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Inledning  

  I 

SAMMANFATTNING 

Veckopendling är något som i generationer varit en stor del av byggsektorn, 

speciellt på anläggningssidan där flertalet projekt pågått långt från de etablerade 

samhällena. Tidigare var det mer accepterat att veckopendla medan den 

hemmavarande, oftast frun i familjen tog hand om barn och hemmets sysslor. 

Detta har allt mer förändrats då båda i en familj i större utsträckning arbetar 

heltid, något som medför att den hemmavarande får mantla ett stort ansvar i 

hemmet. Betydligt fler värnar om sin fritid och sitt sociala liv än livet som 

arbetande. 

Detta arbete har i syfte att undersöka problemen som går att härleda till 

tjänstemän som veckopendlar inom byggsektorn. Arbetet har en specifik 

affärsgrupp vilken frågeställningen kretsar kring. Denna affärsgrupp har riktat 

in sig på anläggningsprojekt i Jämtland/Västernorrland. 

För att undersöka problemen kring veckopendling genomfördes totalt 18 

intervjuer uppdelade i fyra intervjugrupper. Avdelningsledandetjänstemän med 

en rekryterande roll inom NCC, tjänstemän med rekryterande roll i 

konkurrerande företag till affärsgruppen, veckopendlande inom affärsgruppen 

och veckopendlande tjänstemän som slutat.  

Det sociala livets bortfall har i detta arbete bekräftats av både litteratur och 

intervjuer vara det absolut främsta negativa med att veckopendla. Förutom det 

sociala livet analysers hur ekonomisk kompensation, övertid, semestrar, 

utmanande projekt och inarbetning av arbetsveckan påverkas av veckopendling.  

Arbetet har tydligt visat att ämnet är högaktuellt och något som arbetsgivare bör 

beakta noggrant för att vara konkurrenskraftiga på dessa typer av projekt även i 

framtiden.  

 

Nyckelord [Veckopendling, traktamente, incitament] 
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ABSTRACT 

Weekly commuting construction workers still occur frequently in the 

construction sector, especially in civil engineering where the majority of projects 

still are located far from established communities. Earlier it was more accepted 

for workers to weekly commute while the other partner (often the wife) stayed 

at home and took care of the children. Over time, this has gradually changed and 

nowadays it’s more common that both partners in a family to work full time. 

This has changed the acceptance for weekly commuting since the partner at 

home need to take the whole responsibility for children and home chores while 

working. People also value the social life, holidays more than before. 

This study aims to investigate problems to hire/maintain white collar workers in 

construction projects associated with weekly commuting. The study has 

specifically studied the NCC group working on civil engineering projects in 

Jämtland/Västernorrland. A total of 18 interviews divided into four interview 

groups were performed: Staff with a recruiting role within NCC, staff with a 

recruiting role in other construction companies, weekly commuting staff within 

NCC and staff that recently quit commuting. 

Consequences for the social life are confirmed both in the literature and 

interviews to be the foremost negative factor for weekly commuters. In addition, 

other factors are analysed such as financial compensation, overtime, holidays, 

challenging projects and four day workweeks. 

The study has clearly shown that recruiting problems is commonly occurring and 

something that employers should consider carefully to be competitive in projects 

requiring weekly commuting 

  

Keywords [Weekly-commuting, incentives, infrastructure]  
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FÖRORD 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Bygg och anläggning är en bred sektor med mängder av olika specialiteter och 

yrkesgrupper som jobbar på många olika sätt. Allt från små friggebodar till 

komplexa industribyggnader och hela bostadskvarter omfattas begreppet 

byggsektorn.  Detta examensarbete fokuserar kring anläggningsarbeten, en 

specialiserad del av sektorn, som ofta innefattar byggande av tunga 

betongkonstruktioner och infrastruktur (exklusive vägar).  Exempel på projekt 

är nybyggnation och renovering av vatten-, vindkraftverk och broar. 

Undervattensgjutningar av diverse stödkonstruktioner, exempelvis kajer. 

Sanering av förorenad mark. Detta är projekttyper som den studerade 

affärsgruppen i huvudsak specialiserat sig på.  

1.1.1 Projektorganisation i anläggningsprojekt 

Platsorganisationen i ett anläggningsprojekt har ofta en tydlig hierarkisk struktur 

vilken löper i flera led ute på arbetsplatserna. Från arbetstagaren till 

avdelningschef finns en rad tjänstemän i olika positioner som arbetar i projektet 

på olika sätt, se Figur 1. 

Närmast över yrkesarbetarna finns ofta en arbetsledare som har till uppgift att 

förse yrkesarbetarna med material och utrustning samt fördela arbetet bland 

dessa. Arbetsledaren är också vanligtvis den person som är länken mellan 

entreprenadingenjörer och platschef. Denna yrkesroll kräver vanligtvis att minst 

en arbetsledare finns tillgänglig under tiden arbeten sker på projektet. 

Över arbetsledare finns ofta platschefen med stödfunktioner runt sig i form av 

entreprenadingenjörer.   

Strukturen av organisationen kring byggprojektet gör att arbetsledare och 

platschefer får svårt att lämna arbetsplatsen då arbete fortskrider. Ytterligare 

faktorer som påverkar kan vara underentreprenörer och yrkesarbetare som av 

olika skäl har andra arbetstider än övrig personal vilket komplicerar behovet av 

en tjänsteman på plats än mer. 
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Figur 1. Exempel arbetsplatshierarki. 

1.2 Problembeskrivning 

Bygg och anläggningssektorn har i vissa hänseenden förändrats kraftigt. En av 

dessa förändringar har uppmärksammats på NCC Construction område 

Jämtland/Västernorrland. Affärsgruppen arbetar inom ett stort geografiskt 

område med komplicerade, i regel unika och avancerade betongkonstruktioner, 

exempelvis vatten- och vindkraftverk. Dessa konstruktioner står ofta ute i 

ödsliga områden och vanligtvis mil utanför hemorten. Detta medför att arbetet 

utförs borta från hemmet måndag till torsdag vilket vidare i detta examensarbete 

innebär att man veckopendlar. Tidigare har det inte varit lika påfallande svårt att 

rekrytera personal till dessa projekt, vilket nu förändrats till att vara ett stort 

bekymmer inom den studerade affärsgruppen. 

Under den stora utbyggnationsepoken av vattenkraften vid 1950-1960 var synen 

på hur familjen fungerade, skild från hur det i regel fungerar idag. I många 

familjer var det mannen som arbetade och frun tog hand om hushållet och 

barnen. Det var också på många håll ont om jobb där man bodde så många tog 

det jobb som erbjöds, även om det krävde att man flyttade långt från det tidigare 
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hemmet. Projekten varade vanligtvis i flera år och blev ett sätt att leva där hela 

samhällen växte upp kring arbetsplatserna, för att efter färdigställandet av bygget 

återigen flytta vidare till nästa projekt. Det kunde även bli så att mannen i 

familjen fick flytta före övriga familjen för att hjälpa till att bygga ett inledande 

samhälle innan det egentliga projektet kunde ta vid. T.ex. vid jorddammen i 

Messaure flyttade män från familjen under flera månader för att organisera och 

bygga ett samhälle innan övriga familjen flyttade efter. (Häger, 2009) 

I dagens moderna samhälle jämfört med livet på 1950- och 1960-talet har mycket 

förändrats i synen till hur familjen och fritiden fungerar. Mannen är inte längre 

ensam inkomsttagare och förväntas bl.a. i större utsträckning vara delaktig i de 

dagliga aktiviteterna med sina barn. Det är också betydligt vanligare med mer 

ingående fritidsintressen som inkräktar på en livsstil med pendling. Då jobben 

ändå finns blir det inte samma press att behöva lämna platser eller människor 

man lärt känna. 

En annan problematik som växt fram är snävare färdigställandetider och högre 

krav på produktionens slutresultat. Detta innebär att det finns små utrymmen för 

misstag vilket i kombination med komplexiteten i dessa typer av projekt betyder 

att en högst kompetent personal krävs som är väl inkörd på projektet. Skäl vilka 

försvårar möjligheten till avbytare. Skillnaden mellan det traditionella sättet att 

arbeta och det nya sättet att leva skapar en konflikt i hur det har sett ut.  

För arbetsgruppen är detta ett stort bekymmer då dessa projekt utgör en mycket 

stor andel av deras omsättning och är i allra högsta grad vital för att kunna gå 

runt.  Den organisatoriska strukturen har inte helt följt med utvecklingen av den 

moderna familjen och förhållningssättet till arbetet. Många ser hellre att livet 

kretsar kring fritid och att umgås med familj jämfört med tidigare att fler var 

generellt mer mån om sitt arbete, kanske för att just familjen skulle kunna 

överleva (Sandow 2010). Då det numera råder brist på tjänstemän (Civil- och 

byggingenjörer) inom byggsektorn (Arbetsförmedlingen, 2014) medför detta att 

jobb oftast finns närmare hemmet om man tvingas välja. Till denna problematik 

kan tilläggas den försämrade ersättningsnivån kontra dagens lönenivåer. 

Problemställaren, en affärschef på NCC Construction frågade sig hur man kan 

få fler tjänstemän att ta sig an veckopendlingsprojekt. Denna frågeställning 

ligger till grund för examensarbetet som fokuseras kring rekrytering av den 

platsfasta arbetsledningen till sådana projekt då problemet blivit speciellt 

påfallande för dessa tjänstemän. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka svårigheter i att kunna rekrytera och 

behålla personal i projekt som innebär veckopendling med målet att föreslå 

möjliga lösningar på problemet.    

1.4 Forskningsfrågor 

Inledningsvis skall studien försöka fastställa om detta är ett problem fler 

liknande affärsgrupper upplever, både inom NCC men även i konkurrerande 

organisationer där det på förhand kan antas att detta problem finns. 

Forskningsfråga 1 och 2 har därför ett fokus kring tjänstemän med en 

rekryterande roll av arbetsplatsledning.  

Forskningsfråga 1 undersöker om det kan finnas vissa tydliga orsaker till varför 

några affärsgrupper upplever detta bekymmer, exempelvis om det geografiska 

läget affärsgruppen befinner sig i eller om en viss grupp av tjänstemän har 

inverkan på problematiken. Målet med forskningsfråga 1 är att tydliggöra dessa 

problem. 

FF1: Vilka svårigheter uppstår vid rekrytering av personal till uppdrag som 

innebär veckopendling? 

Forskningsfråga 2 undersöker vilka incitament som arbetsgivarna erbjuder och 

hur de upplever de erbjudna fördelarna veckopendling medför, målet blir att 

tydliggöra vilka dessa erbjudna incitament är. 

FF2: Vilka incitament används för att underlätta rekrytering av personal till 

uppdrag som innebär veckopendling?  

Då den första delen är avklarad följs frågeställningen upp av en fördjupning i 

problematiken för att finna vilka nackdelar de veckopendlande tjänstemännen 

upplever (Forskningsfråga 3). Målet blir därför att tydliggöra dessa nackdelar. 

FF3: Vilka är de negativa konsekvenserna för personal som veckopendlar? 

Syftet med forskningsfråga 4 är att undersöka vad de veckopendlande önskar 

förändrades för att förbättra veckopendlingssituationen. Målet med 

forskningsfråga 4 är att förklara dessa incitament.   

FF4: Vilka incitament krävs för att få personal att ta uppdrag som innebär 

veckopendling? 
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1.5 Avgränsningar 

Då en specifik affärsgrupp studerats verksam över området 

Jämtland/Västernorrland, så har avgränsningen att arbeta utifrån denna 

affärsgrupps tjänstemän och huvudsakliga marknad gjorts. För att tillräckligt 

med information skall finnas tillgänglig har andra delar av Sverige och till viss 

del Norge också inkluderats i studien.  

Studien avser endast undersöka problematiken till arbetsledande befattningar 

såsom platschef, arbetsledare och entreprenadingenjör. 

1.5.1 Litteraturstudie 

Arbetet har ett fokus kring anläggningsarbeten i Jämtland/Västernorrland. Detta 

har medfört att litteraturen också skall vara relevant för detta område och denna 

typ av verksamhet. 

1.5.2 Forskningsfråga 1 och 2 

Undersökningen avser i första hand behandla de svårigheter den 

problemställande affärsgruppen upplever. Där av en avgränsning att endast 

intervjua företag/avdelningar som på förhand har antagna liknande problem. 

Samtliga företag/avdelningar finns i Sverige med ett undantag för en norsk 

avdelning. 

De intervjuade företagen består av: 

 Ett lokalt företag verksamt i Jämtland/Västernorrland. 

 Två nationella företag med avdelning i Jämtland/Västernorrland. 

 Två internationella företag avdelning i Jämtland/Västernorrland. 

 Ett internationell med norsk avdelning, ej konkurrent till gruppen. 

1.5.3 Forskningsfråga 3 och 4 

Forskningsfråga 3 och 4 koncentrerar sig på de problem som arbetsplatsledande 

tjänstemän upplever och hur detta möjligtvis skulle kunna avhjälpas.  

Fem tjänstemän som vanligtvis arbetar på veckopendlingsprojekt handplockades 

från den studerade affärsgruppen. Utöver dessa som i dag arbetar inom 

affärsgruppen har tre stycken som slutat veckopendla intervjuats. Dessa tre har 

även de tidigare arbetet på affärsgruppen. Detta medför att intervjuade till 
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forskningsfråga 3 och 4 avgränsats till att endast behandla respondenter inom 

den studerade affärsgruppen. 

1.6 Målgrupp 

Studien riktar sig till entreprenörer eller andra aktörer som arbetar med 

veckopendling och djupare vill förstå dess problematik och 

förbättringsmöjligheter. 

1.7 Definitioner 

Veckopendla – Arbete som sker minst 7mil från hemmet vilket medför att 

övernattning på arbetsorten sker under arbetsveckan. 

Jobba in –Längre arbetspass än normalt. Exempelvis 10 timmar måndag-torsdag, 

något som medför att fredag, lördag och söndag är arbetsfria dagar. 

1.8 Rapportens disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Detta kapitel presenterar examensarbetets grundstenar; bakgrund, syfte och mål, 

forskningsfrågor, avgränsningar, målgrupp, definitioner och slutligen rapportens 

disposition.  

Kapitel 2 – Litteraturstudie 

Den teoretiska veckopendlingsproblematiken presenteras. 

Kapitel 3 – Metod 

Val och motivering av använd metod som har använts för att besvara 

examensarbetets forskningsfrågor.  

Kapitel 4 – Resultat 

Resultatet av genomförda intervjuer. 

Kapitel 5 – Analys/Diskussion 

Analys av resultatet som presenterats tillsammans med den inledande 

litteraturstudien. Denna analys har därefter diskuterats med den studerade 
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affärsgruppen, sammanfattningen från denna diskussion redovisas även under 

detta kapitel.  

Kapitel 6 – Slutsatser 

Examensarbetets forskningsfrågor besvaras. Det ges också förslag till 

måluppfyllelse, fortsatta studier och en egen reflektion av arbetet. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

Syftet med denna del är att djupare studera den litteratur som finns förknippat 

med veckopendling. Inledande del av detta är en behovsteori vilken skulle kunna 

förklara hur veckopendlande agerar och motiveras på olika sätt. Nästkommande 

del beaktar resultat från studier gjorda i Sverige.   

2.1 Inledning 

För att djupare förstå vilka behov och motivationskrafter som de 

veckopendlande upplever beskrivs en av de mer framstående behovsteorier som 

växt fram, en teori som möjligen kan förklara hur veckopendlande upplever sin 

situation.  

Grunden till behovsteorierna lades genom Maslow (1943) och tanken att 

människan har olika behov som måste tillgodoses för att individen skall känna 

sig tillfredsställd. Maslows behovstrappa beskriver fem olika steg vilka måste 

uppfyllas i tur och ordning innan individen når en högre nivå och slutligen 

självförverkligande (Maslow, 1943). Från denna teori har flertal andra växt fram 

och nya har uppstått. En av de mer kända och modernt applicerade av 

behovsteorierna är Self-Determination Theory (SDT). 

2.2 Self-Determination Theory (SDT) 

Ryan & Deci (2000) menar att människor drivs av olika typer av motivation och 

i olika nivåer. Dessa olika motivationstyper delas in i två grupper. Den ena 

gruppen kallar de inre motivation och är den motivation som uppstår då en 

person känner eget engagemang och intresse för en uppgift. (Ryan & Deci, 

2000). 

2.2.1 Inre, yttre och uthållig motivation 

Yttre motivation som är den typ av motivation som skapas i form av yttre 

belöningar, exempelvis då en person utför en arbetsuppgift då denne inser att det 

medför ett framtida värde, till exempel lön eller befordran, det skulle även kunna 

vara för att slippa straff. Vidare menar Ryan & Deci (2000) att möjligheten för 

att skapa inre motivation som håller i sig under en lång period, benämnt uthållig 

motivation ökar väsentligt om individens behov av kompetens, självständighet 

och samhörighet är tillfredsställda. (Ryan & Deci, 2000). Då en individ känner 
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sig motiverad genom inre motivation uppstår dessutom oftast bäst 

arbetseffektivitet (Deci & Ryan, 1985) 

2.2.2 Självständighet 

Känslan av självständighet kan sammanfattas som individens förmåga att 

uppleva vilja och möjligheter till alternativ vid utförandet av en uppgift (Deci & 

Ryan, 2000). Anställda som exempelvis tvingas arbeta efter en stram deadline 

kan i vissa fall uppleva liten vilja att utföra uppgiften och därmed låg nivå av 

självständighet. Dock kan det på grund av behovet av att känna kompetens och 

samhörighet ändå medföra att uppgiften utförs på ett effektivt sätt. (Broeck, 

Vansteenkiste, Soenens & Lens, 2010) 

2.2.3 Kompetens 

Människan har alltid strävat efter utmaningar och möjligheter att agera mot 

omgivningen. Individer upplever kompetens då de ställs inför en utmanande 

uppgift som de ändå har tillräcklig med kunskap för att lösa. Det är också viktigt 

att individen ställs inför dessa utmaningar för att kompetensen skall utvecklas. 

(Ryan & Deci, 2000).  Stone, Deci & Ryan (2009) definierar kompetens som 

tron om att jag som individ har förmågan att påverka viktiga beslut. 

2.2.4 Samhörighet 

Samhörighet handlar om människans behov av att känna tillhörighet, 

omgivningens stöd och omtanke (Stone et al., 2009). Detta skulle kunna vara 

känslan av delaktighet inom företaget, känsla av förtroende och bekräftelse från 

sin chef. 

2.3 Den teoretiska problematiken med veckopendling  

Flera sociala aspekter påverkas starkt av veckopendling. Bland annat får den som 

veckopendlar i högre utsträckning mindre tid med familj, vänner och fritid. Mer 

tid spenderas med resor till och från arbetet och fler upplever stress. Detta är 

faktorer som troligtvis bidrar till att personer som lever i ett förhållande och som 

veckopendlar löper högre risk att separera. Speciellt känsligt blir det om man 

levt ihop innan någon i förhållandet börjar veckopendla. Dessa förhållanden 

löper högre risk för separation än generellt. Men, det finns inte bara nackdelar. 

Av de förhållanden där en partner har veckopendlat i fem år eller mer så tyder 

statistiken på att dessa har en högre sannolikhet att ha ett fortsatt förhållande 

även i framtiden, lika hög som par där ingen i förhållandet långtidspendlar. 

(Sandow, 2011) 
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Sandow (2010) spekulerar i att detta kan innebära att det är pga. paret anpassat 

sig väl efter denna livsstil. Det kan även vara så att många väljer att veckopendla 

jämfört med andra alternativ som upplevs sämre, som exempelvis att flytta eller 

byta jobb. Detta är faktorer som också spelar in och som bör beaktas till varför 

människor tidigare än nu var mer benägna att ta dessa jobb. Stora kommuner i 

Sveriges norra inland är ofta förknippade med en arbetsmarknad som är van vid 

att pendla längre sträckor (Sandow, 2008). 

Enligt den fallstudie Hillström, Johansson & Larsson (2015) genomförde så hade 

en majoritet av de som intervjuades till denna valt att inte veckopendla om 

samma ersättning utgått som vid veckopendling. Något som starkt tyder på att 

den ekonomiska kompensationen för att veckopendla väger tungt. Sandow 

(2010) menar att det krävs en ökning med 40 % av lönen för att den 

veckopendlande skall uppleva att det är värt uppoffringen att veckopendla. Detta 

kan uppfattas som mycket, men är enklare att förstå då flera biverkningar 

uppkommer för den familj där någon veckopendlar. Bland annat mantlar ofta 

den partner som stannar hemma ett större ansvar i hemmets sysslor och med 

barnen. I många fall leder detta till att den hemmavarande partnern går ner i 

arbetstid och/eller tar ett mindre krävande arbete för att orka med dessa ökande 

sysslor hemmavid vilket ofta innebär en lägre inkomst. (Sandow, 2010) 

2.4 Vad är traktamentesersättning och vad har det för betydelse? 

Skatteverket (2015) definierar traktamentesersättning: ”Ett traktamente är den 

kostnadsersättning som en arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade 

levnadskostnader under en tjänsteresa.” Traktamentesersättningen sker enligt 

schablonvärden och är fastställda genom skattelagstiftningen. Genom att 

schablonvärden ej tar hänsyn till de faktiska kostnaderna som en 

veckopendlande har, medför detta att det kan skilja i förtjänst mellan olika 

projekt. Ersättningens syfte är att täcka de kostnader som uppstår i samband med 

tjänsteresa, därmed inte att användas som ekonomiskt incitament för att motivera 

veckopendling. 

1990 utgick full traktamentesersättningen till 300kr/dag. 2014 hade ersättningen 

ökats från 300kr/dag till 330kr/dag. Det vill säga en förändring på 30kr/dag över 

24år. (Byggnadsarbetaren, 2014)  

I förhållande till den nominella löneutveckling som skett över samma tidsperiod 

är det tydligt att traktamentsersättningen inte följt med i samma takt. Mellan 

1990 och 2014 har medelinkomsten för en tjänsteman ökat med ca 250%. Dock 

skall tilläggas att nominell löneutveckling kan bli missvisande då den inte tar 
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hänsyn till den köpkraft löntagaren har. Vid en jämförelse mellan 1990 och 2014 

för den reella löneutvecklingen (köpkraften) är ökningen 64%. 

(www.ekonomifakta.se) Detta är långt ifrån de 10% som 

traktamentesersättningen ökat. 

2.5 Sammanfattning av litteraturstudien 

Den inledande behovsteorin beaktar ytligt att individer kan motiveras på olika 

sätt, något som är viktigt att ha med sig för att förstå hur man på bättre sätt 

motiverar sina anställda. Litteraturen tar också upp att veckopendlande ofta 

upplever problem med att få ihop sitt sociala liv då så mycket tid spenderas från 

hemmet, speciellt tungt för barnfamiljer då den hemmavarandra partnern också 

arbetar. Det har också visats att den ekonomiska morot som tidigare medförde 

en högre nettoförtjänst för de veckopendlande har minskat i sin betydelse.
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3 METOD 

Metoden beskriver hur arbetet utförts för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

För denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts då en djupare 

förståelse för problematiken är vital för att om möjligt finna svar på 

forskningsfrågorna. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien delades i huvudsak upp i två delskeden. Inledningsvis 

undersöktes vilka problem veckopendlande ofta upplever, både socialt och 

arbetsrelaterat. Anledningen till att tidigt skapa sig en uppfattning om dessa 

problem var i syfte att kunna skapa goda intervjuunderlag. Utan denna 

information upplevdes det svårt att veta vad som specifikt bör undersökas. Efter 

intervjuerna avslutats och resultaten sammanställts, kompletterades 

litteraturstudien i de delar där teori saknades. 

3.2 Forskningsfråga 1 och 2 

Forskningsfråga 1 och 2 fokuserar kring den rekryterande parten, hur de 

upplever problemet och deras syn på vad man erbjuder de berörda tjänstemännen 

för att veckopendla. 

Undersökningen avser i första hand behandla de svårigheter den 

problemställande affärsgruppen upplever. Detta medför att huvudfokus legat i 

Jämtland/Västernorrland, vilket är den geografi affärsgruppen i huvudsak verkar 

inom. Med anledning av detta har valts att intervjua de avdelningar inom NCC 

som på förhand kan antas ha liknande problem med veckopendling som den 

studerade affärsgruppen i Jämtland/Västernorrland.  

För att undersöka hur liknande företag med avseende på geografi och projekt 

upplever detta problem har även valts att intervjua konkurrerande företag till den 

studerade affärsgruppen inom NCC Jämtland/Västernorrland.  

3.2.1 Affärsgrupper inom NCC 

Denna grupp av intervjuer valdes genom att beakta geografi, glesbygd och 

liknande projekt. Något som medförde att samtliga avdelningar inom 

Norrlandsregionen valdes: Norrbotten, Västerbotten samt Dalarna/Gävleborg. 
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Förutom dessa så inkluderades även en avdelning i södra Sverige, en avdelning 

som på förhand inte kan antas ha samma problematik med veckopendling. Detta 

i syfte att undersöka om detta antagande stämmer samt hur de upplever problem 

i samband med veckopendling och om det i så fall är samma problem som den 

studerade affärsgrupper upplever.  

Valet av intervjuade personer skedde genom rekommendation från handledare 

från företaget, en affärschef på NCC Construction Jämtland/Västernorrland.  

Intervjuade: 

Arbetsgivare 1A  ansvar för affären i Norrland.  

Arbetsgivare 2A  ansvar för projekt i Norrland. 

Arbetsgivare 3A  ansvar för projekt i Norrland. 

Arbetsgivare 4A  ansvar för en avdelning i södra Sverige. 

3.2.2 Konkurrerande företag  

Dessa intervjuade konkurrenter till den studerade affärsgruppen är en mix av 

lokala, nationella och internationella företag verksamma i Sverige. Fem av dessa 

företag valdes efter rekommendation från handledare på företaget, en affärschef 

på NCC Construction i Jämtland/Västernorrland. Rekommendationen skedde 

efter vilka som är den studerade affärsgruppens huvudsakliga konkurrenter. 

Utöver dessa fem intervjuades även en Norsk avdelning i ett internationellt 

företag, en avdelning som vanligen arbetar med veckopendling. Syftet att 

försöka hitta inspiration till alternativa lösningar och ersättningsformer för 

veckopendlande tjänstemän. 

Intervjuerna sker i största möjliga mån med respektive avdelningschef för att 

samma typ av förhållningssätt skall vara möjligt. 

Intervjuade: 

Arbetsgivare 1B  ansvar för ett lokalt företag i Norrland.  

Arbetsgivare 2B  ansvar för produktionen i ett internationellt företag.  

Arbetsgivare 3B  ansvarar för en avdelning i ett nationellt företag. 

Arbetsgivare 4B ansvarar för en avdelning i ett nationellt företag. 

Arbetsgivare 5B ansvarar för en avdelning i ett nationellt företag. 

Arbetsgivare 6B ansvarar för en avdelning i Norge.  

3.3 Forskningsfråga 3 och 4 

Forskningsfråga 3 och 4 koncentrerar sig till de problem som arbetsplatsledande 

tjänstemän upplever och hur detta möjligtvis skulle kunna avhjälpas.  
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Denna del är uppdelad i två huvudkategorier; de som i nuläget arbetar som 

veckopendlande tjänstemän inom affärsgruppen och en kategori som tidigare har 

arbetat som veckopendlande men bytt tjänst eller slutat. Genom att intervjua 

både de som arbetar och tidigare har arbetat som veckopendlande bör chanserna 

för att få en bred uppfattning över upplevda problem och fördelar öka. 

Huvudmål med forskningsfråga 3 är att försöka identifiera tydliga orsaker som 

ofta framkommer som speciellt problematiskt. Dels för att se om det går att 

konstatera att vissa tjänstemäns nuvarande livssituation starkt försvårar 

veckopendling. Något som kan vara omöjligt för en arbetsgivare att påverka. 

Dels för att undersöka om det finns orsaker som arbetsgivare kan påverka och 

på så vis också ha möjlighet till förändring för att kunna behålla och rekrytera 

veckopendlande tjänstemän lättare. 

Huvudmål med forskningsfråga 4 blir att tydliggöra och exemplifiera vad de 

intervjuade tjänstemännen önskar sig som incitament för att fortsätta/börja 

veckopendla.  

3.3.1 Tjänstemän som arbetar inom affärsgruppen idag 

Fem tjänstemän som vanligtvis arbetar på veckopendlingsprojekt 

handplockades. Valet av vilka från gruppen gjordes genom att se till så olika 

projekt representerades, befattningar och åldrar för de intervjuade. Samtliga 

intervjuade i gruppen känner skribenten som tidigare arbetskollegor, något som 

medfört att viss information om ålder, befattning och nuvarande projekt redan 

införskaffats. 

Intervjuade: 

Tjänsteman 1A  Veckopendlande som arbetar inom gruppen idag. 

Tjänsteman 2A  Veckopendlande som arbetar inom gruppen idag. 

Tjänsteman 3A  Veckopendlande som arbetar inom gruppen idag. 

Tjänsteman 4A  Veckopendlande som arbetar inom gruppen idag. 

Tjänsteman 5A Veckopendlande som arbetar inom gruppen idag. 

3.3.2 Tjänstemän som har arbetat som veckopendlande inom gruppen men 

nyligen bytt tjänst eller slutat. 

Utöver dessa som i dag arbetar inom affärsgruppen har tre stycken som slutat på 

gruppen eller som tidigare har veckopendlat inom affärsgruppen men sedan bytt 

tjänst och fortfarande arbetar på gruppen intervjuats. 
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Intervjuade: 

Tjänsteman 1B  Veckopendlande som slutat på gruppen. 

Tjänsteman 2B  Veckopendlande som slutat på gruppen. 

Tjänsteman 3B  Veckopendlande som bytt tjänst inom gruppen. 

3.4 Intervjumetod 

Samtliga intervjuerna genomfördes på samma sätt för att ett så likvärdigt synsätt 

som möjligt skall vara möjligt. 

Intervjuerna görs över telefon för att en öppen dialog ska vara möjlig. Det är 

dessutom viktigt att intervjun sker utan tidspress vilket medför att intervjutider 

bokas i syfte att säkerställa att tid är avsatt för detta ändamål. 

I syfte att få ett så lika förhållningssätt som möjligt i alla intervjuer så används 

samma intervjuunderlag till samtliga intervjuer. Valet av intervjutid skedde 

genom en avvägning mellan hur mycket information som behövs och hur mycket 

tid tjänstemän antags vara villiga att avsätta för att bli intervjuade. Detta ledde 

till att en måltid om 30 minuter valdes för varje enskild intervju.  

Inledningsvis startas intervjun med några väldigt styrda inledande frågor som 

eventuellt utesluter någon eller några avdelningar som inte har veckopendlande 

tjänstemän. Dessa frågor följs därefter upp med mer öppna frågor där den 

intervjuande själv får berätta hur de arbetar och deras syn kring det undersökta 

problemet. 

 Intervjuer sker genom telefon eller via personligt möte. 

 En intervjuad tjänsteman åt gången. 

 Intervju sker genom telefon. 

 Måltid om 30minuter eftersträvades med ett absolut max om 45minuter.  

 Fast intervjuunderlag med samma frågor till samtliga. Utöver dessa, 

möjligheten att fördjupa i vissa frågor som tjänstemannen upplevs ha en 

särskiljande åsikt om. 

3.5 Övriga intervjuade 

Efter intervjuer med arbetsgivare och tjänstemän bedömdes att mer information 

kring hur NCC centralt arbetar kring ersättningar och deras syn på 

veckopendling. För att på ett effektivt sätt ta reda på dessa funderingar gjordes 

även en intervju med en HR-generalist där detta diskuterades.  
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3.6 Analys 

Analysen struktureras i två delsektioner. Sektion 1 analyserar den beskrivna 

teorin i litteraturstudien tillsammans med resultat från intervjuer. Efter att 

sektion 1 sammanställts presenterades detta för en majoritet av studerade 

affärsgruppens tjänstemän. Denna presentation mynnade ut i en öppen 

diskussion där tjänstemännen öppet kunde diskutera hur detta uppfattats och om 

något skall kompletteras den första analysen. Sammanställningen av dessa 

synpunkter redovisas under Sektion 2. 

3.7 Studiens trovärdighet 

Studien kring affärsgruppen har hög grad av validitet. Detta då studien 

genomförts på individer som arbetar inom affärsgruppen eller med individer som 

påverkar affärsgruppen i hög grad. Reliabiliteten har en något mer osäker nivå 

även om den anses hög. Detta då det kan vara svårt att bedöma hur mycket de 

intervjuade påverkas av något relativt andra individer och andra problemorsaker. 

I och med att detta arbete har en kvalitativ ansats medför det dessutom att det är 

svårt att mäta tillförlitligheten. Istället krävs för kvalitativa studier att insamlat 

data har skett på ett systematiskt och hederligt sätt. Något som författaren i allra 

högsta grad anser skett på ett bra sätt.  

Värt att poängtera är att denna studie genomförts med ett fokus kring en specifik 

affärsgrupp, verksam i ett specifikt geografiskt område med en nischad typ av 

verksamhet. Detta medför troligtvis att andra affärsgrupper inte har samma typ 

av problematik i likvärdig nivå, denna problematik har enligt detta arbete har 

exempelvis visat sig förändras dess mer tätbefolkad geografi som råder.  

Studien har vissa brister i litteraturstödet. Detta då författaren ansåg att det fans 

mycket lite relevant och applicerbar litteratur som stödjer 

veckopendlingsproblematiken för den studerade affärsgruppen. Det har hittats 

mycket bra information med hög grad av validitet och reliabilitet. Bristen hittas 

istället i bekräftandet eller dementerandet av denna litteratur, dvs. stödjande 

referenser.      
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4 RESULTAT 

Resultat av intervjuerna är strukturerat efter forskningsfrågorna. 

4.1 FF1. Vilka svårigheter uppstår vid rekrytering av personal till 

uppdrag som innebär veckopendling? 

4.1.1 Sociala livet 

Det största hindret som också de allra flesta intervjuade nämner som trolig orsak 

till denna ökande svårighet kring att rekrytera och att behålla veckopendlande 

tjänstemän är det sociala livets bortfall under pendlingsdagarna.  

Det förändrande samhället har medfört stora sociala svårigheter med att få ihop 

veckopendling med ett liv hemma där partnern vanligen också arbetar fulltid. 

Det innebär ofta ett stort ansvar för den som är hemmavid. Speciellt 

problematiskt blir det för småbarnsföräldrar där det ska hämtas och lämnas på 

dagis och skola, skjutsar till träningar och kompisar, på detta de traditionella 

hushållssysslorna som matlagning, handla, tvätta och städa. Förutom denna 

barnförälderskategori finns det även de som anser att fritiden är viktigare på 

kvällarna att de helt enkelt inte upplever det vara värt att veckopendla, och nu 

när arbetsmarknaden är i behov av byggingenjörer (Arbetsförmedlingen, 2014) 

har dessa också ofta möjligheten att ta ett jobb som passar deras önskemål bättre. 

4.1.2 Ekonomi 

Den inledande litteraturstudien kring det förändrande samhället med synen på 

arbete, familj och fritid bekräftas i intervjuerna.  Det har även framkommit att 

den morot i form av traktamentesersättningen som varit branschens sätt att 

ekonomiskt locka tjänstemän till veckopendlingsprojekt förändrats över tid. I 

flertal intervjuer har det nämnts att det förr utbetalades traktamentesersättningar 

som uppgått till nästan samma nivå som grundlönen, ett förhållande som starkt 

förändrats. I intervjuer med både Skatteverket, arbetsgivare och 

arbetsplatsledande tjänstemän bekräftas detta och att traktamentesersättningen 

inte har hängt med i löneutvecklingen. Det vill säga många upplever nu att 

traktamentet precis täcker de utgifter som uppkommer i samband med 

veckopendling, exempelvis resekostnader, merkostnad för mat och boende.  

Vid en intervju med NCCs HR-avdelning (HR Generalist, personlig 

kommunikation, 21 september 2015) förklaras att skillnaden i nettolön för en 
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veckopendlande relativt en som arbetar hemmavid inte längre lockar så som det 

tidigare gjort. Detta är något som uppmärksammats centralt på NCC och som de 

arbetar med. Det finns framtagna modeller med riktlinjer för hur 

tilläggsersättning vid veckopendlingsprojekt kan användas, detta är också 

modeller som tre av de intervjuade inom NCC använder sig av. Några av 

konkurrenterna har liknande upplägg för sina veckopendlande. 

4.1.3 Geografi och glesbygd 

Det är tydligt att de intervjuade tjänstemännen med en arbetsrekryterande tjänst 

inom NCC upplever liknande problem som problemställaren. Dock kan 

konstateras att problematiken är mer knuten till glesbygden då detta generellt 

medför längre pendlingsavstånd mellan arbete och hem för de arbetsplatsledande 

tjänstemännen. De intervjuade avdelningarna i Norrland har dessutom i regel en 

högre andel veckopendlingsuppdrag än vad de söderut har, dock inte sagt att 

problemet även finns där. Två intervjuade arbetsgivare menar dock att 

tjänstemän som är rekryterade från ett glesbefolkat område har större förståelse 

för att denne måste veckopendla för att vara användbar inom företaget.  

Arbetsgivare 5B:  

Det är i regel lättare att få jämtlänningar att ligga borta än folk från 

kusten. Det är mer glesbefolkat i Jämtland och de inser att de måste 

veckopendla om de ska kunna arbeta, alternativet är att flytta och det vill 

man inte. 

4.1.4 Platsorganisation 

Det är enligt intervjuer svårare att placera tjänstemän till veckopendlingsprojekt, 

inte enbart på grund av att det enligt intervjuer inte är lika många som vill åka 

på dessa projekt. Utan även då projektorganisationen skall tillsättas så är det 

svårare att placera tjänstemän med mindre erfarenhet var som helst då 

stöttningsmöjligheter via kontor och närliggande projekts organisation ligger 

geografisk längre ifrån.  

4.1.5 Sammanfattning av kapitel 4.1 

Det har tydligt visats att de främsta svårigheterna den rekryterande parten 

upplever går att härledas till det sociala livets bortfall i kombination med den 

låga extra ersättning som veckopendling medför. Det har också delvis beskrivits 

hur veckopendlingsproblematiken kan knytas till glesbygd snarare än 

tätbefolkade områden.  
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4.2 FF2. Vilka incitament används för att underlätta rekrytering av 

personal till uppdrag som innebär veckopendling? 

Det har under intervjuer med samtliga grupper och med nästintill alla intervjuade 

framkommit tre gemensamma nämnare som de starkaste argumenten för 

veckopendlingsprojekt: Utmanande projekt, inarbetning av arbetsveckan och 

ekonomisk ersättning. Förutom dessa nämns även företagets styrkor och 

etableringar. 

4.2.1 Utmanande projekt 

Spännande, komplexa, tekniskt utmanande, och unika projekt lockar en väldigt 

stor skara. Dels genom att dessa projekt ofta ger möjlighet till personlig och 

yrkesmässig utveckling. Detta medför i sin tur att man vidare i karriären känner 

sig mer säker i sin roll som yrkesman. Dessutom att man erhåller en viktig merit 

för sitt CV vilket möjliggör ett större utbud över projekt man är lämplig att ta sig 

an.  

4.2.2 Inarbetning av arbetsvecka 

Vid veckopendlingsprojekt har det enligt samtliga intervjuer blivit norm att 

använda sig av inarbetad vecka, dvs. en arbetsvecka med längre dagar än 

normalt. Måndag-torsdag är den vanligaste skiftgången, något som medför att 

man vanligen arbetar in fredagen. Arbetsveckan förkortas i antal dagar och 

helgen blir längre. Även andra skiftgångar nämns, dock sällan att man på 

veckopendlingsprojekt arbetar måndag-fredag men att det händer. 

4.2.3 Ekonomi 

Samtliga intervjuade arbetsgivare uppger den lagstadgade 

traktamentesersättningen som ett ekonomiskt incitament för att veckopendla. 

Detta innebär i förlängningen att arbetsgivarnas uppfattning är att 

veckopendlande tjänar pengar på denna ersättning.  

Ur intervjugruppen inom NCC uppger tre arbetsgivare att de förutom 

traktamentesersättningen erbjuder ett individanpassat lönetillägg till de som 

veckopendlar i syfte att erbjuda en bättre ekonomisk morot till den 

veckopendlande tjänstemannen. Det har även nämnts att det i specifika fall 

utbetalats extra tillägg till resor då arbetsplatsen befunnit sig på ett ovanligt långt 

avstånd från den ordinarie geografiska marknaden, sträckor över 35mil.  
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Det finns inom NCC ett så kallat befattningstillägg som kan utgå ifall en 

tjänsteman vid ett specifikt projekt tar sig an en roll denne normalt inte har, något 

som ofta medför ett ökat ansvar. I dessa fall kan ett befattningstillägg ges för att 

jämna ut detta hastigt ökade arbetsansvar. Det skall poängteras att 

befattningstillägg inte är knutet till veckopendling utan mycket väl även kan vara 

aktuellt vid ett jobb hemmavid. Dock är det bra att ha med sig i denna rapport då 

den studerade affärsgruppens veckopendlingsprojekt ofta medför att tjänstemän 

tar sig an nya roller. Efter en intervju med en HR-generalist på NCC (HR-

generalist, personlig kommunikation, 21 september 2015) bekräftas att detta är 

tillägg som helt går i linje med vad NCC centralt rekommenderar och vill att 

man skall arbeta utifrån. 

Arbetsgivare ur den konkurrerande gruppen har liknande tillägg som de 

intervjuade ur NCC som applicerar ett extra veckopendlingstillägg.  

Arbetsgivare 3B erbjuder ett något varierat lönetillägg till dem som 

veckopendlar, detta är ett tillägg som utgår i två steg. Första steget är en 

ersättning som utbetalas om den veckopendlande tjänstemannen arbetar tre till 

sex månader som veckopendlande. Efter sex månader uppgraderas denna 

ersättning till en större summa. Arbetsgivare 3B menar att man i stort sett måste 

skjuta till en ersättning för att de veckopendlande skall tänka sig att veckopendla.  

De allra flesta intervjuade arbetsgivarna uppger att det måste ske en förändring 

i den ekonomiska moroten för att motivera fler att veckopendla. Väldigt många 

av de som i regel veckopendlar nu är äldre och på väg ut ur arbetslivet. ”Mycket 

viktigt att vi får in yngre förmågor som kan ta över när alla dom här gubbarna 

går i pension, och dessa killar vill ofta ha en slant för att tänka sig att resa.” 

Arbetsgivare 2B. 

4.2.4 Företagets styrkor 

I ett fåtal intervjuer berättar arbetsgivare att de ofta lockar med företagets 

värderingar och en stabil organisation som är van vid att handskas med många 

typer av projekt, interna utbildningar, karriärmöjligheter och möjlighet att testa 

på olika saker inom företaget. Något som enligt de intervjuade är betydelsefullt 

för många yngre som är nya på arbetsmarknaden, dessa nya har ofta redan läst 

på om detta via företagets hemsida. 
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4.2.5 Etableringar 

Två intervjuade arbetsgivare berättar att de jobbar hårt med att få etableringen 

på veckopendlingsorten bra.  Arbetsgivare 2B berättar ”vid projektstart ser vi till 

att det blir välplanerade boenden och oftast försöker vi ordna 

gemensamhetsmöjligheter och arrangemang på arbetsplatsorten.” Vidare 

berättar denne arbetsgivare att det med gemensamhetmöjligheter inte behöver 

vara nått stort och komplicerat.  

Arbetsgivare 2B: 

Gubbarna som veckopendlar uppskattar att ha ett 

gemensamhetsutrymme med en tv och lite soffor. Finns någon aktivitet 

som simhall eller liknande så brukar vi försöka ordna så alla på projektet 

tränar ihop en dag i veckan och ha gemensam middag någon gång i 

kvartalet. Alla ska med, yrkesarbetare som tjänstemän, syftet är att vi ska 

bygga samhörighet, inte skapa bryggor mellan de olika rollerna på 

projektet. 

4.2.6 Sammanfattning av kapitel 4.2 

Utmanande projekt är något den rekryterande parten gärna erbjuder eventuella 

veckopendlande tjänstemän, projekt där individer utvecklas både personligt och 

yrkesmässigt. Inarbetning av arbetsveckan och bättre ekonomi erbjuds vanligtvis 

samt företagsstyrkor, t.ex. anställningstrygghet, etablerade i flera delar av 

Sverige och/eller världen, sunda värderingar och interutveckling.  

4.3 FF3. Vilka är de negativa konsekvenserna för personal som 

veckopendlar? 

Det är enligt intervjuerna sammantaget betydligt fler som inte önskar 

veckopendla än de som faktiskt vill göra detta. Ett resultat som tyder på att något 

måste ske för att behålla de som finns och för framtida rekryteringar. Här nedan 

har beskrivits de nackdelar de intervjuade tjänstemännen upplever med 

veckopendling och hur det påverkar; sociala livet, ekonomi, övertid, semester 

och företagsrelaterade förutsättningar. 

4.3.1 Sociala livet 

Både bland arbetsgivare och arbetstagare är det tydligt att den största nackdelen 

de flesta upplever med veckopendling är svårigheten få ihop det sociala livet 

utanför arbetet. Det är speciellt kännbart för de med barnfamiljer då det blir 
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väldigt mycket ansvar och jobb för den hemmavarande partnern under 

arbetsveckan då en veckopendlar. Detta är den tveklöst största orsaken till att de 

intervjuade också slutat arbeta inom gruppen, även om den ekonomiska sidan 

också nämns relativt ofta.  Tjänsteman 2B förklarar ”det känns som jag är borta 

fyra dagar i NCCs tjänst, avskärmad från verkligheten och borta från min familj 

och fritid, utan att jag egentligen blir kompenserad för det.” Även bland de 

arbetsplatsledande tjänstemän som inte har egna barn som bor hemma anges att 

den missade fritiden är starkt negativ, dock att de upplever att fredagen på sätt 

och vis kan väga upp detta. Tjänsteman 4A anser att livet som veckopendlande 

inte medför några fördelar ”jag har ett liv hemma som jag vill göra hemma, inte 

fara till en lägenhet eller ett rum ute i skogen.”  

Enligt tjänsteman 2B har det dessutom hänt att det räknats med att man arbetar 

femdagarsvecka, dvs. måndag-fredag, trots att det är ett veckopendlingsprojekt 

för de flesta inblandade. Anledningen till detta sägs kunna vara flera, men bland 

annat kan det vara att en beställare önskar ha byggorganisationen på plats även 

fredag ifall eventuella frågor skulle dyka upp, vissa underentreprenörer jobbar 

lokalt och har som krav för att ta arbetet att de ska jobba femdagarsvecka. Har 

man dessutom småbarn finns det i dagens samhälle små utrymmen att kombinera 

veckopendlandet med att vara en god förälder.  

Arbetsgivare 5B ger sin syn på veckopendling som småbarnsförälder: 

Pengar är inte allt och jag vet inte vilken ersättning man skulle ha för att 

inte få vara hemma med sina barn och vara delaktig i deras uppväxt, den 

pengen finns nog inte, inte för mig i alla fall. Jag tycker inte man bör 

veckopendla om man har småbarn. 

4.3.2 Ekonomi 

Den ekonomiska ersättning för den merkostnad som uppstår vid veckopendling 

har i tidigare delar diskuterats om det väger upp mot den traktamentesersättning 

man har rätt till. Oavsett om det täcker utgifter eller inte så anser samtliga 

intervjuade tjänstemän att ersättningen för att veckopendla är obetydlig i 

sammanhanget. Det finns ingen intervjuad tjänsteman som får något utöver den 

lagstadgade traktamentesersättning som skall utgå vid veckopendling. Det 

betyder vidare att ingen upplever att den ekonomiska moroten som vissa 

arbetsgivare lockar med är något som i huvudsak avgör om de fortsätter 

veckopendla eller inte. Dock menar flera tjänstemän att om det utgått en 

ersättning som ger en betydande slant i plånboken att det skulle locka betydligt 

mer än idag.  
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Tjänsteman 4A menar att:  

Den extra ersättning man påstås få blir inget extra efter man slagit ut 

kostnader mot traktamentet, snarare att det på sin höjd går jämnt ut. 

Dessutom ska jag resa på något som blir min fritid då jag inte har rätt 

till ersättning för detta. För mig är det en ren förlustaffär att veckopendla 

där jag dessutom mister min fritid hemma. 

De två av tre intervjuade tjänstemännen som slutat uppger att det kunnat förändra 

läget om det var ekonomiskt försvarbart att fortsätta. Som de upplever det nu 

finns inga rimliga argument att fortsätta med detta då det sociala livet påverkas 

för starkt negativt för att väga upp de andra fördelarna veckopendling innebär. 

4.3.3 Övertid 

Flera tjänstemän berättar att det inte är helt ovanligt att möten som det lokala 

kontoret kallar till förläggs på fredagar, en dag då de flesta veckopendlande 

redan arbetat in sin arbetstid för veckan och egentligen har helg. Tjänsteman 1B 

berättar att denne upplevt ”stor irritation över att högre tjänstemän inom gruppen 

räknar med att man ska jobba mertid, vilket ofta innebär arbete på fredagar.” 

Tjänsteman 5A fortsätter ”Vid ett stort projekt så behöver man ibland även jobba 

fredagar. Detta sabbar i stort sett hela fördelen med att arbeta mån-tors under 

arbetsveckan.”  

Tjänsteman 3A berättar mer detaljerat vad fredagsarbete kan bestå i:  

Vissa fredagar händer det att jag måste fara och köpa nått till bygget. 

Att jag inte gör detta under veckan kan bero på att jag vill se hur det ser 

ut; se och diskutera vad de kan ha för lösning eller att vi behöver detta 

direkt på måndag. När vi är ute i skogen som vi ofta är så är det mycket 

special som ska dit och långa leveranstider, då vill man gärna vara med 

och förklara så det blir rätt från början. Visst, jag kan beställa och buda 

det till bygget men det är ofta det blir massa strul om det är 

speciallösningar. 

En annan vanligt nämnd nackdel med veckopendling är den restid som krävs för 

att ta sig mellan arbetsplats och hemmet.  

Tjänsteman 3A berättar sin syn på restiden:  

Jag måste oftast fara söndagskvällarna för att jag rimligtvis ska hinna 

till bygget innan man är tänkt att börja på måndagsmorgon. Att börja 
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köra tidigare än 05:00 på morgonen för att hinna i tid är inte bra, farligt 

att köra trött och när det är mörkt och oftast sämre före på vägarna. 

Detta är en delad åsikt i huruvida man hellre åker söndagskväll istället för 

måndagsmorgon, förmodligen spelar avståndet in vilket Tjänsteman 3A också 

var inne på. Dock anser fler av de intervjuade att problemet är timmarna man 

”förlorar” genom att man måste övernatta på arbetsplatsorten istället för hemma 

och för vissa med sin sambo. Dessa resor som också sker utanför arbetstid och 

som heller inte ersätts innebär att en veckopendlande tjänsteman regelmässigt 

alltid spenderar mer tid till företaget än de som arbetar hemmavid. Restider om 

två timmar enkel väg inom affärsgruppen är enligt intervjuer ungefärlig tid som 

spenderas på resor. Något som på en månad summeras ihop till 16timmar, bara 

på resor mellan hem och arbetsplats.  

Flera tjänstemän berättar också att på grund av att de är på 

veckopendlingsprojekt efter avslutad arbetsdag sätter sig ned med det 

administrativa, något som inte hunnits med efter en lång och intensiv dag i 

produktionen.  

Tjänsteman 5A förklarar: 

Det blir lätt att om jag ska jobba till 18:00 på ett veckopendlingsprojekt 

att jag efter avslutad dag med intensiv produktion sätter mig med det 

administrativa jag inte hunnit med. Ofta då jag ändå inte har nått annat 

för mig på kvällen när jag ligger borta så drar klockan iväg för att jag 

ska sitta och pilla med detta, inte helt sällan klockan är 20-21 innan jag 

är klar. Skulle tippa att jag lägger mer än 5h/vecka på sådant jag 

egentligen skulle ha gjort på ordinarie arbetstid men inte hunnit. 

Detta är en händelse som upplevs delad, en del tycker det är riktigt dåligt att de 

regelmässigt ska behöva sitta över efter avslutad arbetstid på kvällar för att hinna 

med det administrativa. Andra menar att de upplever det skönt att få göra det i 

lugn och ro utan att någon ska störa, dock ska poängteras att dessa ofta lägger 

till att de känner det lugnet då det ändå inte finns så mycket annat att göra på 

kvällarna de veckopendlar. Tjänsteman 2A menar att ”de otroligt långa 

arbetsdagarna begränsar starkt vad man kan göra på kvällarna när man ligger 

borta, om man ens har nått att göra på kvällarna.” 

Som sista försvårande omständighet nämner tre tjänstemän att de ofta upplever 

sig trötta på fredagar efter en lång vecka i produktion. Något som också går ut 
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över deras sociala liv då detta är tänkt att vara den där ”extra” helgdagen för en 

välarbetad vecka. 

Vid en sammanfattning av de nämnda övertidsproblemen en veckopendlande 

upplever inträffa relativt regelmässigt hittas: Restid hem-arbete, arbete fredagar, 

längre dagar på projektet via det administrativa, trötthet fredagar och eventuellt 

den tid man sover i lägenheten på söndagskväll. Detta summeras varje vecka 

ihop till många timmar i företagets tjänst som inte ersätts. Det skall dock 

poängteras att ingen undersökning har gjorts i hur mycket övertidstimmar en 

tjänsteman som arbetar i liknande projekt men hemmavid har, men troligtvis inte 

i närheten av de timmar som dessa veckopendlande tjänstemän uppger uppstå 

regelbundet.  

Då det i tidigare del beskrivits betydelsen av det sociala livet och dess innebörd 

vid bortfall för en veckopendlande innebär detta förutom den ej ersatta övertiden 

också att personen dessutom måste avstå tid som annars kunnat spenderas för att 

upprätthålla sitt sociala liv. 

4.3.4 Semester 

Flera intervjuade tjänstemän uppger att semestern ofta varit ett stort bekymmer 

inom affärsgruppen. Många har upplevt det som svårt att kunna planera sin 

semester då det ofta är oklart hur och om det finns avlösning eller om det går att 

stänga projektet vissa veckor. 

Tjänsteman 2B: 

Alla vet att det är semester på sommaren, varje år. Det blir oerhört 

frustrerande att man inte kan boka med sin respektive vad man ska göra 

under semestern. Än värre om den bokade blir förskjuten eller förändrad, 

delad semester med osammanhängande veckor är också dåligt. Jag 

skulle uppskatta om det hade införts industrisemester några veckor varje 

år på alla projekt så blir det inget snack sen, alla vet vad som gäller. 

Även detta problem kopplas med den största nackdel veckopendlande upplever, 

nämligen förlusten i det sociala livet. Detta blir därmed ytterligare ett 

irritationsmoment som går ut över familj, vänner och fritid med dem.  

4.3.5 Företagsrelaterade  

Fyra intervjuade tjänstemän berättar att en nackdel med att veckopendla är att de 

bland annat missar tillställningar och träffar med beställare, kunder och även 
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ibland den egna affärsgruppen. Evenemang som egentligen inte är speciellt 

viktiga men som ändå annars upplevts som en rolig händelse i vardagen.  

Några anger också att stödet från företaget blir mindre när man befinner sig 

geografiskt långt ifrån kontoret. Ett problem som kan knytas till att färre är 

benägna att resa för att stötta ett projekt långt bort. Detta har enligt intervjuade 

medfört att de i vissa skeden känt sig utelämnad i obygden för att klara sig själv. 

Betydligt fler av de intervjuade har uppmärksammat att det ofta kommer 

information som har med organisationen att göra ifrån människor som indirekt 

jobbar runt affärsgruppen, exempelvis underentreprenörer eller kunder. Som 

exempel nämns om affärsgruppen fått ett projekt man räknat på, ett projekt man 

inte fått, om någon sagt upp sig eller en nyanställning. Intervjuade menar att 

denna information bli än mindre om man veckopendlar, information som många 

tycker är väsentlig och intressant även om det inte har med dem att göra precis 

när nyheten är färsk. Genom att inte informationen kommer direkt ifrån den egna 

organisationen bidrar detta till rykten och onödiga spekulationer, dessutom en 

viss misstro mot ledningen då informationen letat sig fram genom andra led.  

De flesta av de intervjuade tjänstemännen nämner på ett sätt eller ett annat att 

man i vissa tider inte får respons från lokalkontoret om det dyker upp problem, 

vanligaste orsaken då privatlivet krockar med arbetslivet.  

Tjänsteman 1B sammanfattar problemet:  

Jag upplevde ofta att mina personliga önskemål och behov blev 

förbisedda för projektet och organisationens bästa. Det behövs mer 

tydlighet med varje individ vad som gäller vid semester, lön, villkor, 

förmåner och förhållanden för arbetsplatsen. Det måste bli fler klara 

besked, mycket hellre veta vad som sker och gäller än att bli besviken. 

4.3.6 Sammanfattning av kapitel 4.3 

De allra tydligaste negativa veckopendlande upplever är påverkan på det sociala 

livet, detta i kombination med den låga ekonomiska ersättningen som vanligtvis 

erbjuds medför att många gärna avstår veckopendling. Mycket övertid och 

oklarheter kring semester är något som bidrar än starkare till svårigheten att 

kombinera veckopendlingslivet med privatlivet, speciellt i barnfamiljer. 
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4.4 FF4. Vilka incitament krävs för att få personal att ta uppdrag som 

innebär veckopendling?  

Bland veckopendlande tjänstemän finns en tydlig skillnad i huruvida de vill 

veckopendla eller inte. Dels finns de som veckopendlar men hellre arbetat 

hemmavid men finner sig i situationen och så finns det tjänstemän som 

uppskattar veckopendlingslivet. För den grupp som uppskattar veckopendling 

och den veckorytm detta innebär betyder troligen inte lönen lika mycket som 

arbetsförhållanden, säkerheten i semestrar, respekt för den lediga tiden, 

gemensamhetsmöjligheter på arbetsplatsen och bra boende. En ekonomisk 

ersättning är naturligtvis något som också dessa i vissa fall tycker skall förbättras 

men inte i samma nivå som de tidigare nämnda behoven. Detta betyder att för 

denna grupp måste företaget kliva fram och säkerställa dessa önskningar för att 

dessa skall känna sig nöjda med sin tillvaro. Det är viktigt att poängtera att dessa 

absolut inte känner sig så tillfredsställda att detta är detaljer i sammanhanget, 

snarare viktiga bitar att beakta för att dessa inte skall söka sig till en konkurrent 

som hanterar detta bättre. 

Den andra gruppen är människor som egentligen värderar sitt sociala liv och sin 

fritid högre än de fördelar de upplever med veckopendling. Dessa personer 

önskar istället en ekonomisk morot som gör att de känner det är värt att 

veckopendla. Det vill säga de två grupperna har helt skilda syner från upplägget, 

de som önskar bättre förhållanden på arbetsplatsen vill gärna veckopendla om 

förutsättningarna är rätta och de som värderar pengar upplever att de vill ha 

ersättning för den uppoffring de upplever med att veckopendla. Genom att vara 

lyhörd mot varje individ är det åtminstone via de intervjuer som skett i detta 

arbete lätt att gruppera vilka som önskar vad. 

Arbetsgivarna är samstämmiga om att tjänstemän som är villiga att veckopendla 

i framtiden kommer bli svårare att rekrytera. Något som innebär att de är starkt 

attraktiva bland intervjuade arbetsgivare, speciellt de med längre erfarenhet. 

4.4.1 Övertid 

Övertiden är troligtvis inget som en nyrekryterad kommer diskutera något vidare 

vid en eventuell anställning. Dock är detta en betydligt större rubrik att beakta 

för de tjänstemän man hoppas kunna behålla som veckopendlande. Det är tydligt 

av intervjuerna att detta är en faktor som irriterat många och länge. Detta leder 

också i kombination med andra faktorer till att tjänstemän till slut tröttnar och 

letar sig något annat. Det blir därmed viktigt att jobba med hur man ska få bukt 

med denna övertid som veckopendling innebär (se kapitel FF3 Övertid för 
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utförligare beskrivning). I intervjuer finns tendenser till att detta troligen går att 

lösa rent ekonomiskt då det kan vara svårt att förhindra att det blir mycket övertid 

i dessa typer av projekt, mer om detta under nästa rubrik. Dock anser flera 

intervjuade att de också behöver mer stöttning för att detta inte ska bli ett så 

påfallande problem. 

4.4.2 Ekonomi 

De som upplever veckopendling som en stor uppoffring och snarare finner sig i 

situationen än uppskattar den. Denna grupp av intervjuade anser ofta att en bättre 

ersättning ska erbjudas för att motivera dem till att veckopendla. 

Många av dessa har ett rikt socialt liv hemma med familj och fritid som gör att 

de mycket hellre har möjligheter på vardagskvällar till detta. Därmed blir tiden 

efter jobbet på ett veckopendlingsprojekt upplevt som en sorts arbetstid då man 

inte har möjlighet till den fritid man har hemma. Dessutom berättar flera av de 

intervjuade tjänstemännen att de vid veckopendlingsprojekt i regel är borta 

betydligt fler timmar från hemmet än vid jobb där ingen veckopendling krävs (se 

mer om förklaringar till detta i kapitel FF3 Övertid). I och med att veckopendling 

ofta innebär fler timmar från hemmet anser denna grupp att dessa timmar bör 

ersättas bättre. I dagsläget har de intervjuade tjänstemännen inom gruppen ingen 

ersättning för övertid men istället fler semesterdagar. Det är inte helt klart hur 

många fler dagar detta är, men vid en intervju nämns tre dagar som 

kompensation för att inte ersätta övertid. Om så fallet är tre dagar och inget mer 

inser man snabbt att detta är en mycket liten kompensation för alla de timmar de 

veckopendlande säger sig arbeta då de veckopendlar. Tre dagar är ungefär vad 

flera av de intervjuade spenderar på bara en månad om man räknar övertid och 

restid. 

Tjänsteman 3B beskriver sin syn: 

Ska jag lägga min fritid för att pendla mellan hem-arbetsplats vilket 

vanligtvis är omkring 4h/vecka. Jag ska dessutom stå för resan med egen 

bil. Jag tycker man borde införa ex. projekttillägg och liknande påslag 

för att man ligger borta. Det ska också göras lika för alla inom gruppen, 

grundlönen skall förhandlas individuellt, det är den som ska ta hänsyn 

till individens kvalitéer. Bör verkligen tillkomma tillägg som gynnar de 

som är borta, som det är nu är det inte bra. 
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4.4.3 Utmanande projekt 

Stora utmanande projekt, projekt som utvecklar och motiverar människor att 

skapa något unikt. Gärna ett landmärke som många vet vad det är och som man 

är stolt över att ha varit delaktig i. Dessa typer av projekt återkommer frekvent 

som argument till varför många vill veckopendla och något som arbetsgivare 

också marknadsför till sina potentiella nyanställningar. Det är också en av få 

fördelar som de som egentligen inte vill veckopendla upplever med dessa 

projekt. Det är därmed viktigt att organisationen har denna typ av projekt för att 

ha möjlighet att erbjuda detta argument. Det skall tydliggöras att detta inte är 

vilka projekt som helst utan det ska verkligen vara ett speciellt projekt. 

4.4.4 Vardagen på veckopendling 

Vid intervjuer framkommer det, oftast bland dem som uppskattar 

veckopendlingslivet att de önskar bättre etableringar. Det efterfrågas bättre 

möjligheter att strukturera aktiviteter för de veckopendlande att underhålla sig 

med efter arbetsdagens slut, både i syfte till avkoppling och i syfte att stärka 

sammanhållningen bland de som veckopendlar.  Detta skulle till exempel kunna 

vara gemensamma middagar som företaget anordnar, träningskort eller 

badhusinträden, bastu och gemensamhetsutrymmen på etableringen. 

Arbetsgivare 2B beskriver hur de arbetar med detta:  

Etableringen är otroligt viktig att man får till bra vid projektstart.  

På alla större projekt så provar vi ha ett gemensamhetsutrymme med en 

tv och lite soffor. Finns någon aktivitet som simhall eller liknande så 

brukar vi försöka ordna så man tränar ihop en dag/vecka och ha 

gemensam middag någon gång i kvartalet. Alla ska med, yrkesarbetarna 

som tjänstemännen som underentreprenörer. 

4.4.5 Inarbetning av arbetsveckan 

Åtskilliga intervjuade tjänstemän ställer sig starkt tveksamma till att inte få 

möjligheten att jobba in arbetsveckan vid veckopendlingsprojekt. Flera menar 

att det är svårt att få ihop livet hemma som det är ändå och att då inte få fredagen 

till förfogande för att ta igen det man inte kunnat göra under övriga arbetsveckan 

skulle medföra en omöjlig situation, ohållbar under en längre tid. Detta är något 

som också är så vedertaget och inarbetat bland de veckopendlande 

tjänstemännen att det upplevs som självklart och svårt att ändra på. Att ta bort 

inarbetning av fredagen utan annan kompensation skulle leda till att fler blir 
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starkt missnöjda med arbetssituationen då detta för många är en av de största 

fördelarna med veckopendling. Tjänsteman 1A menar att ”får jag inte jobba in 

fredagen så jag måste komma hem sent på fredag istället för torsdag så försvinner 

det jag tycker är mest värt med traktjobb. I så fall skulle jag troligen byta jobb 

om jag fick chansen”. Detta mönster är så vedertaget vid veckopendlingsprojekt 

att det vid ett eventuellt skifte ifrån en arbetsvecka måndag-torsdag verkligen 

bör beaktas vilka konsekvenser detta kan få. Det skall dock poängteras att det 

finns tjänstemän som nämner möjligheten att jobba med andra skiftgångar än 

måndag-torsdag.  

Tjänsteman 5B sammanfattar: 

En idé skulle kunna vara att köra 7-7upplägg: Kör mina dagar och sen 

helledig en vecka. Uppoffringen på resor blir mindre och jag får mer 

sammanhängande ledigt. Andra upplägg än mån-tors, det kan jag tycka 

vore bra, i alla fall att man beaktar möjligheten. 

4.4.6 Företagsrelaterade 

Under flera intervjuer med tjänstemännen nämns att det då och då klaffar illa 

mellan tjänstemännen på arbetsplatsen. De vanligaste exemplen som nämns 

handlar om tillfällen där det paras ihop tjänstemän som är mer praktiskt lagda 

med en förkärlek till vad som sker produktion, något som då sker på bekostnad 

av administrativa uppgifter. Dessa tjänstemän menar att om de haft en jämnare 

organisation mellan de som är administrativt duktiga och de som vill vara ute 

och sköta detaljer i produktionen så når de ett bättre arbetssätt än utan denna 

mix. De nämns att de förstår att detta inte är ett lätt pussel att få ihop med allt 

som kan påverka, speciellt då de upplever det finnas betydligt fler praktiskt lagda 

än de som är administrativt starka inom gruppen.  Dock är det bra att ha med sig 

vid eventuella nyrekryteringar vilken typ av specialiteter man behöver. 

Tjänsteman 4B beskriver ett förslag:  

En idé skulle kunna vara någon som stöttar projekten rent administrativt 

så jag slipper sitta på kvällarna och mina lediga dagar. Det skulle kunna 

vara hjälp med ÄTA-hantering, miljöplaner, arbetsmiljö, osv. Det är inte 

hållbart i längden som det är nu med den övertiden som blir. 

Av de intervjuade tjänstemännen är det relativt vanligt att de upplever sig något 

utelämnade när de arbetar långt ifrån kontoret. Många upplever att de måste 

arbeta flera timmar efter att arbetsdagen är över (se mer om detta i kapitel FF3 
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och övertid). Något som de menar bör kunna förbättras med en mer stöttning 

från det lokala kontoret.  

Det framkommer också bland intervjuer att det önskas fler jobb som ligger mer 

hemmavid så de inte behöver veckopendla lika ofta. Dessutom att prova på nya 

typer av projekt för att ha en möjlighet att bredda kompetensen och inte bli så 

beroende av dessa kraftverk som gruppen i regel nu har mestadels. 

4.4.7 Sammanfattning av kapitel 4.4 

Två grupperingar har tydliggjorts, den ena som upplever veckopendling som en 

stor uppoffring. För dessa krävs en ökad ersättning vid veckopendling för att 

dessa skall kunna tänka sig detta en längre period. Dock är detta troligtvis 

individer som efter viss tid ändå söker sig till alternativ där veckopendling ej 

krävs. Den andra gruppen är individer som egentligen uppskattar 

veckopendlingslivet, den sammanhållning och laganda som ofta uppstår på dessa 

projekt, typen av projekt samt inarbetningen av veckan. Dessa individer är också 

dem som gärna arbetar med veckopendling under en längre period om 

förutsättningarna är de rätta. Dessa individer önskar sig först och främst en 

sänkning av den i dagsläget regelmässiga övertiden, bättre ekonomisk ersättning, 

ökad projektvariation, en roligare vardag på arbetsplatsen med exempelvis 

kvällsaktiviteter, fortsatt möjlighet till inarbetning av arbetsveckan samt bättre 

stöttning och information från företaget.  
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5 ANALYS/DISKUSSION 

Analys/Diskussionskapitlet är uppdelad i två sektioner. Den första sektionen 

beaktar den inledande teoridelen som analyseras tillsammans med resultaten 

från intervjuerna. Den första analysen presenteras därefter för den studerade 

affärsgruppens samtliga tjänstemän. Denna presentation leder ut i en öppen 

diskussion. Sammanställningen från denna diskussion ses under den andra 

sektionen.  

5.1 Första sektionen, analys av teori och resultat 

De flesta av de intervjuade arbetsgivarna tror att det i framtiden kommer bli 

svårare att locka tjänstemän att veckopendla. Det vanligaste förslaget på 

lösningen av detta är bättre ekonomiska incitament. Bättre ekonomiska 

incitament bekräftas både av den framlagda teorin men även av de intervjuade 

tjänstemännen som ett starkt behov, dock inte det enda. Denna del av analysen 

beaktar både detta ekonomiska incitament men även andra faktorer som 

framkommit under denna studie.  

5.1.1 Sociala livet, övertid och semester 

Den inledande teoridelen med beskrivning över det sociala livets påverkan av 

veckopendling har många likheter med framkomna resultat ur intervjuerna. 

Dessa intervjuer tyder på att det sociala livets bortfall är den enskilt starkaste 

nackdelen med att veckopendla. Svårigheten att behålla sin partner vid 

veckopendlande är inget som visat sig direkt vara en anledning ifrån de 

intervjuer som skett. Det går dock att knytas an till den irritation flera intervjuade 

upplever kring stora summor övertid samt osäkerheten vid semestrar.  

Många intervjuade anger också en av de bättre fördelarna med veckopendling är 

möjligheten till fyradagarsveckan. Samtidigt berättar flera intervjuade att de ofta 

får arbeta även på den inarbetade fredagen, i regel några enstaka timmar, men 

ändå så att vissa andra aktiviteter ej kan genomföras. Detta medför att denna 

stora fördel många upplever med veckopendling blir förminskad i sin betydelse. 

Något som i förlängningen påverkar det sociala livet då detta blir åsidosatt 

framför arbetet. Den inledande teoridelen tar inte upp dessa problem i detalj, 

dock kan förmodas att dessa troligen är anledningar som medför att fler 

separationer sker för de som veckopendlar relativt de som inte gör detta.   
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5.1.2 Ekonomi 

Den ekonomiska kompensation som erbjuds de veckopendlande tjänstemännen 

är något som ofta påtalas vara för lågt. Många veckopendlande menar att 

traktamentet som i regel är det enda ekonomiska incitamentet för att veckopendla 

inte väger upp för den uppoffring detta innebär. Arbetsgivare i sin tur menar att 

detta beror på den nästan oförändrade traktamentesersättningen. En nästintill 

oförändrad ersättning som också bekräftas mot den tidigare beskrivna teorin. 

Flera av arbetsgivarna menar att traktamentesersättningen är ett problem för hur 

de ska kunna locka med en bättre ekonomi. Något som man kan fråga sig om 

detta verkligen stämmer. Enligt Skatteverket är traktamentesersättning endast 

tänkt att täcka de kostnader som uppstår i samband med veckopendling, därmed 

inte en ersättning i syfte att ekonomiskt motivera veckopendling.  

Branschen behöver fundera i nya banor hur de kan skapa ekonomiska incitament 

för veckopendlande, traktamentesersättningen har aldrig haft i syfte att vara ett 

ekonomiskt incitament. Det är dock tydligt i både intervjuer och teori att starka 

ekonomiska incitament måste finnas för att locka fler att veckopendla. 

Arbetsgivare 2B berättar att denne har funderat på att undersöka möjligheter till 

bruttolöneavdrag för de som veckopendlar, exempelvis däckbyten på privatbil, 

privatbilsleasing, städning, gräsklippning, och snöskottning. Syftet med detta 

skulle då vara att avhjälpa den veckopendlande och dess familj i de sysslor den 

veckopendlande annars haft bekymmer med att lösa under arbetsveckan. Dessa 

skulle fungera som ekonomiska incitament och det skulle även kunna vara något 

som exempelvis årskort på badhus, skidanläggningar eller sjukförsäkringar, 

något som företaget också har en vinning i då de får bättre hälsa bland sina 

medarbetare. Detta arbete har inte gått djupare in i denna del, något som medför 

att det rent skattetekniskt kanske ej går att applicera på ett bra sätt. Det kan dock 

vara bra att belysa möjligheter för andra ersättningsformer istället för rent 

lönepåslag då så stor del av ett lönepåslag försvinner i skatt och avgifter innan 

det når den veckopendlande. 

Arbetsgivare 3B har tidigare funderat kring problemet och denne har kommit 

fram till att familjesituationen är den mest avgörande faktorn för om en 

tjänsteman skall veckopendla eller inte. Arbetsgivare 3B funderar kring ett bra 

sätt att avhjälpa detta, ett förslag skulle kunna vara genom att erbjuda resa mellan 

hem och arbetsplats på arbetstid. Detta skulle innebära att flera av de projekt där 

det annars skulle medföra att den veckopendlande tjänstemannen skulle åka på 

söndagskväll med detta förslag skulle kunna åka måndagsmorgon och åka hem 

torsdag eftermiddag och därmed få en vanligare veckorytm.  
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5.1.3 Utmanande projekt, platsorganisation och etableringar 

Flera intervjuade uppger att bland det bättre med veckopendling är de i regel mer 

intressanta projekten. Många menar att det är roligare att arbeta på ett projekt 

som är utmanande och komplext, något som mycket väl kan knytas an till den 

inledande behovsteorin Self-Determination Theory.  

Denna teori kan hjälpa till att beskriva vad intervjuade menar när de säger att 

veckopendlingsprojekt lockar mera. Enligt teorin är det i projekt med utmanade 

arbetsuppgifter där individen har tillräckligt med kompetens där personen också 

upplever ett större eget intresse för arbetsuppgiften. Individen motiveras genom 

denna egna nyfikenhet och arbetar därför med bästa effektivitet. Det är därför 

oerhört viktigt att placera individer på projekt där deras egen förmåga ställs i god 

nivå mot den förväntade arbetsbördan och att eventuella högre tjänstemän 

möjliggör för dessa utmaningar. Det skall också ges möjlighet för egna val och 

beslut, något som teorin benämner som behovet av självständighet. Det skall 

dock poängteras att det inte nämns om det upplevs som intressanta projekt enbart 

för att det innebär veckopendling, troligtvis inte. Detta medför att man inte skall 

förvänta sig att alla vill veckopendla med detta som grund då det troligen i de 

allra flesta fallen inte alls är mer speciellt än projekt hemmavid. 

Teorin skulle också kunna förklara varför de flesta intervjuade tjänstemän anser 

att man arbetar mer som ett lag på veckopendlingsprojekt. Samhörigheten ökar 

då de gemensamt har situationer som kan uppfattas som problematiska, t.ex. 

frånvaron mot familjen och projektets geografi som kan upplevas som skilt från 

omvärlden. Samhörighetsdelen av teorin kan med lätthet också teoretiskt 

motivera det önskemål om bättre gemensamhetsutrymmen och aktiviteter på 

arbetsdagarnas kvällar. Detta bidrar starkt till ökad samhörighet bland projektets 

alla inblandade.  

5.1.4 Företagsrelaterade 

Information och lyhördhet kommer vara viktiga ledord. Vid intervjuer 

framkommer det tydligt att det genom att lyssna på sina anställdas behov och 

önskemål går att finna mycket som med enkla medel gör deras tillvaro bättre. 

Det är också väldigt enkelt att informera sina anställda om vad som sker i 

gruppen så fort det är fastställt, det går även att informera och vara tydlig med 

vad som är osäkert. Gör man detta slipper anställda känna denna onödiga känsla 

av att inte vara delaktiga i det som sker i gruppen. Med andra ord som teorin 

kallar det: en lägre nivå av samhörighet. Intervjuade upplever det nästan som 
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kränkande att andra utanför affärsgruppen, exempelvis underentreprenörer vet 

mer om deras organisation än vad de själva ibland vet.  

Många av de intervjuade tjänstemännen uppger en rad företagsmässiga fördelar 

med att veckopendla. Bland annat upplever de att vid veckopendling är det inte 

lika bekymmersamt eller stressande att arbeta övertid under arbetsveckan. Det 

finns sällan anledning att man måste åka ifrån arbetsplatsen en viss tid. Detta 

medför att det ofta är lätt att planera in gjutningar som sträcker sig över den 

ordinarie arbetstiden, det är heller sällan svårigheter att arbeta över om något 

problem inträffat. Flera uppger också att de känner en större laganda och ökade 

samarbetsviljor vid veckopendling. Det finns sällan restauranger att besöka och 

heller inga bekanta att äta lunch tillsammans med. Flera matraster på 

arbetsplatsen tillsammans med sina kollegor där arbete ofta är diskussionsämnet. 

Detta är faktorer som starkt argumenterar för att de veckopendlande inte bara 

arbetar mycket jämfört mot de som ej veckopendlar utan också gör det mer 

lättsinnigt, detta beteende går till viss del koppla samman med teorin kring 

samhörighet. Dock bör frågan ställas om de inte förtjänar bättre incitament 

relativt de som ej veckopendlar då veckopendling tydligt medför stora fördelar 

för företaget och både enligt teori och intervjuer många problem för de som 

veckopendlar. 

5.2 Andra sektionen.  

Denna sektion har som syfte att beskriva de funderingar och diskussioner som 

startades i samband med att första analysen presenterats för den studerade 

affärsgruppen. Ett antal frågor om arbetets utformning och metod framkom, 

dock endast två ämnen som var av intresse för denna del av examensarbetet.  

En av dessa diskussioner kretsade kring lönen, det diskuterade i huruvida den 

var rimlig eller ej. Några ansåg att man bör ha mer i lön för att veckopendla i 

syfte att främja ekonomiskt incitament. Dock skall här poängteras att inga 

faktiska siffror anges eller ens diskuteras utan det handlar snarare om 

lönedifferentiering, dvs. de som arbetar som veckopendlande bör ha mer i 

ersättning jämfört de som ej veckopendlar. Detta var det flera som var 

samstämmiga om, även från de som ej veckopendlar själva. 

Den andra diskussionen handlar om vilka individer man skall fokusera 

förändringar kring. Flera menade att de individer som mestadels lockas av 

ekonomisk ersättning för att väga upp den uppoffring många upplever med 

veckopendling inte är personer som bör fokuseras lika mycket kring. Enligt 

litteratur bekräftas dessa tankegångar då dessa personer sällan upplever uthållig 
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och genuin motivation att utföra arbetsuppgifter om man upplever en 

grundinställning att det är en uppoffring. Därmed är det bättre att fokusera kring 

de som kan och vill veckopendla. Dock kan det på grund av situationen behövas 

tänka en gång extra innan man sätter detta till handling. Man bör fråga sig om 

den mix av administrativt starka och mer produktionsinriktade är i linje med vad 

man önskar. Om fallet är nej, behövs därför beaktas att locka med större 

ekonomiska incitament för vissa individer. Detta ger även en möjlighet att dessa 

ska lära sig uppskatta livet som veckopendlande. Av de som intervjuats har det 

visat sig att det är betydligt större andel av de med högskoleutbildning som ej 

vill veckopendla jämfört med de som tagits upp genom egna led och utbildats 

via den egna organisationen.  
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6 SLUTSATSER 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

Här besvaras i korthet de fyra forskningsfrågor som ställts i arbetet. 

6.1.1 Forskningsfråga 1: Vilka svårigheter uppstår vid rekrytering av personal 

till uppdrag som innebär veckopendling? 

Det är entydigt att familj och fritid värderas mycket högt i dagens samhälle, 

något som veckopendling har starkt negativ inverkan på. Detta i kombination 

med den upplevt låga ekonomiska kompensationen för att veckopendla har lett 

till att många gärna avstår. 

6.1.2 Forskningsfråga 2: Vilka incitament används för att underlätta 

rekrytering av personal till uppdrag som innebär veckopendling? 

Arbetsgivarna menar att veckopendling ofta innebär stora och utmanande 

projekt som bidrar till personlig utveckling samt möjlighet att få vara delaktig i 

något unikt. Utöver detta erbjuds även möjlighet att tjäna extra pengar, i vissa 

fall endast i form av traktamente och i vissa fall med ett erbjudet lönetillägg. Det 

erbjuds vanligen möjlighet att arbeta andra arbetstider, brukligast längre dagar 

måndag-torsdag vilket medför att fredag är ledig. Ett fåtal företag lockar med 

företagets styrkor, till exempel: välplanerade etableringar, anställningstrygghet, 

strukturerad organisation, karriärmöjligheter och sunda värderingar.  

6.1.3 Forskningsfråga 3: Vilka är de negativa konsekvenserna för personal som 

veckopendlar? 

Den överlägset vanligaste nämnda nackdelen med veckopendling är det sociala 

livets bortfall, detta upplevs än starkare för veckopendlande med barnfamilj. I 

kombination med den stora övertiden som veckopendlande har, medför detta att 

de också anser den ekonomiska kompensationen för liten för den uppoffring som 

det vanligen anses vara att veckopendla. Det upplevs också som svårare att få 

semester de veckor de önskat samt att de ej har samma tillgång till 

företagsrelaterade evenemang och information då de veckopendlar. 
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6.1.4 Forskningsfråga 4: Vilka incitament krävs för att få personal att ta 

uppdrag som innebär veckopendling? 

De önskade incitamenten är delvis tvådelade, det finns dem som mestadels 

lockas av en bättre ersättning och inte värderar annat lika högt, även om annat 

även nämns. Dels finns de som förutom ersättning också önskar minskad övertid 

med större respekt för den lediga tiden, intressanta projekt, bättre etableringar, 

ökad stötting och information från företaget. För att behålla båda typer av 

tjänstemän är det därmed vitalt att man är lyhörd på vad individen önskar. 

6.2 Måluppfyllelse 

6.2.1 Sociala livet som utgångspunkt 

Då det allra största problemet med veckopendlingen går att härleda till sociala 

livets inverkan bör denna faktor användas som utgångspunkt för 

förbättringsarbetet. Detta medför att man vid beaktning av möjlig förändring bör 

fråga sig: hur påverkar detta det sociala livet för en veckopendlande? Förslag på 

förbättringar: Restid inom arbetstid, beakta annan skiftgång och aldrig förlägga 

möten med veckopendlande på fredagar. Vidare bör man också se till 

möjligheten att administrativt stötta de som behöver det, i nuläget uppger många 

intervjuade att de regelmässigt ligger efter med detta.  

6.2.2 Ekonomisk kompensation 

Ekonomiska kompensationen är det som efter sociala livets påverkan diskuterats 

mest i detta arbete. Det står klart att arbetsgivare är införstådda med att det 

kommer bli svårare och svårare att rekrytera tjänstemän till 

veckopendlingsuppdrag samt att veckopendlande redan nu upplever sig för lågt 

ekonomiskt kompenserade för att veckopendla. Detta medför att ekonomiska 

incitament för att behålla sin personal och ge möjlighet att locka nya individer 

måste sättas in. Det finns från NCC centralt framtagna modeller för hur dessa 

veckopendlande skulle kunna kompenseras, något som starkt rekommenderas att 

undersöka vidare för den studerade affärsgruppen. Enligt detta arbete tyder det 

dock på att det inte behöver vara rena lönepåslag utan troligen kan vara tjänster 

och förmåner som medför ett högre värde än rena pengar. Exempelvis, 

träningskort, badhuskort, sjukförsäkringar, aktier i företaget, privatbils leasing, 

däckbyten och däckförvararing för privatbil, mm.  
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6.2.3 Företagsinformation, samhörighet och stöttning 

Analysen visar på att det finns flertal förbättringsområden att fokusera kring. 

Många är enkla och kan implementeras utan större omstruktureringar eller 

kostnader. Dessa är ökad information till sina anställda och kontinuerligare 

kontakt med de veckopendlande för att ökad samhörighet och stöttning skall vara 

möjlig i de fall det behövs. Det är viktigt att en relation till medarbetare skapas 

där de känner sig trygga nog i att kunna berätta vad de känner och att det tas på 

allvar av ledningen. Inför varje projekt bör man också kalla in samtliga tilltänka 

tjänstemän för en grundlig genomgång av projekt, förutsättningar och villkor 

innan projektet startas upp på plats. Att beakta möjligheten att avlasta 

veckopendlingsprojekt rent administrativt från det lokala kontoret är också att 

rekommendera. 

6.2.4 Semester 

Fastställa regler och villkor för semestrar, exempelvis samtliga inom 

affärsgruppen tar gemensamt ett antal semesterveckor samtidigt, övrig semester 

förhandlas individuellt. Viktigt är att det är tydligt och att anställda vet vad som 

gäller i god tid. Tydliga regler möjliggör även att en säkrare arbetsplanering 

under sommarveckor kan göras då alla vet att bygget stänger specifika veckor. 

6.2.5 Vardagen på veckopendling 

Bättre boenden och möjligheter för gemenskap, exempelvis, catering till bygget, 

afterwork, träningsmöjligheter, badtunna, bastu mm. Detta är ett område där 

endast fantasin sätter gränser. Detta är något som också är väldigt billigt för 

företaget i förhållande till den uppskattning det medför. Det är dock oerhört 

viktigt att detta inte överlämnas till tjänstemän på projektet att ordna. Det måste 

komma ifrån det lokala kontoret så det sköts rättvist mellan samtliga projekt och 

för att det skall bli på rätt nivå.  

6.2.6 Individernas olika behov 

Fokusera kring de tjänstemän som vill och kan veckopendla i den mån de passar 

in i organisationen. Dessa individer hittas troligen i glesbefolkade områden, 

något som bekräftas av både litteratur och intervjuer. Dock kommer det troligen 

bli svårt att hitta tillräckligt många. En rekommendation i detta sammanhang är 

att tidigt söka bland studerande.  

Individer som gjort tydligt att de ej önskar veckopendla måste tas på största 

allvar. I dessa fall medför detta att samtal måste ske omgående med syfte att 
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undersöka om det går att erbjuda tjänstemannen något för fortsatt 

veckopendlande, eller se till möjligheten att denne får annan roll inom 

affärsgruppen. Att inte beakta detta med allvar medför att tjänstemannen med 

stor sannolikheten slutar inom snar framtid.  

6.3 Fortsatta studier 

En intervjuad arbetsgivare berättar att han har funderat kring möjligheter att 

erbjuda hushållsnäratjänster till de som veckopendlar, exempelvis däckbyten på 

privatbil, gräsklippning, och snöskottning. Syftet med detta skulle då vara att 

avhjälpa den veckopendlande och dess familj i de sysslor den veckopendlande 

annars haft bekymmer med att lösa under arbetsveckan. Detta ekonomiska 

incitament skulle även kunna vara något som exempelvis årskort på badhus eller 

aktier i företaget. Vidare studier rekommenderas till att undersöka möjliga 

ekonomiskt fördelaktiga alternativ till rena lönepåslag. 

Vid intervjuer med arbetsgivare gjordes tydligt att man i norra delen av Sverige 

har ett betydligt större behov av veckopendling än i södra Sverige. Detta då det 

oftare är projekt längre ifrån städerna samt mer glesbygd. Till skillnad från den 

intervju som gjorts mot en avdelning inom NCC i södra Sverige erbjuder man i 

regel inte lika mycket ekonomiskt incitament för att veckopendla. En intressant 

fortsättning skulle kunna vara att undersöka detta mer djupgående för södra 

Sverige, hur veckopendling påverkar dessa avdelningar och hur de arbetar kring 

detta. 

Intervjuade veckopendlande tjänstemän nämner frekvent att en stor nackdel med 

veckopendling är all övertid och restid som går åt mellan hem och 

arbetsplatsorten varje vecka. Vanligtvis arbetas måndag-torsdag på 

veckopendlingsprojekt. Förslag på fortsatt arbete är att undersöka om annan 

skiftgång med längre arbetsveckor skulle vara önskvärt och implementerbart. 

Detta skulle medföra att mindre tid sett över en period skulle användas till dessa 

resor samt en längre sammanhängande ledighet med utrymme för återhämtning 

vara möjlig. Detta skulle dessutom också kunna avhjälpa viss del av det 

frekventa fredagsarbetena som många veckopendlande har idag. 

6.4 Reflektion 

Denna del har i syfte att beskriva mina egna reflektioner över utfört arbete. Det 

är författarens tankar kring veckopendling och hur arbetet fortskridit, utan stöd 

från resultat eller litteratur. 
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Jag är på det hela taget nöjd med det jag åstadkommit i detta arbete. Både syfte 

och mål anser jag besvarat. Det kan självfallet diskuteras vilken nivå av förslag 

på lösning som den studerade affärsgruppen söker. Dock anser jag själv att det 

är svårt att komma med konkreta siffror eller nivåer för ersättningar och än 

svårare att beskriva tillvägagångssätt i detalj för andra förändringsmöjligheter. 

Detta anser jag vara något som är upp till den studerade affärsgruppen att jobba 

vidare med då det är dem som vet vad som kan appliceras på ett bra sätt. De 

förslag som givits på förbättringar anser jag vara värdefulla och användbara.  

Inledningsvis underskattade jag hur problematiskt det skulle vara att boka 

intervjuer, detta ledde till att intervjudelen av arbetet försköts till det dubbla. 

Detta medförde egentligen inga större problem då jag istället fick chansen att 

påbörja analyser i ett tidigt skede, något som också gjorde att de senare 

intervjuerna blev mer kvalitativa då jag förstod de intervjuade på ett bättre sätt. 

Att hålla intervjuer jämfört annan metod anser jag var ett bra val. Att hålla dem 

kvalitativa medförde att jag snabbt uppfattade problematiken och hur de olika 

yrkesrollerna skiljer sig mellan varandra utifrån veckopendling. Själva 

intervjuerna gick mycket bra och väldigt många av de intervjuade uppgav att de 

tyckte jag valt ett intressant ämne och att de gärna tar del av det färdiga resultatet, 

något som medfört att jag känt mig mer motiverad att göra ett bra arbete.  

Litteraturstudien upplever jag själv som något svag. Det har varit svårt att hitta 

litteratur i ämnet som jag ansåg vara applicerbart på den studerade 

affärsgruppen. En svensk forskare har väldigt många bra och relevanta 

referenser i detta arbete. Svagheten ligger i att det saknas bekräftande eller 

dementerande källor till dessa referenser. 

En punkt som inte tidigare diskuterats i detta arbete är vilken betydelse projekten 

får om man har glada medarbetare. Anledningen till att detta inte tidigare 

diskuterats är då jag inte funnit litteratur i ämnet och heller ingen intervjuad som 

berättat om detta. Dock tycker jag det kan vara viktigt att fråga sig själv, om 

mina medarbetare är glada och nöjda med sin tillvaro, förändrar detta något? Jag 

påstår att det förändrar en hel del. Är man nöjd med arbetssituationen så jobbar 

man bättre, man känner att man får något tillbaka för det jobb man gör. Det gör 

troligtvis också att situationen hemmavid kan underlättas om man kommer hem 

glad och nöjd med tillvaron. Detta medför att jag tror man ska fokusera väldigt 

mycket på att få dem som veckopendlar att känna sig uppskattade så de blir glada 

och motiverade att arbeta. Möjligtvis tjänar man in den kostnad som uppstår för 

exempelvis ett lönepåslag, hyra av badtunna eller en smörgåstårta i bättre 

arbetstempo. Det är enligt mig definitivt en tanke värd att fundera vidare kring.  
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga 1. Intervjuunderlag till arbetsgivare för veckopendlande. 

Hej, Andreas Lindman heter jag och är avgångsstudent vid civilingenjör väg och 

vatten vid Luleåuniversitet. Tillsammans med en affärschef på NCC 

Construction i Jämtland/Västernorrland och min handledare på LTU, professor 

Thomas Olofsson har jag utarbetat grunden för mitt examensarbete. 

”Svårigheten att rekrytera tjänstemän till projekt som innebär veckopendling.” 

Något som troligtvis påverkar fler och fler företag inom bygg och framförallt 

anläggningsbranschen i speciellt Norrland. Detta då det finns betydligt mer 

glesbefolkade områden än i södra Sverige, vilket troligtvis innebär högre andel 

veckopendlingsprojekt. 

Mitt mål med examensarbetet blir att försöka finna de bakomliggande faktorerna 

som gör det svårt att behålla och rekrytera arbetsplatsledande 

veckopendlingstjänstemän men även vad som kan motivera dessa att fortsätta 

eller att börja jobba i dessa veckopendlingsprojekt.  

Som ett inledande steg i detta examensarbete kommer jag genomföra ett antal 

intervjuer för att se hur detta problem upplevs på andra avdelningar i NCC 

Sverige men även till konkurrerande organisationer till den studerade 

affärsgruppen.   

Denna intervju kommer att behandlas anonymt och utan att publicera 

anteckningar. Det som kommer att publiceras är ett prefix och vilket ansvar du 

som arbetsgivare har. Därefter vid eventuella åsikter eller citat i form av: 

”Arbetsgivare 3C anser…” 

1. Har ni projekt i er avdelning i vilka det krävs att tjänstemän 

veckopendlar? 

 

2. Hur stor andel av de tjänstemän som är avsedda för 

arbetsplatsledning veckopendlar? 

 

3. Upplever du att det är svårt att få tjänstemän att ta sig an projekt i 

vilka det krävs att de veckopendlar? 
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Om ja: Bedömer du och din affärsgrupp veckopendlingsprojekt 

annorlunda just pga. det är svårare att få tjänstemän att vilja åka 

på dessa projekt? 

 

4. Vad tror du är grundorsaken till att det är så svårt? (exempelvis: 

lön, familj, arbetsförhållanden, fritidssysselsättningar) 

 

5. Är de anställda med vetskap om det kan innebära veckopendling? 

 

6. Har ni något speciellt uppgör med de som veckopendlar? 

(exempelvis mer lön, löften om ledighet, veckopendlingstillägg, 

förmåner m.m.?) 

 

7. Vid en eventuell nyanställning där veckopendling kan bli aktuell, 

vilka argument lockar ni med? 

 

8. Hur har det sett ut tidigare? Fans andra uppgör då? 

 

9. Vad tror du om framtiden, kommer något förändras kring 

möjligheten att skicka tjänstemän på veckopendlingsuppdrag?  

 

10. Har du något övrigt du vill tillägga i ämnet veckopendling? Något 

jag missat eller som du vill förmedla än mer? 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuunderlag för veckopendlande och de som tidigare 

veckopendlat.  

Hej, Andreas Lindman heter jag och är avgångsstudent vid civilingenjör väg och 

vatten vid Luleåuniversitet. Tillsammans med en affärschef på NCC 

Construction Jämtland/Västernorrland och min handledare på LTU, professor 

Thomas Olofsson har jag utarbetat grunden för mitt examensarbete. 

”Svårigheten att rekrytera tjänstemän till projekt som innebär veckopendling.” 

Något som troligtvis påverkar fler och fler företag inom bygg och framförallt 

anläggningsbranschen i speciellt Norrland. Detta då det finns betydligt mer 

glesbefolkade områden än i södra Sverige, vilket troligtvis innebär högre andel 

veckopendlingsprojekt. 

Mitt mål med examensarbetet blir att försöka finna de bakomliggande faktorerna 

som gör det svårt att behålla och rekrytera arbetsplatsledande 

veckopendlingspersonal men även vad som kan motivera dessa att fortsätta eller 

börja jobba i dessa veckopendlingsprojekt.  

För att undersöka vad som gör att det är problem med veckopendling har jag valt 

att intervjua både arbetsgivare och arbetsplatsledande tjänstemän som har eller 

veckopendlar idag. Just denna intervju riktar sig därmed till hur du upplever 

veckopendling och de fördelar och nackdelar som finns med detta. 

Denna intervju kommer att behandlas anonymt och utan att publicera 

anteckningar. Det som kommer att publiceras är ett prefix och om du nu arbetar 

inom gruppen eller har slutat. Därefter vid eventuella åsikter eller citat i form av: 

”Tjänsteman 3C anser…” 

1. Befattning i tjänst? Arbetsledare, entreprenadingenjör eller 

platschef. 

 

2. Arbetar du eller har du arbetat på projekt vilka kräver att man 

veckopendlar? 

 

Om ja: 

2.1 Ser du några fördelar med dessa projekt och att veckopendla? 

Berätta gärna om flera fördelar och varför du ser dessa som 

fördelar. 
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2.2 Ser du några nackdelar med dessa projekt och att veckopendla? 

Berätta gärna om flera nackdelar och varför du ser dessa som 

nackdelar. 

 

3. Vad motiverar dig att fortsätta arbeta i veckopendlingsprojekt? 

 

4. Vill du arbeta i veckopendlingsprojekt? Varför/varför inte? 

 

5. Hur ser din familjesituation ut? 

 

6. Jämfört med tjänstemän som arbetar i liknande befattning som dig 

på affärsgruppen, erbjuds du något extra för att du är på 

veckopendlingsprojekt? (Exempelvis: Högre lön, mer ledighet, 

förmåner) 

 

7. Har du något övrigt du vill tillägga i ämnet veckopendling? Något 

jag missat eller som du vill förmedla än mer? 


