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Sammanfattning 

Idag ser man trender som tyder på att det blir allt vanligare för en arbetstagare att byta 

arbetsplats. Detta kan drabba kunskapsföretag extremt hårt eftersom kunskap plötsligt 

försvinner från företaget, om de inte har lyckats tagit vara på den redan. Denna rapport 

behandlar teori och empiri kring hur tyst kunskap kan bevaras i ett företag genom att 

bygga upp en lojalitet hos arbetstagaren. 

Information samlades genom några kvalitativa och en kvantitativ undersökning. De 

kvalitativa undersökningarna bestod av ett frågeformulär som skickades till två stora 

aktörer inom infrastruktur och till en statlig myndighet. Intervjuer pågick under studiens 

gång med den statliga myndigheten. Den kvantitativa undersökningen bestod av en 

enkät som gick ut till blivande och nuvarande ingenjörer och ekonomer.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur olika arbetsgivare inom infrastruktursektorn 

stimulerar individen att vara kvar under ett långtidsprojekt. Resultatet jämfördes sedan 

med vad arbetstagaren önskar sig från arbetsgivaren. Eftersom människor finner 

arbetsmotivation på olika sätt, framställdes en enkät med syftet att visa statistik över hur 

folk värdesätter de skilda arbetsmotivationsfaktorerna. 

En av de slutsatser som kunde dras ifrån enkäten är att ålder har en stor inverkan på 

intresset av ett långtidsprojekt. Det visades tydligt att den yngre åldersgruppen (20-35 

år) var mer benägen att byta arbetsplats och att lönen var den enskilt största 

motivationsfaktorn. Samtidigt visar den äldre åldersgruppen ett större intresse att vara 

kvar inom ett projekt som varade minst fem år. Det framgick också att lönen var mindre 

prioriterad bland de äldre samtidigt som förmåner vägde tyngre. Rapporten avslutas 

med eventuella lösningar och förbättringar som har diskuterats och utarbetats 

tillsammans med en utav de medverkande arbetsgivarna. 

 

 



Abstract 

How do you encourage an individual to remain in a long-term project? 

Today you can see trends that suggest that it is increasingly common for workers to 

change jobs. As a result, knowledge enterprises find themselves struggling to preserve 

the tacit knowledge that each individual carries. This report deals with theory and 

empirical evidence of how tacit knowledge can be retained by building loyalty towards 

the company. 

Information was gathered through a qualitative and a quantitative study. The qualitative 

study consists of a questionnaire that was sent to three major players within 

infrastructure out of which one was a government agency that participated in several 

interviews. The quantitative study consists of a survey that was sent to both future and 

current engineers and economists. 

The purpose with the report is to investigate how various infrastructure companies 

encourage individuals to remain in a long-term project. The result is compared with a 

survey that was created to compare how people value the different motivational factors 

to stay in these infrastructural projects. 

One conclusion that could be drawn from the results gathered from the survey is that 

age has an impact on whether it is attractive to work in a long-term project. It is clearly 

shown that the younger age group (20-35 years) is more inclined to change jobs, while 

the older age group had a greater interest to remain in a project that lasts five years or 

more. Furthermore, the survey showed that salary was a high priority among the 

younger age group in comparison with the older age group that showed a higher interest 

in company benefits. The report concludes with several suggestions and 

recommendations discussed with one of the collaborating employers.  
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1. Introduktion 

1.1  Bakgrund 

Kunskap har blivit en av företagens viktigaste tillgångar för att kunna vara 

konkurrenskraftiga i en dynamisk arbetsmarknad (Nonaka, 1991). Det har därför blivit 

allt viktigare för företag att kunna bevara den kunskap som medarbetare besitter. I 

denna rapport jämförs två företag och en myndighet som arbetar med 

infrastrukturprojekt i Sverige och som har en projekttid som överskrider fem år. Det 

undersöks i rapporten hur företagen och myndigheten bevarar kunskapen inom 

organisationen genom att undvika egen uppsägning. 

Rapporten tar upp olika teorier om vikten av lojalitet mellan medarbetaren och 

företaget, samt skapandet av en hög arbetsmotivation hos medarbetaren som vidare 

leder till en önskad närvaro i företaget. Den empiri som tagits fram är både från 

arbetsgivare samt blivande och nuvarande ingenjörer och ekonomer, genom ett 

frågeformulär respektive enkät. Med den data som samlats in från arbetsgivarna och 

resultatet från enkätstudien, har en intervju genomförts med myndigheten för att jämföra 

och diskutera de resultat som erhållits. Figur 1 beskriver tillvägagångssättet som valts 

för att studera kunskapshanteringen under projektets gång. 

 

 

Figur 1: Beskriver hur kunskapsflödet har valts att analyseras i rapporten. 
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1.2  Problemdiskussion 

I det kunskapssamhälle vi lever i är det viktigt att bevara den kunskap som personalen 

besitter. Det tillvägagångssätt som analyseras angående bevarande av kunskap är att 

frambringa en miljö där medarbetaren vill vara kvar. Samtidigt pågår en förändring i 

samhället där det blir allt mer vanligt att byta jobb under sin karriär (Jacobsen & 

Thorsvik, 1995). Det som undersöks i rapporten är hur företag förebygger 

kunskapsbortfall på grund av egen uppsägning genom att ständigt skapa en lojalitet, 

samt öka arbetsmotivationen hos individen. 

 

1.3  Syfte och mål 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad som stimulerar individen i en projektgrupp att 

vara kvar i ett projekt som löper på under en längre tid (>5år), vare sig det är inom den 

privata eller statliga sektorn. Frågor som kommer att diskuteras är följande: 

 Vad gör arbetsgivaren för att bygga upp en lojalitet och stimulera medarbetaren 

även om målet ligger långt bort? 

 

 Vad kräver en projektmedlem från företaget för att känna arbetslust under 

projektets gång? 

Målet med rapporten är att kunna ge konkreta rekommendationer till företag för att 

undvika kunskapsbortfall på grund av egen uppsägning. Utöver det är ambitionen att 

rapporten ska vara intressant och aktuell.  

 

1.4  Avgränsningar 

Denna rapport fokuserar på hur företag ska undvika kunskapsbortfall under 

långtidsprojekt. Det finns många olika aspekter som kan studeras inom det här området. 

Rapporten kommer endast diskutera hur organisationer undviker kunskapsbortfall 

genom att skapa arbetsmotivation och en lojalitet gentemot arbetsgivaren. 

Långtidsprojekt defineras i rapporten som ett projekt som pågår under minst fem år. 

 

1.5 Metod 

Val av studieobjekt 

Studieobjekten valdes efter storlek och längd på pågående projekt. Eftersom det är 

långtidsprojekt som studien innefattar så valdes två stora aktörer inom infrastruktur 

samt en statlig myndighet som ofta ses som beställare av dessa typer av projekt. 

Organisationerna har valt att vara anonyma, varför vi i fortsättningen kommer att 

benämna dem För-A, För-B och Myn-A. Då det talas om samtliga, används begreppet 

arbetsgivarna. 
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Datainsamlingsmetod, primär- och sekundärdata 

I rapporten kommer två typer av data att förekomma; primär- och sekundärdata. 

Primärdata samlas in av undersökaren själv med målet att tjäna ett bestämt syfte. 

Fördelen med primärdata är att datainsamlingen kan anpassas till en speciell 

problemställning. Det blir förstahandsinformation som man får tillgång till då 

informationen kommer direkt från källan. En större grad av tillförlitlighet som tjänar 

undersökningens syfte går då att erhålla. 

Kommunikationen med arbetsgivarna har huvudsakligen skett med ett frågeformulär via 

mejl. Myn-A ställde även upp på intervjuer som bidrog till en ökad kvalitativ 

undersökning i arbetet. Även en onlineundersökning riktad mot ingenjörer och 

ekonomer mellan åldrarna tjugo och sextiofem år utfördes för att samla kvantitativ data. 

Dessa undersökningar gav nytt material som kunde användas i arbetet. 

Sekundärdata består av information baserat på andrahandskällor som har insamlats av 

tidigare undersökningar och forskning. Detta kan medföra en del problem eftersom 

problemställningarna kan skilja sig åt, målgruppen varit annorlunda och tiden en annan. 

Sekundärdata innebär en mindre grad av kontroll jämfört med primärdata och kommer i 

huvudsak att användas som teoretisk referensram bestående av diverse litteraturstudier. 

Avsikten är att jämföra ideologierna och tillvägagångssätten hos organisationerna med 

teorin beskriven i litteraturen. I och med detta så framgår det tydligt att uppsatsen 

kommer att grunda sig på både primär- och sekundärdata och därmed få ett stabilt 

underlag.  
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2. Kunskapsbevarande genom lojalitet och 
    arbetsmotivation 

Litteraturstudien innehåller information erhållen från vetenskapliga artiklar och böcker. 

En kort förklaring av tacit kunskap och dess betydelse i ett företag kommer klargöras. 

Därefter kommer olika teorier kring bevarande av personal genom lojalitet och 

arbetsmotivation redovisas. Syftet med litteraturstudien är att skapa en bra grund till 

empirin samt förstärka argument som dyker upp i diskussionen. 

 

2.1 Kunskapshantering 

Kunskapshantering har blivit ett stort forskningsområde från 90-talet och framåt 

(Pemer, 2011). Ikujiro Nonaka (Nonaka, 1991), känd för sin forskning inom 

kunskapshantering, förklarar i sin avhandling hur kunskap blir allt viktigare i en 

organisation för att kunna förbättra sin konkurrenskraft på marknaden. Det finns två 

typer av kunskap som Nonaka beskriver. Den ena är explicit kunskap vilket refererar till 

kunskap som enkelt förmedlas eller sparas i olika lagringsmedium. Den andra är tacit 

(implicit) kunskap, även kallad tyst kunskap, som fås genom träning och erfarenhet. 

Tacit kunskap kan vara t ex de anställdas inblick och intuitioner över organisationen. 

Enligt Nonaka är det tacit kunskap som organisationer måste bevara på ett effektivt sätt 

samt kunna dra nytta av. Detta kan göras genom personligt engagemang, samt genom 

att få den anställda känna en lojalitet mot företaget och dess mål.  

 

2.2 En arbetares inställning till arbetet 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (Jacobsen & Thorsvik, 1995) så har de anställdas 

inställning till arbetet förändrats från att traditionellt; bygga upp sitt yrkesliv av en eller 

två arbetsgivare till betydligt fler. De menar att det finns trender som tyder på att den 

sedvanliga lojaliteten mot sin arbetsgivare är på väg att försvinna, för att istället ersättas 

med en önskan av att skapa sig en karriär, som leder till att arbetstagaren byter 

arbetsplats flera gånger under sitt yrkesliv. Undersökningar som gjorts tyder på att dessa 

tendenser framförallt hör till den yngre generationen på arbetsmarknaden. 

Vidare så anser Soidre (Soidre, 2002) att framförallt den yngre generationen på 

arbetsmarknaden prioriterar självständighet och flexibilitet framför hög lön. Arbetet 

skall innehålla intressanta arbetsuppgifter och vara utvecklande medan deras äldre 

kollegor värdesätter tryggheten mycket högre.  

 

2.3 Vikten av lojalitet gentemot sin arbetsgivare 

Guest (Guest, 1987) påstår; om uppgifterna anpassas till varje enskild arbetstagare, 

genom en tydlig arbetsstruktur och stark ledning, så är potentialen att åstadkomma en 

stark lojalitet hos arbetstagarna betydligt större. Görs detta med goda framsteg kan 

företagen uppnå högre prestationsgrad och längre anställningstid. Lojalitet skapar även 

en högre acceptans för förändringar inom företaget. Philipson (Philipson, 2004) lyfter 

fram vikten av att en medarbetares arbetstillfredsställelse helt kan utebli om de inte ser 

att deras eget arbete kommer andra medarbetare till nytta. Ens eget arbete skall 

värdesättas minst lika högt av en själv som av sina kollegor. Detta leder vidare till att 

arbetstagaren känner sig nyttig och att personen är en viktig del av organisationen. 
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Upplever arbetare inte sin egen insats som väsentlig löper de risken att uppfatta 

kommande arbetsuppgifter som tråkiga. De anställdas arbetsmotivation kommer därmed 

att sjunka och som följd blir de oförmögna att göra sitt yttersta när det gäller sina 

arbetsinsatser. Om arbetstagaren ser ett klart samband mellan sin egen arbetsinsats och 

företagets verksamhet tillsammans med att gemensamma mål skapas kan sådana dippar 

i arbetsmoralen undvikas. En av arbetsledarens uppgift är att få medarbetarna att 

utveckla en stolthet över sitt bidrag till det företag man arbetar på.  

För att undvika att sina arbetsuppgifter uppfattas som tråkiga måste medarbetarna kunna 

se sambandet mellan den egna arbetsinsatsen och hela företagets verksamhet och mål. 

Detta sammanfattas mycket väl i ett stycke från Gunnel Blomgrens handbok; 

Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. 

 

”Det värderingsbaserade ledarskapets verkliga utmaning är att få medarbetarna att 

inse att ingen vinner förrän alla vinner. Eller om man så vill: att få medarbetare att 

tänka på hela organisationens bästa” 

 

Jacobsen & Thorsvik (Jacobsen & Thorsvik, 1995) täcker även frågor om individens 

tillhörighet, vilket syftar på den grad en arbetare kan identifiera sig med organisationens 

värderingar och mål. Genom att bygga upp en bra samhörighet ökar chanserna att 

arbetarens lojalitet stärks mot företaget vilket skapar en vilja att ge tillbaka. En 

personalstyrka som känner samhörighet blir i längden mycket mer positiv gentemot sina 

arbetsuppgifter och sin arbetsplats i stort. 

 

2.4 Arbetsmotivation under långtidsprojekt 

I infrastrukturprojekt förekommer det ofta projekt som fortskrider en längre tid (>5 år). 

Ett sätt att bibehålla kunskapen inom ett företag är att aktivt jobba med 

projektmedlemmens arbetsmotivation. Arbetsmotivationen kan avläsas av följande 

beteendemönster enligt Pinder, (1984) och Maehr& Braskamp, (1986): 

 

”initiativkraft, att arbeta i en bestämd riktning, intensitet, 

uthållighet och arbetsprestation” 

 

En hög arbetsmotivation bidrar till en vilja att vara kvar i projektet. Enligt Tonnquist  

(Tonnquist, 2010) kan en tydlig projektplan med distinkta del- och slutmål vara 

bidragande faktorer till en förhöjd arbetsmotivation. Med tydliga delmål är det enkelt att 

se resultat och ens utveckling under ett projekt som har ett avlägset slutmål. Mål som 

leder till ökad arbetsmotivation måste utformas på ett speciellt sätt för att få avsedd 

effekt (Locke &Latham, 1984): 

 De måste vara specifika, dvs. det räcker inte med att säga ”gör ditt bästa” eller 

att formulera målen i allmänna eller vaga termer. 

 Det måste vara tillräckligt utmanande. Det får inte vara för svårt eller för lätt att 

nå målen. 
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 Det måste vara accepterat av individen och denne bör helst också få vara med 

och formulera målen. 

 Individen bör få återkoppling när målet eller ett delmål nåtts. 

Delgivningen av projektplanen medför även att projektmedlemmen får ett större ansvar 

och blir mer delaktig i projektet. Hertzbergs arbetsmotivationsteori (Hertzberg, 1966) 

säger följande: 

 

”För att åstadkomma en hög motivationsnivå måste personalen få tillfredställa 

grundläggande behov som t ex att lyckas, att bli uppskattad, att få arbeta med 

stimulerande arbetsuppgifter, att få ansvar och att utvecklas.” 

 

För att medarbetaren ska kunna prestera väl och ha hög arbetsmotivation under en 

längre tid måste de vara tillfredsställda. Enligt vissa forskningsresultat visas det att män, 

högutbildade och yngre skulle ha en lägre tillfredsställelsegrad jämfört med kvinnor, 

lågutbildade och äldre (Mottaz 1984; Hultin 1996).  
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3. Undersökning av arbetsgivare och arbetstagare 

Från litteraturstudien skapades ett frågeformulär som skickades till respektive 

medverkande arbetsgivare. Alla som svarat är projektledare inom infrastruktursektorn 

och jobbar inom långtidsprojekt. De har önskat att få vara anonyma varför vi i 

fortsättningen kommer att benämna dem För-A, För-B och Myn-A. Svaren på 

frågeformuläret gav grund till enkäten som gick ut till blivande och nuvarande 

ingenjörer och ekonomer. Intervjuer med Myn-A pågick löpande under studiens gång 

men främst under slutfasen av arbetet då vi diskuterade eventuella lösningar. 

 

3.1 Sammanfattning av arbetsgivare 

För-A: Projektledaren vid detta företag arbetar som biträdande arbetschef på ett av 

Sveriges största infrastruktursprojekt för närvarande. Projektet som han jobbar med 

löper under fem och ett halvt år. 

För-B: Projektchefen som svarade på våra frågor vid detta företag har ett av de större 

anläggningsuppdragen i Stockholm. Detta projekt är beräknat att pågå under sex år. 

Myn-A: Projektchefen som ställde upp på flera intervjuer arbetar inom utvecklandet av 

infrastruktur i Sverige. Han har även lång erfarenhet av flera långa byggprojekt inom 

den privata sektorn. 

Det bestämdes tidigt under arbetet att det kunde vara intressant att jämföra både företag 

och myndigheter eftersom de har olika mål. Privata företag vill generera avkastning till 

sina ägare, medan en myndighet har andra mål och inga aktieägare, förutom oss 

skattebetalare. Myndigheten som har studerats ses ofta som beställare av de företag som 

har använts i rapporten. 

 

3.2 Resultat av frågeformulär mot arbetsgivarna 

I Tabell 1 redovisas svaren från de två företag och myndigheten på de viktigare frågor 

som ställdes. För att ge de tillfrågade en möjlighet att veta vart man ville komma med 

utfrågningen så ställdes även en del kringliggande frågor om projektet och deras 

verksamhet i stort. Alla frågor riktades mot ett gemensamt mål nämligen; hur företaget 

arbetar för att göra det attraktivt att jobba kvar under en längre period. Från samtliga 

medverkande framgick det tydligt, att utvecklandet av ett ömsesidigt förtroende mellan 

arbetsgivare och arbetstagare genom olika former av stimulanspaket är vad som krävs. 

Åstadkoms detta ökar chanserna att bevara kunskapen inom organisationen över en 

längre tid, ansåg arbetsgivarna. 
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Tabell 1: Frågeformulär till arbetsgivare  

 

Tabel 1 visar svaren från de olika arbetsgivarna med fokus på hur de går till väga för att göra det attraktivt att jobba kvar under en längre 

period.

 

 

 

Snitt- 
ålder 

Personal-

omsättning 
Vad görs för att 

behålla kunskapen 

inom företaget 
 

 

Belönings-

system 
Vad erbjuder 

arbetsgivaren för att 

göra det attraktivt att 

jobba kvar under en lång 

period? 

Hur arbetar ni aktivt för 

att skapa en lojalitet 

gentemot företaget? 

Vanligaste 

orsakerna för 

egenuppsägning 

För

A 
32år 10-20% -Individuell  

 utvecklingsplan 
-Utbildningar/kurser 
-Arbetsrotation 
-Nätverksträffar 
-Successionsplanering 
-Ledarutveckling 
-Medarbetar-

undersökningar 

-Vinstdelning 
-Bonus 
-Kompledighet 

-Arbetsrotation 
-Successionsplanering 
-Individuell  
utvecklingsplan 

-Rekrytering av nya 

medarbetare med rätt 

profil  
-Personlig utveckling för 

resp. individ 
-Stimulerande/ 
utvecklande  
arbetsuppgifter 
-Rätt lön 

-Har inte 

förekommit på 

projektet 

För 
B 

40år  10-15% -Utbildning/träning 
-Arbetsberedning 

läggs upp på nätverket 

-Månadslön  
-Bonus 

-Erbjuda spännande 

jobb med möjlighet till 

arbetsrotation 

-Stolthet 
-Värderingar 

-Löner 
-Utlandsuppdrag 
-Befordran 

Myn

A 
42år 10-15% -Mycket dialog 

-Regelbundna 

arbetsplatsträffar 

-Bra lön 
-Flex-tid 
-Lång semester  
-Bra pension 
 

 

-Säker anställning 
-Intressanta 

arbetsuppgifter 
-Delaktighet 

-Personlig frihet 
-Stort kursutbud 
 

-Omorganisation 
-Lockande 

anbud 
 
“Dags att röra 

på sig” 
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3.3 Resultat av enkätstudien mot arbetstagarna 

Med hjälp av den genomgångna teorin samt svaren på frågorna ställda till arbetsgivarna 

utformades en nätbaserad enkät (Bilaga 1). Svaren erhölls främst från studenter med 

någon form av teknisk inriktning, men även studenter inom ekonomi deltog. Merparten 

av deltagarna var mellan åldrarna tjugo och trettio år, men svar förvärvdes även från 

redan utexaminerade ingenjörer upp till 65 år gamla. Målet med enkäten var att 

identifiera hur prioriteringarna ändrades beroende på ålder och hur anställningstiden 

påverkade val av framtida projekt. Av de 100 enkäter som skickades ut, erhölls svar från 

77 stycken, en svarsfrekvens på närmare 80 %. 

 

  

Figur 2: Visar angelägenheten (i procent) att inte jobba kvar inom ett projekt som löper 

på fem år eller mer, med avseende på ålder och kön. 

 

Figur 2 visar en tydlig trend att de tillfrågades ålder hade en stor påverkan på deras 

acceptans att jobba inom långtidsprojekt. Den yngre generationen var betydligt mindre 

positivt inställd att jobba kvar inom samma projekt under en längre tid. Det går även att 

tyda att kvinnor i huvudsak är mer benägna att jobba inom korttidsprojekt än män, 

oberoende av ålder.  

Merparten av de yngre som svarade ”Ja” på enkäten kunde tänka sig att jobba kvar 

inom samma projekt så länge en hög grad av varierande arbetsuppgifter förekom och 

delmål var uppsatta. Det framgick tydligt att möjligheten att se resultat är en av 

faktorerna som kan få en att stanna kvar en längre tid. 
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Figur 3 och 4: Tårtdiagrammen visar hur den yngre generationen värdesätter olika 

motivationsfaktorer på deras arbetsplats. (Avläses med början på lönen och sen medurs 

i fallande ordning.) 

 

Motivationsfaktorer 

Bra lön: En konkurrenskraftig lön 

Företagskultur: Företagsnormer, företagets anseende och attityd 

Geografiskt läge: Var arbetsplatsen ligger 

Kollegor: Gemenskap bland anställda 

Förmåner: Icke monetär ersättning för arbete 

Säkerhet: Trygghet med fast anställning 

Befordransmöjlighet: Möjlighet att se sig ”klättra” i företaget 

Självförverkligande: Möjligheten att uppnå sina drömmar 

 

Tårtdiagrammen visar hur de olika åldersgrupperna värdesätter de olika 

motivationsfaktorerna. Inom vissa områden råder klara skillnader, medan andra är 

relativt opåverkade. Det valdes att dra en åldersgräns vid 35 år eftersom resultatet 

redovisat i Figur 2 tyder på att det är vid den åldern som den markanta skillnaden 

uppstår. Enligt Figur 3 önskar den yngre åldersgruppen i huvudsak en bra lön, en hög 

chans att uppnå sina drömmar (självförverkligande) och bra kollegor. I botten av 

prioriteringslistan hittas motivationsfaktorer som säkerhet och företagskulturen.  

I Figur 4 har den äldre åldersgruppen andra prioriteringar. Det största behovet enligt 

enkäten visar att den äldre åldersgruppen värdesätter förmåner, utmanande 

arbetsuppgifter och företagskultur högre än den yngre åldersgruppen. Säkerhet ligger 

Svar på frågan: "Vad skulle motivera dig att jobba med  

ett långtidsprojekt (>5år)?" 

 

Figur 3 Figur 4 
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fortfarande som en lågt prioriterad faktor tillsammans med befordransmöjligheter. 

Förutom möjligheten att bli befordrad, visar Figur 4 att arbetsmotivationsfaktorerna har 

fått en jämnare fördelning. En slutsats som kan dras är att den yngre generationen ser 

löner och andra kortvariga vinster som de största motivationsfaktorerna medan de äldre 

prioriterar över ett bredare spann vilket skapar en jämnare fördelning över 

tårtdiagrammet och därmed uppnår en balans. 
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4. Analys och Diskussion   

Empiristudien visar tydliga samband mellan några av de tidigare nämnda teorierna; 

enligt resultatet i Figur 2 ses en statistiskt sett mindre önskan att jobba inom längre 

projekt bland de yngre arbetarna, samtidigt som något äldre gärna väljer att jobba med 

långtidsprojekt. Enligt Jacobsen & Thorsvik (Jacobsen & Thorsvik, 1995) är samhället 

på väg att bryta ifrån den traditionella karriären, då ens yrkesliv bestod av endast en 

eller två olika arbetsgivare, till en mer spridd och flexibel sådan. Utvecklingen inom 

framförallt kommunikation har förbättrat möjligheterna till jobb och underlättat att få 

rätt folk till rätt plats. Eftersom arbetaren numera kan vara konkurrenskraftig inom sitt 

område på flera olika geografiska platser lär han inte längre känna sig bunden till sin 

arbetsplats på samma sätt som tidigare. Varför just avvikelsen sker hos akademiker i 

trettioårsåldern kan också ha sina rötter i att många bestämmer sig för att bilda familj 

efter att de fyllt trettio och gjort karriär. Detta diskuteras noggrant av Anna Asker i en 

artikel från Svenska Dagbladet från 2004. 

 

”I dag handlar det om att få fäste på arbetsmarknaden,  

att ha en skaplig inkomst och föräldrapeng” 

 

En utav de negativa effekterna som arbetsgivare då måste handskas med blir utan tvivel 

ett ökat kunskapsbortfall bland sina yngre medarbetare. Hög personalomsättning i 

framförallt projektgrupper som förväntas jobba under en lång tid skapar obalans och 

ineffektivitet. En man i 20-30 års ålder beskrev sin åsikt i enkäten angående 

långtidsprojektanställning.  

 

”I want to work with shorter projects to reach a result and see the fruit of my labour, 

 in a shorter period of time.” 

 

Många yngre som svarade på varför de inte villa jobba inom långtidsprojekt var just 

variationer på citatet ovan. Begrepp som delmål, arbetsomväxling och rotation sågs ofta 

som drivkraften för att uppnå arbetsglädje. Det bekräftar Tonnquists (Tonnquists, 2010) 

teori som behandlar just arbetsmotivation under en längre tid, att distinkta del- och 

slutmål i ett projekt har en bidragande orsak till arbetarens arbetsvilja. 

Varför kvinnor till större del vill jobba med kortare projekt kan vara på grund av hur det 

ser ut inom infrastruktursektorn i dagsläget. Den har traditionellt sett dominerats av 

manliga arbetare, så möjligheten finns att kvinnor generellt känner att deras bästa 

möjlighet att ”klättra” inom sitt område är just att byta arbetsgivare lite oftare och ta på 

sig nya utmaningar. Detta är dock inte något som kommer att analyseras ytterligare utan 

bara en reflektion kring resultaten redovisade i Figur 2.  

Ett sätt att förlänga anställningstiden är att utarbeta en stark lojalitet hos arbetstagarna. 

Guest (Guest, 1987) menar att om arbetsgivaren anpassar arbetsuppgifterna till varje 

enskild individ och en tydlig arbetsstruktur finns, så kan detta uppnås. Eftersom lojalitet 

gentemot sin arbetsgivare är en viktig motivationsfaktor så har det valts att undersöka 

ämnet närmare.  
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Figur 3 och 4 redovisar hur prioriteringarna skilde sig mellan den yngre åldersgruppen i 

undersökningen jämfört med den äldre. Till skillnad från teorierna Soidre (Soidre, 2002) 

bidrog med, att den yngre generationen prioriterar självständighet och flexibilitet 

framför hög lön, så tyder den utförda undersökningen på att lönen inte alls kommer i 

andra hand. Figur 3 tyder på att lönen kan ses som i särklass den största enskilda 

motivationsfaktor för att få arbetare i början av sin karriär att binda upp sig i 

långtidsprojekt, samtidigt som lönen delar en femte plats på prioriteringslistan bland de 

som kommit längre i sin karriär. Självklart så beror det hela mycket på hur man väljer 

att analysera resultatet av undersökningen. Soidre skulle nog hävda att känslan av 

självständighet och flexibilitet tillsammans med andra ”feel good” faktorer, är resultatet 

av en blandning av bland annat självförverkligande, befodransmöjlighet och kollegor. 

Med det argumentet stämmer Soidres teori mycket väl överens med resultatet från den 

genomförda undersökningen.  

Det finns säkerligen många skäl till varför yngre ser lönen som den viktigaste 

arbetsmotivationsfaktorn i sitt yrkesval. Det är i början av sin karriär som arbetstagaren 

blivit mer självständig och kanske för första gången skall göra större inköp i form av 

bostad, bil etc. Den äldre generationen har redan genomgott den fasen i livet och 

värdesätter sin lediga tid högre än sin inkomst. Skillnaden mellan vikten av bra 

arbetskollegor i förhållande till åldern är inte särskilt uppseendeväckande. Båda 

åldersgrupper värdesätter den punkten ungefär lika högt. Därmed kan det vara svårt att 

dra några statistiska slutsatser. 

En klar ökning som sker med åldern är vikten av förmåner som företaget erbjuder. Den 

generella känslan vid genomläsning av svaren från enkäten är; om man skall jobba 

länge med någonting så ska man få ut mer än bara en bra lön. Förmåner i form av bra 

pension och lång semester är något som den äldre generationen värdesätter högt. 

Möjligtvis på lönens bekostnad, varför den framstår som mindre betydelsefull i studiens 

resultat. Enligt svaren erhållna från intervjun med Myn-A, så utövas en väl 

genomarbetad förmånsplan för att tillfredställa de anställdas behov. Föga förvånande är 

då att snittåldern på deras anställda är betydligt högre än i För-A och något högre än i 

För-B. 

Ett kraftigt fall, enligt studien som gjorts, är att vikten av befordransmöjlighet spelar 

betydligt mindra roll för äldre i valet om de ska ägna sin tid åt ett längre projekt. Det 

kan tolkas som att en yngre medarbetare lägger stor vikt i om det finns möjlighet till 

personligt avancemang, som delvis avgörande om de ska åta sig ett långtidsprojekt. En 

man i 20-30 års ålder från enkätstudien skildrade följande argument: 

 

”Om jag skulle ägna mer än fem år av mitt liv åt samma projekt så vill jag redan från 

början veta om jag kommer att besitta samma roll under hela projektets gång. Allt 

eftersom tiden går, vill jag få möjligheten att ta större plats (inom projektet) 

 och utvecklas” 

 

Att yngre medarbetare vill bli tilldelade ansvar och utvecklas allt eftersom projektet har 

sin gång stämmer väl överens med Hertzbergs arbetsmotivationsteori som tidigare 

nämnts.  
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Det är svårt att veta om myndigheten medvetet väljer att erbjuda det som äldre 

arbetstagare är ute efter samtidigt som den privata sektorn erbjuder det som yngre vill 

ha. En strategi kring uppläggen finns säkerligen, då privata bolag med vinstintressen är i 

ständigt behov av att aktualisera kunskapen inom företaget för att anpassa sig till en 

dynamisk bransch. Myndigheter som generellt har ett mycket längre perspektiv på 

investeringar och inte styrs av samma kortsiktiga ekonomiska intressen har möjligtvis 

inte lika högt ställda krav på sig att anpassa sig till marknaden. Genom att erbjuda 

attraktiva ”paket” till de äldre arbetstagarna har de då möjligheten att tillvarata den 

erfarenhet och kunskap de bär med sig från den privata sektorn. 

 

Eventuella lösningar framtagna under intervjuer och diskussioner kring  

ämnet med Myn-A 

Hur skall man då påverka de olika faktorerna för att locka yngre medarbetare till längre 

projekt? Efter att ha studerat teorier kring ämnet, tittat närmare på resultaten från 

undersökningarna och diskuterat sammanställningarna under intervjuer med Myn-A, 

togs det fram några förslag på hur arbetsgivare kan öka intresset att jobba med 

långtidsprojekt. 

Att påverka valet av sina kollegor kan vara svårt när de redan är anställda och ofta är det 

inte projektgruppen eller projektledaren som anställer, utan HR-avdelningen. Resultatet 

blir att projektgruppen kommer att bestå av en massa medlemmar som säkert har all 

kompetens som krävs, men något bevis på att de kommer att jobba bra tillsammans 

finns inte. Ett alternativ för att minska risken att detta inträffar, vore om projektledaren 

som kommer att arbeta nära projektgruppen inte bara skickar en lista på den nödvändiga 

kompetens som efterfrågas av aspiranterna, utan också sitter med och intervjuar. Allt 

eftersom projektgruppen byggs upp så har projektledaren en större möjlighet att se om 

personkemin skulle funka i gruppen och därmed kunna göra ett mer informerat och 

klokare val.  

Att personer som befinner sig i olika faser av sitt liv har olika prioriteringar när det 

gäller förmåner som erbjuds av företagen är inte så konstigt. Ett förbättringsalternativ 

skulle vara att införa olika förmånsprogram att välja mellan på samma företag. På så sätt 

skulle ett bredare urval av eventuella kandidater åstadkommas. Istället för att som i 

resultatet redovisat i Tabell 1, där en arbetsgivare lovar vinstdelning och bonus och en 

annan lång semester och bra pension, hellre erbjuda arbetstagaren ett val på samma 

arbetsplats istället för ett val mellan arbetsplatser.  
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Bilaga 1 – Nätbaserad frågeenkät 

 

1. Are you male or female? 

 

2. How old are you? 

 

3. Are you currently employed? 

 

4. For how many years do you see yourself working for the same company? 

 

5. Would you consider moving to get the job you want? 

 

6. What motivates you to work? 

 

7. Which factors would motivate you to stay at the same job for more than five 

years? 

 

8. Are you comfortable working within the same project for five years or more?  

a. If “No” on previous question, please explain why? 

 

 

 

 


