göra själv eller med 

familjen. Finns det inget arbete så är det lite stopp. Det är avgörande. 

 

Vad som motiverar på arbetsplatsen beskriver Wikström & Martin (2012) i Talant 

Management. Det är bland annat viktigt att introducera de anställda på ett bra sätt, för att skapa 

incitament för att den anställde skall stanna kvar (Wikström & Martin 2012, s. 9). Resultaten 

visar att introduktionen som de får på företaget och till arbetsuppgifterna/yrkesrollen skiljer sig 

åt, inte nödvändigtvis i hur de skall utföras men i uppfattningen hur de utförs. De flesta har gått 

eller kommer att få genomföra företagets generella introduktionsutbildning i någon form. Några 

som inte fått den introduktionen tror att det beror på att den inte fanns när de anställdes. Dessa 

har heller inte fått den vid något senare tillfälle. När vi tittar på introduktionen för 

arbetsuppgifterna ser vi att tjänstemän har en mer utvecklad rutin för hur den skall gå till. Det 

finns listor på vad som skall gås igenom och hur man skall lära sig arbetsuppgifterna och mycket 

annat som den nya medarbetaren behöver känna till. Det finns oftast någon erfaren att fråga om 

råd vid behov. På kollektivsidan ser vi delvis samma system med introduktionen. Respondenter 

beskriver att det finns en checklista som används för att se till att alla delar gås igenom men att 

tiden ofta är knapp och att den ibland inte används som det är tänkt. Introduktionen går mer ut 

på att gå bredvid för att lära sig arbetsuppgifterna, vilket i sig kan vara en bra upplärning men 

det innebär också att det måste finnas utrymme i tid för att upplärningen ska få den kvalitet som 

erfordras. Det som också skulle kunna förbättra introduktionen för de kollektivanställda är att 

ha bra och utförliga arbetsbeskrivningar för hur arbetsuppgifterna ska utföras. 

 

De kollektivanställda uttrycker att de tycker introduktionen är för kort:  

”Man behöver komma i produktion snabbt, så det läggs inte så mycket tid på 

introduktion. Då kan säkerheten sättas på spel.” 

 

I samband med detta berättar respondenten att företaget för övrigt har väldigt högt satta 

bestämmelser angående säkerheten, vilket han ansåg att de är duktiga och mycket noggranna 

med att arbeta kring samt följa upp. Men att säkerheten i samband med introduktionen ibland 

kan verka lite bortglömd just för att tiden inte är tillräcklig. Arbetsmiljöverket (2018) förklarar 

att det är viktigt med en bra introduktion för att minska risken för arbetsrelaterade olyckor 

(ibid). En annan kollektivanställd uttrycker också att hen är medveten om tidsbristen men att 

denne själv fick en bra och tillfredsställande introduktion:    

 

….jag kan tänka mig att de som kommer in idag om de inte får så bra 

introduktion som jag fick då tar det längre tid att komma in i jobbet. 

Tid skulle man behöva från företagets sida. Inte bara en dags 

introduktion utan kanske månader. 
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Eftersom det kommer att bli svårare att dels hitta och dels kunna anställa rätt medarbetare i 

framtiden så menar Dyhre och Parment (2013) att det är viktigt att se till att de nyanställda som 

kommer får en bra introduktion. Detta för att stärka den positiva känslan för företaget. 

Rekrytering är en lång och dyr process så organisationen vill undvika att medarbetaren slutar 

för att denne till exempel inte trivs eller att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt utmanande 

(Dyhre & Parment 2013, ss. 26f, 54 ff).  

 

Medarbetarsamtalen som genomförs en gång per år, är den del där företaget kan stämma av hur 

det går, vart man vill och hur man skall komma dit. När man i medarbetarsamtalet lägger med 

mål och kompetensutveckling så skapar man en motivation till att prestera. Motivation till 

arbetsuppgifterna kan kopplas till motivationsfaktorer i Herzberg (Jacobsen & Thorsvik 2014, 

s. 243) och Self Determination Theory basbehov med kompetens som visar att vi vill kunna 

påverka vår miljö och att vi klarar av det vi tar oss till (Deci & Ryan 2004, s. 6 f). Alla 

respondenter uttrycker att de har medarbetarsamtal minst 1 gång per år. Vissa har även 

avstämningssamtal ett antal gånger per år, detta gäller främst på tjänstemannasidan. På 

kollektivsidan fanns inte utryckt att de ville ha fler samtal. I medarbetarsamtalet tas även 

kompetensutveckling upp. På tjänstemannasidan så anses det självklart att få tillgång till 

kompetensutveckling, medan man på kollektivsidan anser att det finns möjlighet till 

kompetensutveckling men uppfattningen är att det inte premieras, eller så blir den inte av på 

grund av okända anledningar. En kollektivanställd berättar: 

 

….jag vet inte, den yrkesroll jag har nu det är ju där jag är liksom, 

ingen fördjupning för min del, ville ha en ytterligare utbildning som 

jag ännu inte fått. 

 

Att inte få tillgång till kompetensutveckling kan göra att man inte blir lika motiverad till arbetet 

och arbetsuppgifterna. Så genom att stimulera kompetensutvecklingen och se till att den 

uppfylls så kan effekten ge stärkta motivationsfaktorer.  

 

Det är viktigt för motivationen att det finns möjlighet till avancemang inom företaget för att 

uppleva att det går att komma vidare och för att den anställde inte ska behöva byta arbetsplats 

för att avancera. Det ser vi bland annat i Herzbergs motivationsfaktorer. När det gäller 

möjligheten till att avancera inom företaget, anser tjänstemännen att det finns goda möjligheter 

att befordras uppåt om det är vad man vill. De kollektivanställda tycker det är lite svårare, det 

har funnits möjlighet till att byta tjänst men det har ännu inte infriats. Vissa av de 

kollektivanställda uttrycker inget önskemål eller har inte tänkt i de banorna, om att kunna 

avancera inom företaget. Medarbetarsamtalen är ett sätt att stämma av så att arbetsgivaren vet 

att den anställde får ut det den vill ha av arbetet till exempel genom individuella 

utvecklingsplaner (Dyhre & Parment 2013, s. 57 f).  

 

Majoriteten av respondenterna hade inga större förväntningar på arbetsplatsen när de började. 

Av de som hade förväntningar beskrivs att de har infriats efter att de började. Vad som är 
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viktigast för att trivas på arbetet anser alla respondenter att arbetskamraterna har en viktig roll. 

Vidare beskriver tjänstemännen att det är viktigt med bra chefer, stimulerande arbetsuppgifter 

samt att det de arbetar med leder till något. De kollektivanställda svarar likvärdigt men med 

mer tyngdpunkt på arbetskamrater. Genom att skapa plattformar för de anställda gör att de kan 

umgås både på och utanför arbetet. Det stärker sammanhållningen och är bra för att skapa trivsel 

även på arbetet (Dyhre & Parment 2013, s. 54 f).   

 

Alla respondenter uppger att de får feedback någon gång, ”åtminstone” på medarbetarsamtalet. 

Somliga uttrycker att det är viktigt att få feedback någon gång, både bra och dålig. De flesta 

anser att de får positiv feedback, då oftast av chefen medan andra även får feedback av sina 

arbetskamrater. Däremot påtalar majoriteten att det är för lite av den konstruktiva feedbacken 

och de tycker även att det behöver förbättras på den punkten eftersom det är en förutsättning 

för att kunna rätta till de fel som uppstår. Genom den konstruktiva feedbacken finns även 

möjligheten att utvecklas som person. Dyhre & Parment beskriver att den anställde gärna vill 

ha feedback för att till exempel kunna utvecklas som person samt för att utvecklas i sina 

arbetsuppgifter (Dyhre & Parment 2013, s. 57 f). Vad som anses vara feedback och hur man 

ser på det skiljer våra respondenter åt. Vissa tycker inte att de har ett behov av att ”få beröm” 

för det de gör, medan andra kan tycka att ett ”tack” är en gest som kan visa på att man blir sedd 

samt att man har betydelse i sammanhanget och att det också kan ses som en sorts feedback. 

 

Delarna ovan beskriver en del av det som skapar en arbetsplats där de anställda kan trivas och 

utvecklas. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att tjänstemännen vill ha stimulerande och intressanta 

arbetsuppgifter samt att arbetsuppgifterna för vissa, gärna får vara utmanande. Arbetet skall 

också vara betydelsefullt och leda till ett resultat. De kollektivanställda ser arbetet mest som en 

inkomstkälla och de sätter anställningstryggheten högt vilket i sin tur leder till en stadga till det 

övriga livet. Vidare beskriver tjänstemännen att de tycker introduktionen är bra medan de 

kollektivanställda tycker den kan vara för kort och ibland inte så innehållsrik, och i och med 

detta kan den viktiga säkerheten sättas på spel. När det gäller kompetensutveckling så uttrycker 

tjänstemännen att det känns som en självklarhet samt att de muppmuntras till att utöka 

kompetensen medan någon av de kollektivanställda uttrycker att hen blivit lovad 

kompetensutveckling som ännu inte infriats. Ser vi till avancemangsmöjligheter så beskriver 

tjänstemän att det finns två spår, chefs- eller karriärsspåret. De kollektivanställda beskriver att 

de skulle vilja byta arbetsuppgifter men att det inte förverkligats ännu. Till sist så förklarar både 

tjänstemän och kollektivanställda att de skulle vilja ha mer utav konstruktiv kritik. 

Tjänstemännen uttrycker att de vill ha mer konstruktiv kritik från sina kollegor, medan de 

kollektivanställda ger uttryck åt att de vill ha konstruktiv kritik både från sina medarbetare men 

också av sina chefer. Detta för att kunna utvecklas och förbättra arbetsuppgifternas resultat ännu 

mer.  
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Pendlarna och arbetet 

Till att börja med så vill vi ge en information om att det inte finns någon tågförbindelse till den 

aktuella arbetsplatsen. Därför blir det i det här sammanhanget bara aktuellt att diskutera 

arbetsresorna som sker endera med bil eller buss. 

 

Av vår intervju gällande arbetspendlingen framkom att bilen var det främsta sättet att resa på 

även om buss ibland fanns att tillgå. För somliga av respondenterna fanns inget annat alternativt 

färdsätt då busslinje helt saknades. Ett betydande motiv som kunde utläsas från intervjuerna var 

att avståndet i kilometer inte var den avgörande parametern för hur långt man kunde tänkas 

pendla. Utan det som motiverade till att pendla handlade snarare om hur lång pendlingstid som 

bedömdes vara acceptabel i förhållande till fördelen av arbetet. Den största anledningen till att 

välja bil som färdsätt var att få komma fram till arbetet och hem så fort som möjligt. Tid har 

visat sig vara en betydelsefull angelägenhet sett ur många perspektiv och den kan tyckas än 

viktigare för människor som pendlar längre avstånd och då reser bort en stor del av den tid som 

skulle kunna användas till andra aktiviteter. Men det fanns även andra positiva vinster som 

lyftes fram i kontexten av att pendla med bil, bland annat möjligheten till den tidsmässiga 

flexibilitet det innebär. En tjänsteman beskriver sina resor i arbetet: 

  

Hur tar du dig till jobbet?  Jag åker bil ja, ensam i bil 

Finns det några andra alternativ?  De säger det. 

Du har inte provat det ännu då?  Jag har åkt bil faktiskt, hör att andra 

åker buss, men när man har tider att passa så funkar det dåligt, och i 

mitt jobb funkar det dåligt att ha en tid man måste gå, man har en 

kund som ringer eller så där. Då sitter man ju fast. 

 

Detta stämmer väl överens med det Gottfridsson (2007) förklarar beträffande att pendlare med 

bil prioriterar flexibilitet och kortare pendlingstid. Utifrån en anställning med en högre position 

visade det sig vara svårt att ha fasta busstider att passa då risk fanns för att arbetstiden kunde 

förskjutas och därför skulle komma behöva rättas in utifrån oplanerade händelser. En av 

respondenterna beskrev utifrån sin situation att pendla med bil var den bästa lösningen i nuläget 

för att ta sig hem till familjen så snabbt som möjligt. Dels för att hinna med det som ska göras 

hemma och dels för att ha möjligheten att ställa upp och köra barnen till deras fritidsaktiviteter. 

Detta är någonting som Gottfridsson & Möller (2016) bekräftar när det gäller 

småbarnsföräldrars acceptans gällande restid och färdsätt. Utifrån antalet respondenter var det 

endast två kollektivanställda som regelbundet åkte kollektivt. I allmänhet så visade sig de 

övergripande anledningarna till att inte åka kollektivt, att kollektivtrafikens tider ej passade in 

i personens familjära situation och tidsschema. Det ansågs även vara tidskrävande då det 

innebar en lång res-sträcka samt ett antal stopp efter vägen. I de flesta fall vill inte 

respondenterna ha fasta busstider att behöva passa. Om man som anställd arbetade dagtid ville 

man även ha möjligheten att kunna utnyttja sin flextid och dessutom, som vi tidigare nämnt, så 

ville den pendlande framför allt komma fram till arbetet och hemmet, snabbt och smidigt. 

 



39 

 

Eftersom respondenterna har valt att pendla till sin arbetsplats så är en naturlig undran vad som 

gjorde att de valde att börja arbeta vid den aktuella arbetsplatsen. I samband med det så väcktes 

också en nyfikenhet om det kunde finnas någon tanke på att eventuellt flytta närmare 

arbetsplatsen. Långväga pendlare medverkar till mycket rörlighet men att denna rörlighet 

framkallas av en motvillighet till en annan typ av rörlighet, den att vilja flytta (Lindgren & 

Öhman). Fransson (1991) ser också att den ökade pendlingen till viss del kan vara ett sätt att 

ersätta flytt (Fransson 1991, s. 12). Om varför de kollektivanställda hade valt att arbeta på det 

aktuella företaget gavs anledningar som att de ursprungligen kom ifrån trakten och/eller att de 

sommarjobbat eller jobbat här vid tidigare tillfälle samt att det saknades en eftergymnasial 

utbildning. Vi ser genom våra följdfrågor sambandet mellan motivation och arbete som mynnar 

ut i stabilitet och trygghet i livet genom att erhålla en fast inkomst och en anställningstrygghet. 

Vi kan relatera begrepp som stabilitet och trygghet som en typ av behov till Maslows 

motivationsteori där Berry (1998, s. 238) menar att det är behoven som framkallar 

motivationen.  

 

Anledningar till varför tjänstemännen valde att arbeta på samma företag var istället inriktat på 

själva arbetet och arbetsuppgifterna. Då handlade det istället om att arbetet sågs som en 

utmaning eller att få möjligheten till ett omväxlande arbete samt att arbeta internationellt. 

Företagets renommé var också något som nämndes samt att det var en trivsam arbetsplats. En 

gemensam nämnare för tjänstemännen var att alla tyckte att arbetet de sökt var intressant och 

utvecklande. Här kan vi med samma följdfrågor se att motivationen finns i kontexten av att 

utmanas, utvecklas och att det man arbetar med ska vara tillfredställande och 

självförverkligande. För att åter koppla till Maslows teori kan man utifrån dessa begrepp tyda 

att de flesta nivåerna i trappan/pyramiden har uppnåtts. 

  

Att lägga in lön som en påverkande faktor i sammanhanget, tydliggör effekten av motivationen 

på skilda sätt mellan kollektivarbetarna och tjänstemännen. För de kollektivanställda spelade 

lönen en stor roll och samtidigt ansågs den i de flesta fall vara för låg:  

 

….det är väl lönen skulle egentligen vara högre. Grundlönen är för 

låg. Det som gör att jag är kvar är situationen hemma. Säkerheten att 

jag har ett jobb. 

 

För tjänstemännen var lönen och arbetsuppgifterna sammantaget det som spelade stor roll: 

 

Då kommer man in på det gällande pendlingsavståndet, är det en 

uppoffring? 

 

jo precis, men det ligger med i kalkylen, jag vet att det kostar och till 

viss del måste man se till att man är kompenserad för det. Det ligger i 

just det här distansarbete det måste finnas en benefit i det. Helt klart. 

Det är ganska stora kostnader med transporter i Sverige. 
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Istället för att långdistanspendla kan en variant vara att flytta närmare arbetsplatsen. Samtliga 

respondenter svarade att det var inget alternativ för någon av dem. Somliga ansåg att det inte 

fanns skäl till att flytta då det inte heller fanns någon annan anknytning som band dem till orten 

där arbetsplatsen är belägen. Detta bekräftar Lindgren & Öhman (2003) som förklarar att de 

sociala band som människan har till vänner och släkt kan vara så högt värderade att flytt till 

annan plats där ingen social anknytning finns, inte är relevant. Vidare ansågs ointresset till flytt 

bero på att övriga i familjen redan var etablerade på den nuvarande hemorten gällande 

umgängeskrets, kontaktnät, arbete, skola eller dagis. Andra ville inte flytta på grund av de en 

gång hade flyttat därifrån och inte hade för avsikt att flytta tillbaks.  

 

4.2 Är långdistans-pendlandet en hållbar lösning sett ur ett längre 

tidsperspektiv?  

När det handlar om den individuella upplevelsen av att pendla samt om pendlingen utifrån ett 

längre tidsperspektiv känns hållbart, får vi många olika förklaringar. Den mest uppenbara 

skillnaden som vi direkt kan se är att de som pendlar med buss känner att det är slitsamt att 

pendla och att det tar för mycket tid och energi från övrigt liv. En uttrycker också att det inte är 

hållbart i längden med de förutsättningar som gäller i dagsläget. För resterande respondenter är 

upplevelserna alltifrån att helst vilja slippa att pendla, att det är i längsta laget till att det inte är 

några problem då det har blivit en vana. De sistnämnda ansåg också att det är ett hållbart 

alternativ även på sikt för att få arbeta med det man trivs med samt att få tillgång till den 

specifika arbetstiden. 

 

Tittar vi på pendling ur ett individuellt perspektiv kan vi utifrån vissa respondenter se att 

arbetets karaktär och den motiverande effekt arbetsuppgifter kan ha, spela en roll för hur man 

anser huruvida arbetspendlingen är hållbar. En respondent förklarade att det fanns ingen 

aktivitet som i dagsläget kunde mäta sig med arbetsuppgifterna och att arbetet gick före fritid 

men att familjen var viktigast. Att pendla var väldigt kostsamt men ändå värt det för att arbetet 

var så intressant och roligt, samtidigt fanns en gräns och det var att det måste finnas pengar kvar 

för att kunna göra något tillsammans med familjen. Den kollektivanställda berättar: 

 

Skulle du vilja bo närmare arbetsplatsen om inte den begränsningen 

fanns eller är det ok att pendla? 

För mig är det ok att pendla, det blir inte så mycket i kassan när 

månaden är slut det är dyrt att pendla men jag tycker det är värt det. 

 

Om möjlighet fanns skulle du då ta ett arbete med kortare resväg? 

Nej, jag trivs väldigt bra. 

Vad är mest avgörande för att stanna kvar på den här arbetsplatsen?  

Arbetsuppgifterna 
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När inte arbetsuppgifterna är det primära och man ändå reser bort många timmar och en stor 

summa pengar varje månad måste motivationen härledas till något annat. Här kan vi se att ett 

ansvar och en moralisk aspekt ta plats, både för familj men även till företaget i form av lojalitet. 

(Vad denna lojalitet resulterar i lämnas därhän för att trygga respondentens anonymitet.) Den 

trygghet en fast anställning innebär, gör att partner och familj vet sina friheter och 

begränsningar, det vill säga bland annat tillgången till pengar och semester, och det kan i sig 

till viss del, verka motiverande för den anställde. Ett sätt för att hålla nere resekostnaden är att 

anpassas till busstider, som enligt de flesta respondenter tar för mycket tid, och ändå försöka få 

ordning på sitt livspussel. Det vill säga att få en balans mellan arbete och fritid så att kropp och 

själ mår bra och orkar med det som förväntas av individen. En kollektivanställd berättar:  

 

Vad gör du på din fritid? 

 

….det blir sport för min del men har fått slutat med mycket för det tar 

för stor del av den lilla fritid jag har i och med pendlingen och 

familjen går alltid före. 

 

Arbetskamraterna är också något som nämns som en stor trivselfaktor samt hur arbetstiderna är 

förlagda kan i annat fall vara det som är avgörande för motivationen till att pendla. Det 

förekommer nästan lika många variationer angående motivationen till att pendla som det är 

respondenter. Det som säkert går att fastställa, är att för de kollektivanställda som ingår i 

produktionen, är det inte arbetsuppgifterna som är anledningen till motivationen till att pendla, 

utan det handlar då snarare om arbetskollegor, familjesituation eller om den förlagda 

arbetstiden. 

 

Vilka är nackdelarna med pendling, går det att effektivisera pendlandet?  

Det finns både fördelar och nackdelar med att pendla. En del av nackdelarna som 

respondenterna har utryckt är att det är dyrt att pendla, det tar för mycket tid om man skall åka 

buss, de förlorar också möjligheten till flexibilitet om de måste anpassa arbetstiderna till 

busstidtabellen. Om det hade funnits en ökad villighet till flytt så hade det krävts en 

arbetsmöjlighet för den andra partnern samt ett passande boende och ett tillfredsställande 

fritidsliv till den övriga familjen. Frändberg et al. (2005) beskriver att pendlandet kan upplevas 

vara ett ofrivilligt tvång, det kan verka stressande samt att det kan tyckas vara en tidstjuv. Vi 

kan koppla ofrivilligt tvång till vissa av våra respondenters svar genom att de ser arbetet som 

en inkomstkälla och anställningssäkerhet. De som reser med buss uttrycker även att det kan 

upplevas stressande och det tar för mycket tid till resandet. Därigenom är det mycket kvalitetstid 

som försvinner från familj och det övriga livet. Ser man till de som reser med bil så finns alltid 

en ökad risk för att råka ut för en trafikolycka. Ur ett större perspektiv kan frågan ställas om det 

är miljömässigt försvarbart att resa samma sträckor med varsitt fordon varje dag. För att lösa 

det problemet skulle samåkning kunna vara en lösning. En respondent nämnde ett förslag om 

att företaget skulle kunna samordna gemensamma transporter till och från arbetsplatsen för att 

få arbetstagarna till arbetet på ett samlat och miljömässigt vänligare sätt. Frågan är om det skulle 

vara praktiskt genomförbart och om det skulle utnyttjas till fullo, då vi menar att tjänstemännen 
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drastiskt skulle minska sin flexibilitet och sitt oberoende av den tidsmässiga friheten. Dessutom 

finns det många på företaget som inte har samma arbetstider, skulle de som pendlar från samma 

plats men med andra tider också ingå i de gemensamma transporterna? Att miljön skulle må 

bättre av gemensamma transporter, är det ingen som helst tvekan om, men frågan är om det från 

företagets sida skulle kunna ligga någon annan vinst i resonemanget. Skulle det kunna vara ett 

sätt för att attrahera och motivera fler medarbetare till att pendla, genom att erbjuda 

direktgående transporter till och från arbetet? Ett annat förslag för att både spara pengar och att 

minska miljöpåverkan kan vara att be arbetsgivaren anordna samåkningsringar samt att 

förmedla informationen åt de som är intresserade (Natur och Miljö 2011). 

 

4.3 Hur kan företagen arbeta för att få ett bättre utgångsläge i att kunna 

rekrytera och behålla personal?   

Det finns olika sätt för företag att jobba utifrån när det gäller rekrytering och för att behålla 

personal. Ett par av sätten för att få ett bättre utgångsläge vid rekrytering eller i avseendet att 

behålla personal är att arbeta med strategierna Talant Management och Employer Branding.  

 

Mycket tyder på att det kommer att bli svårare att finna personal att anställa eftersom vi 

framgent kommer att ha stora pensionsavgångar och inte lika många anställningsbara att fylla 

platserna med. Det gör att företagen behöver arbeta med hur de i framtiden skall kunna attrahera 

till nyanställning och för att behålla den personal de har. Sannolikt behöver företag som inte 

ligger så bra strategiskt till, arbeta ännu mer för att säkra sin kompetensförsörjning i framtiden. 

Företag kan med fördel använda Talant Managementstrategin utifrån Wikströms & Martins 

modell Talangarenan. Genom att Talent Management beskriver hur företagen kan gå till väga 

för att nå sina framtida mål, finns ett beprövat och etablerat förhållningssätt att arbeta utifrån. 

För att strategin skall fungera behöver den vara en del av affärsstrategin och implementeras 

inom alla nivåer och led, från högsta ledning, genom företagets olika avdelningar och ut till 

produktionens personal. Företagen kan arbeta med att utveckla och behålla sin personal genom 

att arbeta med Performance Management som är en samlad och planerad målstyrningsprocess. 

Viktigt är också ett bra ledarskap och medarbetarskap för att få resultat.  Kompetensutveckling 

är ett sätt att satsa på medarbetarna för att utnyttja de resurser som finns att tillgå på bästa sätt. 

En tjänsteman uttrycker: 

 

Kompetensutveckling, hur ser det ut för din del? 

….jag tycker det funkar väldigt bra. Jag har fått en chefsutbildning 

som man kör med alla chefer. Så det gick jag i höstas. 2-3 arbetsdagar.  

Praktisk kunskap som chef?  

….ja ur ledarskapsperspektivet, hur fungerar grupper, 

konflikthantering, man lär sig mer om sig själv. Hur jag fungerar, hur 

fungerar andra? Hur matchar man varandra i olika situationer. 

Fantastiskt bra kurs tycker jag. Alla är chefer från samma företag så 

det är bra, man får en gemenskap oss chefer emellan. 
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En kollektivanställd uttrycker sig angående kompetensutveckling och möjligheten att byta 

arbetsuppgifter: ” det finns inget utrymme, som (yrkesbeskrivning) är vi väldigt få det finns inte 

tillräckligt många av oss. Svårt för oss att byta jobb då ingen vill bli det jag är.” 

 

Vår tolkning utifrån undersökningen är att det som kollektivanställd är svårare att göra sig hörd 

och uppmärksammad inom detta område. Det betyder dock inte att medarbetaren inte behövs, 

fast känslan hos den anställde kan uppfattas så. Det finns naturligtvis andra praktikaliteter och 

omständigheter som påverkar när och hur man kan byta arbetsuppgifter och arbetsområde men 

har frågan väl förankrats med den närmsta chefen och tiden går utan att en förändring sker, kan 

det till slut leda till en känsla av hopplöshet. Detta för oss naturligt till nästa område, nedan, där 

kompetensutveckling utgör ett viktigt inslag.  

 

Successionsplaneringen eller Succession Management, är en systematisk process som används 

för att åskådliggöra vilka resurser, i form av kompetens, som finns inom företaget och hur den 

kan vidareutvecklas. För att successionen skall fungera behöver den genomsyra hela företaget, 

inom alla nivåer. Genom en fungerande planering kan företagen sänka omsättningen av 

personal och detta i sin tur gör att rekryteringskostnaderna hålls nere. Här återkommer vi till 

chefer och ledare som har en ytterst viktig uppgift i sitt arbete med att se och informeras om 

och av sina underställda för att vidare bli varse om nya eller oanade ”talanger” som kan komma 

väl till pass inom andra arbetspositioner och/eller arbetsuppgifter. Tillfälle att etablera detta ges 

genom de årliga medarbetarsamtalen. I egenskap av chef är det viktigt att vara engagerad och 

tydlig i samtalet med den anställde samt att mötet förs med ett seriöst ansvarstagande som är 

tillgodo för ändamålet. Vi har genom intervjuerna kunnat tyda ett visst missnöje, inom 

kollektivsidan, med att mötena upplevs som en återupprepande årlig genomgång där 

medarbetarsamtalen inte tycks leda till något nytt gällande de uppsatta målen och 

kompetensutvecklingen. Här menar vi att det måste finnas utrymme för kvalitet och djup i 

samtalet för att kunna synliggöra och vidare verkställa framtida planer.    

 

Employer Branding utgör en del av Talent Management men kan även användas utan att 

företagen tillämpar Talent Managementstrategin. Employer Branding behandlar företagets 

varumärke och för hur arbetsgivaren vill uppfattas av sina potentiella medarbetare angående 

bland annat lön, förmåner och karriärmöjligheter inom företaget. En tjänsteman beskriver att 

det finns två karriärvägar: 

 

….vi har ju två karriärvägar, en är chefsvägen och en är karriärvägen. 

Där har jag valt karriärvägen istället för att bli chef. Man får mer i lön 

och så, så att det inte bara är chefer som kan ha hög lön. 

 

Genom att visa de anställda att det finns möjlighet till avancemang, kan det vara ett sätt för att 

få dem att vilja stanna kvar inom företaget, då man inte behöver byta arbetsgivare för att kunna 

befordras. Karriärmöjligheter kan vara ett starkt incitament till att motivera de anställda i sitt 

arbete.  
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Genom att aktivt arbeta med Employer Branding så kan företag stärka sin position på 

marknaden genom att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. En tjänsteman uttrycker sig om 

företagets renommé:  

 

….det ju ett av de bolagen som har god renommé. det har ju funnits 

med ända sedan studierna. Har alltid varit intressant. Sedan är det 

möjligheten att jobba internationellt som jag alltid har gjort 

 

För denna respondent har detta företag alltid varit intressant. I och med att respondenten har en 

bra bild till företaget så är det lättare att tala gott om företaget och sprida ett gott rykte. Samma 

respondent beskriver att han inte har några som helst problem att rekommendera arbetsplatsen 

till sina vänner och bekantskapskrets. Allt detta stärker bilden av företaget utåt.   

 

Två kollektivanställda uttrycker sig om utifall företaget ses som en merit i CV: 

”nej känner inte det.” 

”har fått höra det. Men inte provat själv.”  

 

De kollektivanställda uttrycker att de skulle rekommendera företaget om man inte har något 

annat jobb, gillar industrin eller för att det är en säker anställning. Här ser vi att betydelsen 

skiljer sig gällande företagets anseende mellan tjänstemännen och de kollektivanställda. Vad 

det kan beror på är svårt att säga men de kollektivanställda har tidigare uttryckt att de ser arbetet 

mer som en inkomstkälla och en anställningstrygghet medan det är själva arbetsuppgifterna 

som är det primära för tjänstemännen.  

 

Det är viktigt att företagen i sitt strategiska personalarbete tänker på hela personalstyrkan som 

redan finns inom organisationen även om den så att säga befinner sig ”längre ned”. För att 

motivera alla medarbetare till att göra ett bra arbete bör man se till att vidareutveckla de som 

önskar det. 

 

Allt detta påverkar och är viktigt att tänka på när man vill attrahera och motivera medarbetare 

till att pendla. Företag som inte ligger strategiskt till, geografiskt sett, kan behöva använda 

strategierna TM och EB för att på så vis få ett bättre utgångsläge i att kunna attrahera nya 

medarbetare till anställning. Även det minskande antalet av anställningsbara ställer ett högre 

krav på att företagen är noga förberedda. 
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5. Sammanfattande diskussion   

I vår sammanfattande diskussion kommer vi att beskriva hur vi uppfyllt syftet i vår undersökning 

samt vilka slutsatser vi dragit av resultaten.  

5.1 Slutsats 

I vår studie har många och intressanta svar kommit fram i vad som motiverar och attraherar 

människor att pendla till arbetet. Vi kommer presentera studiens slutsatser utifrån våra 

frågeställningar.  

5.1.1 Vad motiverar anställda att pendla en längre sträcka till och från 

arbetet varje dag? (i vår undersökning har respondenterna minst 50 km 

enkel resa) 

Det som motiverar och attraherar tjänstemän till att pendla är bland annat utmanande och 

intressanta arbetsuppgifter. Det stärker motivationen till att pendla då arbetsuppgifterna 

fungerar som motivatorer. Lönen spelar också en stor roll och i kombination med 

arbetsuppgifterna stärker den incitamenten ytterligare till att pendla. De flesta som inte ser några 

större problem med att pendla ser också till att bli kompenserade för det. De har en bra relation 

till ledningen och sina närmsta chefer, de ser också att det finns möjligheter för avancemang 

om det skulle vara av intresse. Allt sammantaget är viktigt för att tjänstemännen skall tycka att 

det är värt att pendla till en arbetsplats.  

 

De kollektivanställda motiveras och attraheras av stabiliteten och tryggheten i livet som en 

anställning ger. Lönen har en stor betydelse men den skulle önskas vara högre. 

Arbetskamraterna är ett starkt incitament för att trivas på sin arbetsplats.  

 

Om valet står mellan att pendla eller flytta till orten där arbetsplatsen är belägen, så är det enda 

alternativet att pendla, och det gäller för alla respondenterna.   

 

5.1.2 Är långdistans-pendlandet en hållbar lösning ur ett längre 

tidsperspektiv?  

Gemensamt för både tjänstemän och kollektivanställda är att det inte är avståndet i kilometer 

som har störst betydelse, utan det handlar om hur mycket tid de lägger ner på att pendla.  

 

Tjänstemännen upplever inte något hinder i att långdistans-pendla. Om arbetsuppgifterna är 

intressanta och utvecklande och företaget ger en attraktiv bild samt att de kompenseras för sitt 

ansvarstagande i arbete och pendlingsavstånd så upplevs pendlingen vara värd den tidsmässiga 

uppoffringen. Kollektivanställda som reser med buss anser att det inte är hållbart i längden 
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med dagens förutsättningar då det tar mycket tid och energi, vilket vi kan se hänger ihop med 

familjesituation och sambandet med den tidsmässiga frånvaron. För andra som pendlar med bil 

varierar åsikterna från att helst inte vilja pendla till att det har blivit en vana då man även kan 

se en vinst i pendlandet kopplat till bland annat ledighet eller roliga arbetsuppgifter.  

 

5.1.3 Hur kan företagen arbeta för att få ett bättre utgångsläge i att kunna 

rekrytera och behålla personal?   

Genom att införa och arbeta utifrån strategier som Talent Management och Employer Branding, 

kan det ge företag ett försprång när det gäller att attrahera och behålla personal. Det kommer 

bli allt viktigare eftersom de kommande generationerna är färre i antal vilket troligtvis kommer 

att leda till en brist av anställningsbar personal i framtiden. I och med att företagen är medvetna 

om vad de kan erbjuda och om vad de anställda vill ha, så kan det vara till nytta i avseendet att 

attrahera nya medarbetare. Kompetens som redan finns inom företaget gäller det också att sörja 

för, dels för att kunna vidareutveckla den samma för att i framtiden kunna utse honom eller 

henne i en ledande position inom företaget och dels då det är viktigt att försöka behålla den 

kompetente medarbetaren från den konkurrerande arbetsmarknaden.  

 

5.2 Diskussion 

Då om uppsatsen behandlar ett ämne som det till viss del kan relateras till genom erfarenhet 

och förförståelse så finns det ändå oväntade åsikter och individbundna utgångslägen som 

upptäckts. Beroende på människans komplexitet, olika tankar och behov samt livssituationer 

som snabbt kan byta riktning och förändras, så finns inga givna svar. Däremot kan tankar väckas 

och en medvetenhet skapas till att människor agerar och lever utifrån betydligt varierande 

förutsättningar. Det har varit fascinerande att få träffa och intervjua våra respondenter samt att 

ha fått förtroendet till att behandla deras svar.  

 

Det har varit intressant att studera vad som motiverar till att långdistans-pendla till ett arbete.  

Svårigheter för företag i att attrahera och behålla personal ligger inte bara i att ha intressanta 

och utmanande arbetsuppgifter eller att arbetsplatsen är attraktiv. Det finns naturligtvis många 

variationer till varför människor attraheras eller inte, till ett arbete eller en arbetsplats. Ibland 

kan arbetsplatsens placering antas som ett visst hinder till nyrekrytering. Den vanligaste 

situationen som beskrivs i teorierna gällande pendling är att arbetsplatsen oftast är centralt 

belägen och att anställda pendlar endera från en annan stadsdel eller en bit utanför staden till 

arbetsplatsen. I vår studie är situationen till viss del den motsatta, det vill säga att en stor del av 

arbetskraften finns på orten men att arbetsplatsens placering inte är central för väldigt många 

andra av de anställda, vilket gör att arbetskraften också utgörs av anställda som pendlar från 

andra städer. Det innebär att företaget måste söka tillräckligt starka incitament för att kunna 

locka kompetenta medarbetare till att pendla. Vilket i sin tur betyder att företag i det här läget 

kanske måste arbeta ännu hårdare och bredare med sin marknadsföring för att synas på 
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arbetsmarknaden och för att öka medvetenheten. Det kan till och med bli så att den personella 

marknadsföringen kanske måste breddas och riktas mot andra branscher i framtiden, så att 

personer med närliggande ämneskompetenser är med och konkurrerar i företagens sökande av 

den rätta medarbetaren. Och som sagt, det innebär också att den rätta medarbetaren måste vara 

beredd på att endera pendla eller flytta.  

 

Då antalet anställningsbara kommer att minska så känns det här som ett aktuellt ämne. 

Det gäller för företag att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för att medarbetare 

skall vilja vara kvar eller lockas till att komma till det företaget som har behov av fler 

medarbetare och en utökad kompetens. Under studiens gång så har vi ställt oss frågan om det 

utifrån att vara tjänsteman eller kollektivanställd, är någon skillnad eller om det kan tänkas bli 

i kontexten av att kunna attrahera och behålla sina anställda? En ytterligare fråga vi har ställt 

oss utifrån scenariot att inte tillräckligt många och tilltänkta kollektivanställda bor i närheten 

till företagets ortsplacering, kommer de att kunna motiveras till att pendla i samma utsträckning 

som tjänstemännen? Dessa frågor anser vi kan vara relevanta att få svar på då vi vet att mindre 

orter på landsbygden minskar i befolkning för att många av de yngre flyttar till andra orter och 

städer där ett rikare utbud finns i form av arbete, skola samt fritids- och kulturliv.   

 

Vi anser att vi har fått svar på undersökningens syfte och i viss mån frågeställningarna. En 

svaghet är dock att vår undersökning, dels på grund av tidsbrist och dels genom att uppsatsens 

område är omfattande, så utgjorde det en svårighet för att få till en tillfredsställande studie 

gällande strategierna. Vi är väl medvetna om att vi bara kunnat belysa vissa delar ur de två 

nämnda strategierna, TM och EB och att det finns många fler och väsentliga områden och 

parametrar att ta hänsyn till för att få en helhetssyn på hur de fungerar samt hur företaget 

påverkas. 
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Bilagor 

1) Intervjuguide: 

 

Bakgrundsfrågor  

• Kön  

• Ålder 

• Civilstånd: sambo, gift, ensamstående 

• Barn 

• Utbildning 

• Yrke  

• Tidigare erfarenheter? -vad har du jobbat med tidigare  

• Vad gör du helst på din fritid?   

• Vilken roll har ditt arbete i ditt liv?  

• Vad är viktigt för dig? -i förhållandet arbete, fritid  

• Vad vill du ha ut av arbetet? 

Resor 

• Hur lång resväg har du enkel resa?  

• Hur tar du dig till jobbet? km?, hur långt i tid? 

• Finns det andra alternativ? 

• Vad fick dig att välja att arbeta här?   

• Kan du tänka dig att flytta närmare? 

• Skulle du vilja bo närmare arbetsplatsen? 

• Om möjlighet fanns skulle du då ta ett arbete med kortare resväg?  

• Hur upplever du att pendla till jobbet?  

• Tycker du att resandet känns hållbart för arbetet i längden, eller känns det som en 

tillfällig lösning? 

På Arbetet          

• Tjänstenivå?  

• Anställningstid:     -hur länge har du varit anställd eller när blev du anställd?  

• Arbetar du oftast självständigt eller i grupp?       

• Fick du någon introduktion när du var nyanställd?  -vanlig introduktion för dina 

arbetsuppgifter?, företagsövergripande introduktion? 

•   Var du nöjd med introduktionen eller kan den förbättras? Vad kan i så fall 

förbättras? 

• Fick du någon upplärning för din yrkesroll? Ja/nej – beskriv. Vad saknas? 

• Har du medarbetarsamtal?  Vad diskuterar ni då?, hur ofta? 

•  Är du nöjd med hur samtalet genomförs? Ja/nej – beskriv. 

• Anser du att du har rätt kompetens för din tjänst?  

• Saknar du något inom kompetensdelen? Vad saknar du i så fall? 
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• Får du och finns det möjlighet till kompetensutveckling? Utvecklingsprogram? 

Beskriv  

• Skulle du vilja ha mer kompetensutveckling?   Har du blivit nekad, inte frågat? 

Varför i så fall? 

• Finns det möjlighet till avancemang inom företaget? – byta arbetsuppgifter, 

uppåt/sidled? Ser du sådana möjligheter för egen del? Är det viktigt för dig? 

Trivsel 

• Vilka förväntningar hade du på din arbetsplats när du började? -Tycker du att dina 

förväntningar har infriats? 

• Vad är det viktigaste för dig för att du ska trivas på arbetet?   

• Vad är det som är bra med din arbetsplats? 

• Är det något som skulle kunna vara bättre på arbetsplatsen?  

• Trivs du i ditt arbete?  

• Känner du dig uppskattad på din arbetsplats? 

• Har arbetskamraterna betydelse för trivseln? 

• Känner du att du har möjlighet till att utvecklas inom ditt arbete?  

• Anser du att du har inflytande över din arbetssituation?  

• Hur stor roll har lönen för din anställning? Har den en betydande roll, avgörande roll. 

Om den inte alls är avgörande, vad är i så fall är viktigare för dig? 

• Vad krävs av en arbetsplats för att du skall kunna stanna långvarigt/längre? 

• Hur ser din relation ut till din närmsta chef? Är du nöjd med relationen till din 

närmaste chef?  

• Vilken typ av feedback upplever du att du får i ditt arbete?     

• Får du personlig feedback?     -Vad anser du är personlig feedback, hur kan den yttra 

sig? Om du får feedback: hur ofta, på ett ungefär. Någon gång i veckan, månaden??? 

• Vem/vilka får du/vill du få feedback av? 

• Vilken betydelse har feedback för dig, både bra och dålig. 

• Finns det något att förbättra i egenskap av feedback? -hur den framförs, skulle det 

vara bättre på något annat vis? 

• Varför valde du jobbet på den här arbetsplatsen? 

• Skulle du rekommendera dina vänner att ta anställning här? Varför/ Varför inte? 

• Är det här företaget en merit i CV? 

• Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!  

 


