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Förord 

 
Författarna vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som valt att medverka i denna 

studie. De vill även tacka handledaren Fotis Theodoridis samt opponentgruppen, som under 

arbetets gång, kontinuerligt stöttat författarna samt bidragit med viktiga synpunkter avseende 

förbättringar av arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

HRM eller Human Resource Management är det moderna begreppet för personalpolitik. Att 

hantera personal är en svår uppgift, i synnerhet under ekonomiska nedgångsfaser.  

Studiens primära syfte är att få en djupare förståelse för hur fem svenska byggföretag arbetar 

med sin HRM. Det sekundära syftet är att utreda vilka personalpolitiska förändringar som dessa 

byggföretag har genomfört och/eller planerar att genomföra under den pågående 

nedgångsfasen på bostadsmarknaden. 

Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer med sammanlagt fem HR-chefer på 

Skanska AB, PEAB Bostad AB, JM AB, JM Entreprenad AB och HSB Bostad AB. 

Intervjufrågor som ställts har avgränsats till rekrytering och urval, personalutbildning och 

individuell kompetensutveckling, hanterandet av disciplin och klagomål samt hanterandet av 

belöningar. Det erhållna resultatet har analyserats med hjälp av en induktiv forskningsmetod.  

Byggföretagen har flera gemensamma drag. Vid rekrytering och urval väljer samtliga bolag 

extern rekrytering. Vid personalutbildning så koncentrerar sig samtliga bolag på både interna 

och externa utbildningar, förutom JM Entreprenad AB som numera enbart fokuserar på interna 

utbildningar. Att medarbetaren blir sedd samt att den får regelbunden feedback är viktigt enligt 

HR-cheferna och samtliga bolag, förutom HSB Bostad AB, använder sig av ett individuellt 

bonussystem. Under den pågående nedgångsfasen så har samtliga byggföretag, förutom 

Skanska AB, varit tvungna att antingen frysa rekryteringen eller reducera antalet medarbetare; 

detta i syfte att förbli konkurrenskraftiga. Enligt HR-cheferna så kommer byggföretagen bland 

annat att lägga mer fokus på att vidareutveckla försäljningskompetensen hos den nuvarande 

personalen. En av orsakerna till Skanska AB:s framgång kan vara att medarbetarna äger en stor 

del av Skanska Koncernen; detta motiverar dem att stanna kvar samt att arbeta hårdare. 
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Abstract 

HRM or Human Resource Management is the modern concept of personnel policy. Managing 

staff is a difficult task, especially during economic downturns.  

 

The primary purpose of this study is to gain a deeper understanding of five Swedish 

construction companies’ HRM. The secondary purpose of this study is to examine which 

personnel policy changes these construction companies have made and/or are planning to 

implement during the ongoing decline phase in the Swedish housing market. 

 

In this study, HRM has been limited to recruitment and selection, staff training and 

development, managing discipline and grievance and managing rewards.  

 

The study is based on semi-structured interviews with a total of five HR-managers, from 

Skanska AB, PEAB Bostad AB, JM AB, JM Entreprenad AB and HSB Bostad AB. The 

obtained result has been analyzed using an inductive approach.  

 

The construction companies have several common features. The companies are dependent on 

external recruitment agencies when it comes to identifying competent project managers. Most 

of these construction enterprises use both internal and external methods to train their staff. 

According to the HR-managers, giving feedback on a regular basis and making employees feel 

included in the organisation is important to maintain employee satisfaction. Furthermore, HSB 

Bostad AB distinguishes itself from the other companies since it uses a different type of bonus 

scheme; the employees are rewarded collectively rather than individually. All these 

construction companies, except for Skanska AB, have been forced to either reduce staff or to 

temporarily freeze the recruitment in order to remain competitive. They will place greater 

emphasis on sales training during the ongoing decline phase. One of the reasons for Skanska 

AB:s success could be that the employees own a large part of the Skanska Group; this 

encourages them to work harder and makes them stay with the company. 
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1. Inledning  

1.1 Den pågående nedgångsfasen på bostadsmarknaden 

Lågkonjunkturen 2008-2009 var en period då världen fick se de stora världsekonomierna, som 

USA, Tyskland, Kina och Japan, uppleva en plötslig ekonomisk nedgångsfas orsakad av en 

finanskris i USA, som sedan spred sig som ett virus i resten av världen (Grigor′ ev & Salikhov, 

2009). På grund av denna finanskris och USA:s ekonomiska sammanbrott så minskade de 

totala globala utgifterna, vilket fick en betydande inverkan på ekonomierna. 

 

Enligt KI:s senaste rapport från mars 2019 så har högkonjunkturen bromsat in i Sverige. En 

konsekvens av nedgången är att bostadsinvesteringarna har minskat vilket i sin tur drabbat 

byggnadsindustrin. Enligt Danske bank så är det första gången på fem år som det byggstartats 

färre lägenheter än vad som har färdigställts. En orsak till inbromsningen i byggsektorn är 

politiska beslut såsom högre räntor och skärpta amorteringskrav som i sin tur har medfört att 

det bland annat blivit svårare att få lånelöfte (Affärsvärlden TT, 2018).  

Skanska AB, PEAB AB och JM AB är tre av de ledande aktörerna inom svensk 

byggnadsindustri (Siljevall, 2018). JM AB har genomgått ett flertal allvarliga personalkriser 

sedan år 2002:s IT-krasch samt 2008:s bostadskrasch (Andersson, 2009). Efter år 2002 så 

tvingades företaget avskeda ett stort antal medarbetare, samtidigt som flera konkurrenter som 

till exempel Skanska AB och PEAB AB också hade svårigheter (Andersson, 2009). 

Anledningen till nedgången berodde främst på att bostadsinvesteringarna minskat. Hösten år 

2008 fick var fjärde anställd inom JM-koncernen besked om uppsägning. Men även idag så 

genomgår bostadsbolagen en liknande konjunkturell kris. 2018 så inleddes nedgångsfasen av 

byggproduktion på bostadsmarknaden och byggbolagens försäljning av bostäder i Sverige 

försvagades. JM drabbades hårdare av nedgången bland annat därför att bolaget plockade ut 

vinster ur bostadsrättsprojekt innan bostäderna hunnit bli färdigbyggda och slutsålda 

(Hellekant, 2019). Johan Skoglund, JM:s nuvarande VD, nämner att företaget vid behov är 

beredd att se över sin bemanning under våren 2019. PEAB och JM Entreprenad AB 

(dotterbolag till JM AB) var bland de första aktörerna inom den svenska byggsektorn att behöva 

skära ner på antalet medarbetare under 2018 (Hellekant, 2019). Grafen i figur 1 visar den 

procentuella förändringen i byggproduktionen samt bostadsinvesteringarna i Sverige under 

perioden 1994 till 2019, samt en prognos för år 2020. Här kan man tydligt se nedgångsfasen 

på bostadsmarknaden åren 2018 och 2019.  
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Figur 1. Byggproduktion och bostadsinvesteringar i Sverige (KI, 2019) 

1.2 Definitioner av konjunkturbegrepp 

Konjunkturcykler 

Schumpeter (citerat i Kuznets, 1940, s. 258–259) var en av de första stora ekonomerna att prata 

om konjunkturcykler. Han definierar konjunkturcykler som uppgångar och nedgångar i landets 

sammanlagda ekonomiska aktiviteter, som mäts av variationer i olika makroekonomiska 

variabler, såsom BNP, sysselsättning samt konsumtionshastighet (ibid.). Konjunkturcykeln 

består av sammanlagt fyra olika faser (ibid.). Under en högkonjunktur så befinner sig ekonomin 

först i uppgångsfasen, för att sedan övergå till avmattningsfasen. Därefter så hamnar ekonomin 

i nedgångsfasen som är inledningen på en lågkonjunktur. Slutligen när ekonomin har slagit 

botten, så hamnar ekonomin i återhämtningsfasen, från vilken nästa uppgångsfas och 

nedgångsfas kommer att uppstå.   

Vidare så klargör konjunkturinstitutet (n.d.) innebörden av dessa konjunkturfaser med hjälp av 

faktisk och potentiell BNP. Potentiell BNP kan definieras som den önskvärda nivån på 

produktion som landet skulle åstadkomma om det hade fullt resursutnyttjande av de idag 

tillgängliga produktionsfaktorerna, arbete och kapital. Den potentiella BNP kan ses som ett 

index och kan då användas som ett jämförelsemått för att bedöma den faktiska utvecklingen av 

resursutnyttjandet i ekonomin, det vill säga den faktiska BNP:n (ibid.).  

 

Konjunkturkänsliga branscher 

Vissa branscher är mer känsliga för konjunktursvängningar än andra. Schumpeter (1939, s. 

165) kallar dessa för konjunkturkänsliga och hit hör exempelvis byggnadsindustrin, olje- och 

gasindustrin och industriföretag som tillverkar verktyg, material, utrustningar och så vidare. 

Anledningen till att dessa branscher anses som konjunkturkänsliga är bland annat för att 

efterfrågan på dess varor eller tjänster försvagas under lågkonjunkturer (Berman & Pfleeger, 

1997).  
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Byggsektorn i hela Europa drabbades hårt av lågkonjunkturen år 2008–2009 (Nistorescu & 

Ploscaru, 2010). Under år 2009 fick den svenska byggnadsindustrin se en stor minskning av 

personalstyrkan, sänkta löner samt skärpta arbetskrav. För att hantera egen personal rätt i en 

komplicerad värld, så ökar behovet ständigt av att förbättra och förfina det egna företagets 

personalpolitik.  

1.3 Problemdiskussion 

För en definition av begreppet HRM, se nästa avsnitt.  

Enligt Fearn-Banks (2002, s. 77) så spelar medarbetarna en avgörande roll, särskilt under 

nedgångsfaser, eftersom de är organisationens mest trovärdiga representanter; medarbetarna är 

en “länk mellan företaget och konsumenten”. Därigenom så måste ledningen inom 

organisationen skapa ett trivsamt och socialt klimat för sina anställda så att de kan arbeta under 

de bästa förutsättningarna. Luan et al. (2013) menar att det är under lågkonjunkturer som 

medarbetarna blir mest oroliga för att bli av med jobben eftersom risken ökar att företagen, 

framförallt i den privata sektorn, behöver dra ner på personalen. Nedgångar i konjunkturen 

leder oftast till sänkta försäljningsintäkter och vinster och tvingar därmed företagen att minska 

eller frysa rekryteringen av personal i syfte att bli mer kostnadseffektiva och 

konkurrenskraftiga (Carmeli et al., 2013). För arbetsgivarna är det en svårlöst uppgift att hålla 

sina medarbetare lugna, engagerade och tillfredsställda, eftersom den pågående utvecklingen 

på arbetsmarknaden samt behovet av att skära ner på antalet anställda endast förvärrar 

situationen (Mazzei & Ravazzani, 2011). I vissa fall så är personalminskning den enda 

lösningen för att företaget ska fortsätta sin verksamhet, vilket blir demoraliserande för de 

anställda och därigenom mycket utmanande för chefer, i och med att de konstant måste hålla 

personalens motivation uppe (Mazzei & Ravazzani, 2011).  

Som tidigare nämnts så är byggsektorn ett typiskt exempel på en konjunkturkänslig bransch. 

Enligt Raiden et al. (2004) så organiseras denna bransch i projektform. Byggföretagens 

överlevnad baserar sig på antal genomförda byggprojekt samt storleken och vinstmarginalen 

på de genomförda projekten. Det är vanligt att antal ingående projekt, projektets storlek samt 

vinstmarginalen varierar väsentligt under en konjunkturcykel. Intäkterna växer som mest under 

tider då bygginvesteringarna ökar, det vill säga under konjunkturella uppgångsfaser på 

byggmarknaden. När antal och/eller storlek på byggprojekt minskar så blir det brist på arbete 

och därigenom så måste också byggföretagen modifiera sin personalpolitik. Vanligtvis så 

utförs byggprojekten av en tekniskt kompetent arbetskraft. Denna arbetskraft leds av en grupp 

chefer som samordnar den egna personalens insatser med olika leverantörer och konsulter, som 

behövs under projektets olika faser. Byggprojekt är komplexa och svåra att överblicka då det 

gäller tillgång till rätt kompetens på personal och rätt mix mellan egen personal och 

utomstående aktörer, vilket försvårar planeringen och ökar indirekt behovet av personalpolitik 

för att rekrytera rätt kompetens (Druker et al., 1996). Byggföretagen står inför ett dilemma i att 

både kvarhålla medarbetare och samtidigt rekrytera rätt kompetens av medarbetare för att möta 

byggsektorns behov av tillväxt och utveckling. Enligt Druker et al. (1996) så innebär 

byggprojekt ofta en hög arbetsintensitet samt ett ökat individuellt ansvar kombinerat med ett 



4 
 

flertal parallella aktiviteter, vilket också kan resultera i hälsoproblem och en känsla av 

“överbelastning” hos projektarbetare. Vidare så menar Drucker et al. (1996) att det kan det vara 

svårt att skapa långsiktiga utbildningsprogram och lämpliga belöningssystem. 

Belöningssystemet bör exempelvis helst vara utformat på ett sätt som motiverar 

projektarbetarna till att nå organisatoriska mål, men även på ett sätt som lockar ny kompetens. 

Enligt en studie från Storbritannien så har forskare kommit fram till att det är färre tjänstemän, 

såsom projektchefer, som arbetar inom byggnadsindustrin idag än i början på 90-talet (CITB, 

2002). Kostnaden för att rekrytera samt utbilda en byggingenjör är dessutom mycket hög. Med 

detta så menas då kostnader för utbildning av personal, till den punkt som den nyanställde anses 

vara tillräckligt produktiv för att kunna generera inkomster till företaget.  

HRM-litteraturen, gällande rekrytering, hanterandet av belöningar, personalutbildning, 

disciplin och klagomål från medarbetare, är en väletablerad akademisk disciplin (Janssens & 

Steyaert, 2009; Chuang et al., 2016). Ett flertal metoder samt tekniker har utvecklats för att se 

till att medarbetare hanteras och utvecklas på ett sätt som stämmer överens med organisatoriska 

mål och strategier.  Däremot så är forskningen om HRM inom den svenska byggsektorn 

begränsad, i synnerhet när det kommer till HRM under konjunkturella nedgångsfaser 

(Thörnqvist & Woolfson, 2012; Vovchenko et al., 2017). Dynamiken och komplexiteten i 

byggbranschens projektbaserade kultur, det vill säga de komplikationer som byggbranschens 

projektbaserade organisationsstruktur kan innebära, gör det svårare för byggföretagen att 

tillämpa traditionella HRM-metoder (Drucker et al., 1996). Av denna orsak så föreligger det 

ett behov av att studera HRM inom den svenska byggnadsindustrin under den pågående 

nedgångsfasen på bostadsmarknaden vad gäller rekrytering, hanterandet av belöningar, 

personalutbildning, disciplin och klagomål. Författarna har därmed kommit fram till följande 

syften och objekt: 

1.4 Syfte  

Det primära syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur svenska byggföretag 

arbetar med sin personalpolitik, i synnerhet vad gäller rekrytering, hanterandet av belöningar, 

personalutbildning, disciplin och klagomål.  

Det sekundära syftet är att ta reda på vilka personalpolitiska förändringar som dessa 

byggföretag har genomfört och/eller planerar att genomföra under den pågående 

nedgångsfasen på bostadsmarknaden. 

1.5 Studieobjekt 

I denna studie så har författarna undersökt fem svenska och privatägda byggföretag: JM AB, 

JM Entreprenad AB, Skanska AB, PEAB Bostad AB och HSB Bostad AB. Dessa byggföretag 

valdes för granskning eftersom de täcker en majoritet av den svenska byggsektorn. Det 

empiriska underlaget har baserats på fem HR-chefers perspektiv, en från respektive 

byggföretag. Orsaken till detta är att HR-chefer är med och påverkar de förändringar som sker 

i företagens personalpolitik.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

I nästkommande avsnitt så har författarna redogjort för centrala begrepp, tidigare forskning 

inom det valda ämnesområdet samt valda modeller. De valda modellerna är den Hårda och 

Mjuka HRM-modellen, Herzbergs tvåfaktorsteori samt Atkinsons ”flexible-firm”-modell.    

2.1 HR och HRM 

HR eller human resources är det engelska begreppet för mänskliga resurser och ses som ett 

modernt begrepp för personal, medan HRM ses som ett modernt begrepp för personalpolitik 

och fick sitt stora genombrott på 1980-talet (Armstrong, 2006, s. 765). Armstrong (2006, s. 3) 

definierar HRM som en uppsättning olika personalstrategier för att underlätta organisatorisk 

strategi ur ett ledningsperspektiv. Bratton och Gold (2007) hävdar också att HRM är en 

strategisk metod för att hantera relationerna mellan personal och företag.  

2.2 Uppkomsten av HRM 

Första världskriget påskyndade förändringen av personalpolitikens utveckling. Många män var 

tvungna att lämna sina arbeten för att slåss i kriget och därmed så rekryterades ett stort antal 

kvinnor för att fylla i ”tomrummet” (Rotich, 2015). Detta innebar att man kom överens med 

fackföreningarna, ofta efter besvärliga tvister, om "utspädning" att acceptera oerfarna kvinnor 

till hantverkare och ändra bemanningsvanor. Under 1920-talet introducerades arbeten med 

titlarna "Anställningschef" till verkstadsindustrin och andra industrier där det fanns stora 

fabriker (ibid.). Rollen innefattade arbetsuppgifter såsom hanterandet av frånvaro, rekrytering, 

uppsägning och frågor om bonusar. Arbetsgivarförbund, i synnerhet inom teknik och 

skeppsbyggnad, förhandlade fram nationella lönesatser med fackföreningarna, men på grund 

av att det förelåg lokala variationer så uppstod det ofta tvister (ibid.). 

Under 1930-talet började ekonomin att återhämta sig. Stora företag i nya sektorer såg värdet i 

att förbättra personalens förmåner som ett sätt att rekrytera, behålla och motivera anställda 

(Rotich, 2015). Men äldre industrier som exempelvis textil-, gruvdrift och varvsindustrin 

drabbades hårt av den globala lågkonjunkturen. Dessa sektorer höll sig borta från nya tekniker, 

eftersom de inte hade någon svårighet i att rekrytera arbetskraft. Andra världskriget ledde till 

välfärds- och personalarbete på heltid i alla anläggningar som producerade krigsmateriel. 

Arbets- och tjänstedepartementet insisterade på det, precis som regeringen hade insisterat på 

välfärdsarbetare i ammunitionsfabriker i den tidigare konflikten (ibid.). Regeringen såg 

specialiserad personalledning som en del av drivkraften för ökad effektivitet. Som en 

konsekvens av detta så började allt fler individer arbeta med personalpolitik på 1940-talet. År 

1945 hade arbetsförvaltningen och välfärdsarbetet blivit integrerat inom det breda fältet 

“personalpolitik” (ibid.). Krigsupplevelser hade visat att produktionen och produktiviteten 

kunde påverkas av personalpolitiken. Personalpolitikens roll i krigstid hade i stor utsträckning 

varit att genomföra de regler som en storskalig statsstyrd produktion kräver.  

På 1960-talet så inrättades en kunglig kommission under Lord Donovan (Armstrong, 2006, s. 

763–764). Donovans rapporteringen från år 1968 var kritisk mot både arbetsgivare och 
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fackföreningar. Personalansvariga kritiserades för att de saknade förhandlingskunskaper och 

dessa misslyckades med att planera strategier för industrins relationer (ibid.). Åtminstone 

delvis föreslog Donovan att dessa brister var en konsekvens av ledningens misslyckande att ge 

personalpolitiken tillräckligt hög prioritet. Under 1960- och 1970-talet började sysselsättningen 

att utvecklas i snabb takt. Samtidigt utvecklades personaltekniker med teorier från 

samhällsvetenskapen om motivation och organisationsbeteende. Urvalstestning blev allt mer 

förekommande och ledarutbildning utvidgades (ibid.). 

Under 1970-talet började specialiserade inriktningar inom yrket att utvecklas med fokus på 

belöning och resurser; dessa hade börjat behandlas som separata problem (Armstrong, 2006, s. 

765). HRM utvecklades som svar på den kraftiga ökningen av konkurrenstrycket som 

amerikanska företagsorganisationer började uppleva i slutet på 1970-talet till följd av faktorer 

som globalisering, avreglering och snabb teknisk förändring (ibid.). Dessa påtryckningar gav 

upphov till ett ökat intresse för företagen att engagera sig i strategisk planeringsprocess för att 

förutse framtida förändringar i miljöförhållandena (såväl naturens som marknadsnivån) och 

anpassning av organisationens olika delar på ett sätt som främjar organisatorisk effektivitet 

(ibid.). 

2.3 Hård och mjuk HRM 

Truss et al. (1997) menar att det existerar två olika sätt att se på HRM.  Det ena är hård HRM 

och det andra är mjuk HRM. Dessa bygger på motsatta syn avseende kontroll och HR-strategier. 

Hård HRM bygger på konceptet om strikt hierarkisk kontroll medan mjuk HRM grundar sig 

på idén om kontroll via engagemang. Den hårda och mjuka modellen kan enligt författarna 

delvist ses som “det strikta” och “det milda” sättet att hantera personal. Den hårda HRM-

modellen betonar betydelsen av strategisk passform, vilket innebär att personalpolitik och 

praxis är starkt kopplade till företagets strategiska mål (Baird & Meshoulam, 1988). Vidare så 

kännetecknas hård HRM av en strikt bevakning av ledningens och medarbetarnas aktiviteter 

och prestationer som ämnar till att uppnå konkurrensfördelar. Mjuk HRM bygger på tanken att 

medarbetaren ska känna ett starkt engagemang gentemot den organisationen han eller hon 

arbetar för. Genom detta så kommer kvalitéten på hans eller hennes arbetsprestation att öka 

(Guest, 1997). Den mjuka HRM ser medarbetare som värdefulla tillgångar samt som en källa 

till konkurrensfördel; tillgångens värde baseras på engagemanget, anpassningsförmågan, 

kompetensen och prestationsnivån (Guest, 1997). Mjuk HRM skiljer sig från hård HRM med 

avseende på strategiska dimensioner (Purcell, 1993). I den mjuka HRM anses individer som 

resurser som behöver utbildas och utvecklas medan i den hårda HRM så betraktas individer 

som en kostnad för företaget. Företag som baserar sig på hård HRM, tenderar att sänka 

kostnaden för personalutbildning (Truss et al., 1997). 

2.4 HRM-Proceduren i byggsektorn 

Enligt Loosemore et al. (2003) finns det sex huvudegenskaper som kännetecknar HRM-

proceduren i byggsektorn: 1. Rekrytering och Urval, 2. Personalutbildning och Utveckling, 3. 

Hanterandet av disciplin och klagomål, 4. Hanterandet av medarbetarrelationer, 5. Hanterandet 
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av belöningar samt 6. Jämlikhet och Mångfald på arbetsplatsen. Enligt denna litteratur så berör 

HRM ett flertal olika personalfrågor men baserat på författarnas egenintresse, studiens kontext 

och studiens begränsade omfattning så kommer följande egenskaper att studeras: 1. 

Rekrytering och urval, 2. Personalutbildning och Utveckling, 3. Hanterandet av disciplin och 

klagomål samt 4. Hanterandet av belöningar. 

2.4.1 Rekrytering och Urval 

Det är medarbetarnas förmågor samt engagemang som säkerställer organisationens framgång 

(Loosemore et al., 2003, s. 89). Därigenom så är det viktigt för organisationen att rekryterings- 

och urvalsprocessen sker på ett effektivt sätt.  

Rekrytering 

Rekrytering är den process där chefer spårar upp lämpliga kandidater för att fylla positioner 

som identifierats. Enligt Loosemore et al. (2003, s. 89) så är rekryteringsprocessen speciellt 

problematisk i byggbranschen. Goda byggingenjörer är ofta svåra att spåra upp och i 

byggbranschen så är det säljarens marknad, där arbetsgivaren måste hitta goda argument för att 

sälja sina tjänster och locka till sig potentiella kandidater. Arbetsgivare inom byggföretag har 

blivit tvungna att erbjuda mer attraktiva ersättningar samt karriärutvecklingspaket i syfte att 

kunna uppfylla sina rekryteringsbehov. Rekryteringsprocessen sker antingen internt eller 

externt. Enligt Drucker et al. (1996) så använder sig byggföretagen främst av en extern 

rekryteringsprocess vid anställning av personal till byggprojekt. Intern rekrytering tenderar att 

vara begränsad till administrativa tjänster.  

Intern rekrytering anses vara fördelaktigt i och med att det är både billigare och mer 

tidsbesparande, i synnerhet när det kommer till sökandet av chefer. Denna form av anställning 

ger interna medarbetare utvecklingsmöjligheter. Ytterligare en fördel är att interna medarbetare 

redan känner till företaget och dess koncept, vilket innebär att mindre pengar behöver läggas 

ner på utbildning. Dock så hämmar den interna rekryteringen möjligheten till att förstärka 

företaget med nya talanger, vilket kan leda till att företagets utveckling stagneras samt att det 

blir mindre konkurrenskraftigt (Loosemore et al., 2003, s. 90). 

Att rekrytera externt innebär att företagen använder sig av direktannonsering, 

rekryteringsfirmor eller andra metoder som exempelvis word of mouth, som innebär att man 

låter nöjda kunder sprida budskapet vidare (Loosemore et al., 2003, s. 90). Idag så har det 

dessvärre blivit svårare för byggföretag att identifiera lämpliga kandidater för seniorpositioner, 

som till exempel projektchefstjänster (Clarke & Herrmann, 2007). På grund av den krympande 

arbetsmarknaden inom byggsektorn så har ett flertal byggföretag, på senare tid, börjat anlita 

rekryteringsfirmor (Clarke & Herrmann, 2007). Dessa rekryteringsfirmor arbetar aktivt med 

att försöka hitta kompetenta kandidater som är svåra att få tag på. Detta är dock relativt 

kostsamt men däremot så sparar företaget tid då mindre resurser läggs på direktannonsering. 

Någonting som är vanligt förekommande under ekonomiska nedgångsfaser när det kommer till 

seniorpositioner, enligt Drucker et al. (1996), är att byggföretag försöker locka till sig 
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kandidater från konkurrerande företag. Detta genom att erbjuda bättre belöningar, som 

exempelvis en högre lön samt bättre förmåner.  

Urval 

När företaget har identifierat ett antal lämpliga kandidater för en position så måste det göra ett 

urval (Loosemore et al., 2003, s. 91). Att göra ett urval innebär att företaget väljer den bästa 

kandidaten bland de identifierade kandidaterna, det vill säga den som bäst uppfyller 

urvalskriterierna.  Däremot så menar Millmore (2003) att det är omöjligt att, i förväg, veta hur 

den valda kandidaten faktiskt kommer att prestera i den givna rollen. Chefer utvärderar 

kandidater med hjälp av bland annat intervjuer, personlighets- och färdighetstester och 

prövningar. 

2.4.2 Personalutbildning och Individuell kompetensutveckling 

I syfte att förbli konkurrenskraftig och effektiv så måste organisationer systematiskt utveckla 

personalens färdigheter och kompetenser; detta kan uppnås genom att ledningen utbildar 

personalen (Loosemore et al., 2003, s. 95). Systematiska och välutvecklade utbildningsprogram 

hjälper företaget att säkerställa att medarbetarna har rätt kompentens eller färdigheter för sina 

nuvarande roller. Vidare så hjälper detta företaget att vidareutveckla personalens kompetens så 

att de, i framtiden, ska kunna ta på sig nya samt mer avancerade roller inom företaget. Genom 

att planmässigt utveckla medarbetarna så minskar också chefsarbetet gällande nära tillsyn och 

kontroll av personalarbete, enligt Olaniyan och Ojo (2008). Detta leder i sin tur till att 

medarbetarna blir mer drivna, initiativtagande samt att arbetskvalitéten förbättras vilket gör att 

de blir mer hängivna till att uppnå organisatoriska mål.   

 Det primära syftet med personalutbildning är att permanent förändra personalens beteende på 

ett sätt som kommer att medföra förbättringar i åstadkommandet av organisatoriska mål 

(Loosemore et al., 2003, s. 96-97). Den ska ge de anställda möjligheten att lära in sig 

färdigheter, attityder och kunskaper som är relaterade till yrket. Då utbildningen är en form av 

lärande så är det viktigt att de anställda är motiverade, villiga att lära sig samt att deras inlärda 

beteende uppmuntras och förstärks på arbetsplatsen. Keep och Rainbird (2001) påstår att det 

existerar tre olika typer av lärande inom organisationer:  

1. Individuellt lärande. 

2. Kollektivt eller organisatoriskt lärande, där hela organisationen gemensamt utvecklar 

metoder så att samtliga anställda kan lära sig tillsammans.   

3. En lärande organisation, där det systematiska eller kontinuerliga lärandet är 

organisationens huvudmål.  

Peter Senge (1990) var en av de första forskarna att definiera uttrycket ”lärande organisation”. 

Enkelt förklarat så definierar Peter Senge ”den lärande organisationen” som en grupp 

människor som arbetar kollektivt i syfte att förbättra sin förmåga att skapa önskvärda resultat. 

Peter Senge konstaterar att gruppens intelligens överskrider individens intelligens och menar 

att det kollektiva lärandet är mer effektivt än det individuella lärandet. Detta eftersom 

gruppmedlemmarna har en gemensam vision, ett jämförbart syfte samt att de oftast 
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kompletterar varandra. Dock så anser Drucker et al. (1996), utifrån deras studie, att majoriteten 

av byggföretagen är långt ifrån att vara lärande organisationer. Varje byggprojekt är unikt och 

ett sätt att få anställda att dela med sig av sina erfarenheter är att arbeta med fokusgrupper efter 

att ett byggprojekt har färdigställts. Däremot så menar Drucker et al. (1996) att det kan vara 

svårt att genomföra fokusgrupper då fullbordandet av ett projekt inte sker vid någon precis 

tidpunkt. Då byggprojekt är temporära arbeten så blir det dessvärre svårt för byggföretagen att 

skapa en långsiktig utbildningsplan för sina anställda.  

En annan viktig fråga är om personalutbildningen bör ske på eller utanför arbetsplatsen, det 

vill säga antingen internt eller externt. Enligt Lim och Ling (2012) så är det inte ovanligt att 

utbildningen genomförs på arbetsplatsen under konjunkturella nedgångsfaser. Detta eftersom 

det kan vara svårt att övertyga projektchefen att släppa sina anställda från ett pågående projekt. 

Vidare så är en intern personalutbildning fördelaktigt tack vare att projektledare och 

byggarbetare är samlade på samma plats och direkt kan lösa eventuella problem som uppstår 

bland annat med hjälp av den nyinlärda kunskapen från den aktuella utbildningen. Tabassi och 

Bakar (2009) kom bland annat fram till att personalen hellre bör utbildas på byggarbetsplatsen 

under ekonomiska nedgångsfaser då intern personalutbildning är billigare än extern 

personalutbildning. Å andra sidan så är nackdelen med intern personalutbildning att de 

anställda kan bli distraherade av andra saker som pågår på arbetsplatsen, vilket försämrar 

inlärningsprocessen (Lim & Ling, 2012). Loosemore et al. (2003, s. 99) berättar att en populär 

intern utbildningsmetod som tillämpas idag är så kallade intranät. Med andra ord så menas det 

att byggföretag använder sig av ett internt datornät som levererar utbildningsprogram; dessa 

program har då specifikt anpassats för hela organisationen.  Exempel på externa 

utbildningsmetoder är distansutbildning, extern coaching, föreläsningar som utförs av 

utbildningsföretag och så vidare. Den mest förekommande externa metoden är att 

byggföretagen hyr in en person från ett utbildningsföretag som i sin tur föreläser för 

medarbetarna i en stor föreläsningssal (Yankov & Kleiner, 2001). Här så stimuleras lärandet 

genom att föreläsaren aktivt försöker involvera medarbetarna i olika diskussioner.  

2.4.3 Hanterandet av disciplin och klagomål  

Genom ett disciplinärt förfarande så blir det möjligt för arbetsgivare att på ett rättvist och 

konsekvent sätt hantera anställdas missförhållanden och klagomål om arbetsplatsen 

(Loosemore et al., 2003, s. 104). Dessvärre så hittades ingen relevant forskning kring 

hanterandet av disciplin och klagomål inom byggsektorn under en pågående ekonomisk 

nedgångsfas. Dock så existerar det en teori som i den här kontexten är värd att nämna, nämligen 

Herzbergs tvåfaktorteori.  

Herzbergs Tvåfaktorteori 

Tvåfaktorteorin (även känd som Motivation-Hygiensteori) myntades av Frederick Herzberg år 

1959 och nämner olika faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen och arbetsmissnöjet 

hos de anställda (citerat i Alshmemri et al., 2017). En studie genomfördes genom att intervjua 

över tvåhundra revisorer och ingenjörer för att få kunskap om arbetstillfredsställelse bland 

dessa anställda. Resultatet av studien anger att de faktorer som anställda nämnde under 
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intervjuerna kan delas in i två kategorier: Motivatorer (satisfiers) är faktorer som är relaterade 

till arbetet som utförts av arbetstagaren, medan hygien (dissatisfiers) är faktorer som är 

associerade med den miljö där arbetet utförs, i huvudsak förebyggandet av arbetsmissnöje 

(Ibid.). De viktigaste motivationsfaktorerna som gav arbetstillfredsställelse var: prestation, 

erkännande, ansvar, arbetet själv och framsteg (Ibid.). Å andra sidan var de viktigaste 

hygienfaktorerna: tillsyn, lön, företagspolicy och administration, interpersonella relationer och 

arbetsvillkor (Ibid.). Motivationsfaktorer ger antingen arbetstillfredsställelse eller ingen 

arbetstillfredsställelse medan hygienfaktorerna tillhandahåller missnöje och inget missnöje. 

Frånvaron av lön (hygienfaktor) leder till missnöje, men lönens närvaro leder bara till inget 

missnöje (Ibid.) 

Men däremot så har det riktats en del kritik gentemot Herzbergs motivation-hygienteori 

(Grigaliunas & Wiener, 1974). Den huvudsakliga kritiken kring hans teori från 1959 kan 

sammanfattas i olika kategorier. Missuppfattning av teorin och dess resultat är ofta en källa till 

kritik. Forskning som ifrågasätter teorins giltighet har ofta funnit att separation och åtskillnad 

av tillfredsställelse - ingen tillfredsställelse och missnöje – inget missnöje som presenteras i 

teorin borde faktiskt ses som en övergripande tillfredsställelsenivå av de anställda. I huvudsak 

bör skalan vara: Tillfredsställelse - missnöje. Det borde även noteras att tvåfaktorteori tydligt 

skiljer de motivativa faktorerna som bestämning av tillfredsställelse, medan hygienfaktorerna 

bestämmer missnöje (Grigaliunas & Wiener, 1974). En annan typ av kritik som riktats mot 

tvåfaktorteorin handlar om dess generaliserbarhet och individuella skillnader. Kritiker har ofta 

ifrågasatt i vilken utsträckning teorin är giltig i arbetslivet (Hinrichs & Mischkind 1967; 

Grigaliunas & Wiener, 1974).  

I denna studie så kommer generaliserbarhetsuppfattningen av Herzbergs tvåfaktorteori inte att 

tas för givet. Med kritiken i åtanke kvarstår relevansen av teorin för det här specifika fallet, 

främst tack vare de gemensamma nämnarna arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöje mellan 

tvåfaktorsteorin och den disciplinära proceduren. Till följd av detta så har denna teori tillämpats 

i denna studie för att se hur dessa olika faktorer återspeglas i byggföretagens personalpolitik. 

2.4.4 Hanterandet av belöningar 

Finansiella belöningar är monetära eller ekonomiska incitament som främst används av 

arbetsgivare för att motivera medarbetarna att uppfylla sina mål (Roberts, 2010). Pengar, som 

är en symbol för makt, status och respekt spelar en betydande roll i att tillgodose människors 

sociala trygghet och fysiologiska behov. Enligt Hassan (2016) så handlar hanterandet av 

belöningar om utformningen, implementeringen samt underhåll av belöningssystem. Målet 

med ett belöningssystem är att motivera anställda till att arbeta mot organisatoriska mål. I 

organisationssammanhang så kan belöningar delas in i två kategorier: Finansiella och icke-

finansiella belöningar (loosemore et al., 2003, s. 106).  

Exempel på finansiella belöningar, eller monetära incitament, är arbetslön, bonusar, 

vinstdelning, provision samt ekonomisk ersättning för övertidsarbete (loosemore et al., 2003, 

s. 106). Pengar kommer sluta att betraktas som en motivationsfaktor när både de psykologiska 

behoven och trygghetsbehoven har blivit tillfredsställda. Herzberg (2008) påstår att det är vid 
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den här punkten som pengar blir en hygienfaktor. Förekomsten av en hygienfaktor undviker 

naturligtvis missnöje på arbetsplatsen, men däremot ger den ingen arbetstillfredsställelse till de 

anställda. I det här fallet så kan monetära incitament inte betraktas som en motivationsfaktor. I 

samband med situationer där anställda värderar pengar högt så konstaterade Taylor (1998) att 

arbetsprestation och lön är starkt korrelerade med varandra. En grundläggande princip för den 

här teorin, Scientific management, som Taylor utvecklade år 1911, var att anställda inte ansågs 

som högutbildade och att de således enbart kunde utföra de allra enklaste arbetsuppgifterna. 

Taylor syftade på arbetare inom tillverkningsindustrin, närmare bestämt hantverkare; de levde 

efter mottot “A fair day’s wage for a fair day’s work”. Men baserat på modernare forskningar 

så anses anställda ha mer specifika kunskaper om arbetsförhållanden och kan därmed bidra 

med någonting nytt (Kohn, 1993; Pfeffer, 1998; Herzberg, 2008). Kohn (1993) menar dock att 

finansiella belöningar eller monetära incitament, i alla dess former, endast åstadkommer 

temporära överensstämmelser eller kortsiktiga beteendeförändringar som kan leda till en 

förbättrad arbetsprestation. Pfeffer och jeffrey (1998) berättar vidare i kapitel 5 att 

ledningsbeslut avseende ekonomiska incitament främst är baserade på djuplodande och 

sammanflätade övertygelser och antaganden om vad som motiverar anställda på arbetsplatsen.   

Medan finansiella belöningar baseras på användningen av pengar för att uppmuntra anställda 

till att uppnå en önskad prestationsnivå, så syftar icke-finansiella belöningar till att motivera 

anställda utan att erbjuda någon form av ekonomisk ersättning. Exempel på Icke-finansiella 

belöningar är utmärkelser, befordran, ökat ansvar, få högre statuts och så vidare. Fördelar med 

icke-monetära incitament är att de kan bidra till upprättandet av mer personliga och uppriktiga 

relationer mellan arbetsgivare och anställda (Sonawane, 2008). Vidare så kommer icke-

finansiella belöningar att frambringa betydelsefulla minnen vilket i sin tur kommer att skapa 

en långsiktig och positiv attityd gentemot organisationen. En utmaning för organisationer är att 

associera den rätta kombinationen av finansiella och icke-finansiella belöningar. Att ge mening 

åt de uppgifter som ska utföras, hjälpa medarbetaren att identifiera sig med organisationen eller 

gruppen samt känna igen det arbete som utförts (Sonawane, 2008). 

I många byggprojekt så läggs tyngdpunkten på finansiella belöningar (Schöttle & Gehbauer, 

2012). Yankov och Kleiner (2001) påstår också att byggföretag använder sig huvudsakligen av 

monetära incitament för att exempelvis locka nya projektchefer samt motivera nuvarande 

medarbetare, även under ekonomiska nedgångsfaser. Men baserat på tidigare forskning kring 

finansiella belöningars effekt på medarbetare så existerar det inte något tydligt samband mellan 

monetära incitament och arbetsmotivation (Pfeffer & Jeffrey, 1998; Herzberg, 2008; Hassan, 

2016). Därigenom så kan det vara bra att ha ett belöningssystem som kombinerar både 

finansiella och icke-finansiella belöningar.  

2.5 The flexible firm 

The Flexible firm modellen, se figur 2, grundades av John Atkinson (1985). John Atkinson 

påstod att organisationsstrukturer kräver ökad flexibilitet på en varierad marknad samt i en 

konkurrenskraftig och oförutsägbar affärsmiljö. För att möta företagens behov i en turbulent 

marknad så föreslår modellen att arbetskraften ska utformas på ett proaktivt sätt. 
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Figur 2. Aktinsons flexible firm modell (Källa: Kevin Ward, n.d.) 

 

 

Enligt denna teori så existerar det tre former av flexibilitet: 

1. Funktionell flexibilitet  

2. Numerisk flexibilitet 

3. Finansiell flexibilitet 

 

1. Funktionell flexibilitet avser organisationens förmåga att snabbt och smidigt kunna justera 

samt omfördela medarbetarnas färdigheter mellan olika organisatoriska aktiviteter och 

arbetsuppgifter. För att utveckla funktionell flexibilitet inom arbetskraften så krävs det i 

allmänhet ökad personalutbildning samt mer flexibla arbetstider. 2. Numerisk flexibilitet avser 

förmågan att snabbt, billigt och enkelt kunna justera antalet personal eller arbetstimmar för att 

möta variationer i efterfrågan på arbetsmarknaden. Detta kan uppnås genom flexibla 

rekryteringsmetoder som exempelvis kortsiktiga kontrakt, outsourcing (extern metod) och 

tillfälligt anställda.  3. Finansiell flexibilitet avser organisationens möjlighet till att reglera sitt 

belöningssystem i enlighet med utbudet och efterfrågan av arbetare, varor och tjänster på 

marknaden. Denna form av flexibilitet syftar även på organisationens förmåga till att anpassa 

sitt belöningssystem för att underlätta funktionell och numerisk flexibilitet.  

Vidare så delar modellen upp organisationens medarbetare i två olika grupper; kärngruppen 

och periferigruppen. Kärngruppen består av arbetare som är plockade från den primära 

arbetsmarknaden, som har permanenta kontrakt och som erbjuder organisationen funktionell 



13 
 

flexibilitet. Å andra sidan så består periferigruppen av arbetare som inte har permanenta 

kontrakt och som istället erbjuder organisationen numerisk samt finansiell flexibilitet.  

Loosemore et al. (2003, s. 54) berättar att majoriteten byggföretag snarare är funktionellt och 

numeriskt flexibla eftersom finansiell flexibilitet oftast begränsas på grund av kollektiva 

förhandlingar. Detta innebär att många länder har nationella löneavtal som bestämmer 

ersättningen för vissa arbeten.  

Däremot så har en del forskare kritiserat denna teori (Furåker et al., 2007). De menar bland 

annat att den enbart betonar ledningsperspektivet kring HRM i flexibla organisationer och inte 

medarbetarnas perspektiv. Men författarna av denna studie anser att denna modell fortfarande 

är relevant tack vare att den ger en bra bild av hur HRM kan se ut i dynamiska, projektbaserade 

och konjunkturkänsliga branscher såsom byggnadsindustrin. Dessutom så har denna 

undersökning lagt fokus på individer som arbetar inom ledningen.  

2.6 Slutsatser 

För att sammanfatta den tidigare forskningen så använder sig byggföretag i första hand av 

rekryteringsfirmor för att anställa personal, intranät samt externa föreläsare för att utbilda 

medarbetare, och monetära incitament för att locka och motivera medarbetare. Under 

konjunkturella nedgångsfaser så läggs det mer fokus på intern utbildning samt på extern 

rekrytering. Vid rekryteringsbehov så kan belöningssystemet behöva justeras i syfte att kunna 

locka kompetenta och erfarna kandidater från exempelvis konkurrerande företag. Den tidigare 

forskningen är främst baserad på andra byggbranscher i Europa. Den tidigare forskningen har 

därmed använts som kontrast och jämförelse med insamlad svensk empiri. Analysen av det 

erhållna resultatet har huvudsakligen grundat sig på den hårda och mjuka modellen av HRM, 

Herzbergs tvåfaktorteori samt Atkinsons flexible firm modell. 
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3. Metod. 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Författarna har valt att genomföra en komparativ intervjustudie om fem privatägda 

byggföretags personalpolitik och av denna orsak så har en kvalitativ forskningsstrategi 

tillämpats. Målet med den här studien är att, med hjälp av olika HR-chefers uppfattningar, få 

en djupare insikt om fem byggföretags personalpolitik under en pågående ekonomisk 

nedgångsfas. Enligt Holme och Solvang (1997) så syftar det kvalitativa tillvägagångssättet till 

att undersöka sociala fenomen i dess naturliga sammanhang genom att dra slutsatser baserade 

på tolkningar av individers uppfattning. På senare tid så har forskare dessutom visat i sina 

studier att den kvalitativa forskningsstrategin är ett relevant verktyg för management- och 

organisationsforskare (Gummesson, 2000; Patton, 2005; Myers, 2013). Å andra sidan betonar 

kvantitativ forskning insamling samt analys av numeriska data i detalj och fokuserar bland 

annat på att utvärdera omfattning, förhållande samt frekvens av ett specifikt fenomen, vilket 

inte är syftet med denna studie (Bryman & Bell, s. 85). Empiriska data har inhämtats i form av 

semistrukturerade intervjuer. 

3.2 Semistrukturerade intervjuer  

En semistrukturerad intervju är en kvalitativ undersökningsmetod som kombinerar en 

förutbestämd uppsättning öppna frågor med möjlighet för intervjuaren att utforska specifika 

teman eller svar (Lapan et al., 2011, s. 166–167). Till skillnad från ett strukturerat 

frågeformulär, som ger förutbestämda svarsalternativ, så får respondenterna här formulera egna 

svar. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer så hade författarna, av denna studie, 

möjligheten att avvika från de förutbestämda frågorna vilket gjorde att nya frågor kunde ställas 

beroende på vad respondenterna svarade. Detta är viktigt eftersom studien bygger på 

respondenternas erfarenheter, som kan skilja sig från person till person. Sålunda är 

flexibiliteten viktig för att kunna erhålla de uppgifter som är relevanta för studien samt för att 

möjliggöra för respondenterna att fritt diskutera ämnena (ibid.). Författarna har intervjuat 

sammanlagt fem individer. Intervjufrågorna har avgränsats till de organisationsenheter som 

agerar på svensk marknad, närmare bestämt de avdelningar i företaget som arbetar med 

bostadsutveckling i Sverige.  

3.3 Bearbetning av data  

För att kunna analysera det erhållna resultatet så har författarna först spelat in intervjuerna. 

Båda författare har medverkat vid genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna har genomförts 

på byggföretagens huvudkontor. Därefter så har intervjuerna transkriberats. Respondenternas 

svar skrevs ner ordagrant. Transkriberingarna har lästs igenom ett antal gånger av respektive 

författare, var för sig. Transkriberingarna har sedan diskuterats gemensamt i syfte att kunna 

identifiera olika mönster och kopplingar mellan de olika respondenterna.  

Författarna av denna studie har använt sig av en intervjuguide vid genomförandet av 

intervjuerna. Intervjufrågorna har formulerats med hjälp av den information som erhållits från 
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tidigare forskning samt de tre valda modellerna. Som tidigare nämnts så har HRM-proceduren 

avgränsats till fyra punkter och intervjuguiden har därmed baserats på fyra av Loosemore et al. 

(2003) sex huvudegenskaper. Detta i syfte att kunna erhålla information om hur byggföretagen 

arbetar med HRM. Vidare så har sista delen av intervjuguiden baserat sig på KI:s senaste 

rapport från mars 2019 i syfte att kunna utreda vilka personalpolitiska förändringar som 

byggföretagen har genomfört och/eller planerar att genomföra under den pågående 

nedgångsfasen. För att få återkoppling på intervjuguiden så har författarna låtit sex 

ekonomistudenter, två psykologistudenter samt två högskolelärare läsa igenom 

intervjufrågorna. Respondenterna har fått besvara sammanlagt tolv frågor.    

3.4 Induktiv ansats 

Denna studie har följt den induktiva forskningsmetoden. Förbindelsen mellan teori och praktik 

kan tolkas och särskiljas i tre forskningsmetoder: deduktion, induktion abduktion (Minnameier, 

2010). Ett induktivt resonemang, eller induktion, är motsatsen till deduktivt resonemang. 

Induktivt resonemang gör breda generaliseringar från specifika observationer. Med andra ord 

så dras slutsatser från empiriska data (ibid.). Forskare använder den för att bilda hypoteser och 

teorier. Mängden data som samlats in, i samband med denna undersökning, anses vara för liten 

för att kunna formulera en ny teori. Däremot så för denna studie in ny kunskap om utformandet 

av HRM i den svenska byggbranschen under nedgångsfaser.  

3.5 Metodkritik 

Vid bedömningen av kvalitéten i denna studie så har författarna utgått från två olika kriterier. 

Dessa är tillförlitlighet och överförbarhet. Enligt Lincoln och Guba (citerat i Bryman & Bell, 

2011, s. 306) så är dessa begrepp lämpade för kvalitativ forskning.  

3.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studien refererar till idén om intern konsistens och kan betraktas som 

“sanningsvärdet” av en undersökning (Lincoln & Guba citerat i Bryman & bell, 2011, s. 307). 

Den anser att det finns en korrespondens mellan hur respondenterna faktiskt uppfattar sociala 

konstruktioner och hur forskarna skildrar deras synpunkter. En företagschef kommer sannolikt 

aldrig att ge en fullständig bild av företaget i och med att denne riskerar sin anställning. Av 

denna orsak så har varje respondent upplysts om att all information som erhålls från 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt om så önskas. En av de fem respondenterna 

valde att vara anonym och denne har därmed getts det fiktiva namnet Erik.  

3.5.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning det är möjligt att generalisera det resultatet som 

forskarna har kommit fram till (Lincoln & Guba citerat i Bryman & bell, 2011, s. 307). 

Författarna av denna studie har både ringt och skickat mejl upprepade gånger vid olika tillfällen 

till sammanlagt 30 HR-chefer från tio olika byggföretag. Vidare så hade personliga brev, med 

respektive författares underskrift, skickats till 20 av dessa 30 HR-chefer. Dessvärre så var det 

endast sex HR-chefer som tackade ja till denna förfrågan om medverkan i studien, varav en 
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blev tvungen att ställa in intervjun på grund av sjukdom. Utöver dessa så var det ytterligare tre 

HR-chefer av resterande 24 som visat stort intresse för studien men som sedan varit svåra att 

få tag på och som författarna då inte hade möjlighet att intervjua. Däremot så lyckades 

författarna intervjua högt uppsatta chefer inom respektive byggföretag. Företagen som 

presenteras i denna studie anses dessutom vara stora aktörer inom byggnadsindustrin.  

3.6 Forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt 

Vid genomförandet av intervjuerna så tog författarna hänsyn till fyra forskningsetiska 

principer: Nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Först och främst så informerades respondenterna om studiens 

innehåll och syfte. Författarna förklarade även för respondenterna hur deras bidragande skulle 

hanteras samt användas i studien. Fortsättningsvis så informerades respondenterna om att deras 

medverkan var frivillig och att den närsomhelst kunde avbrytas (ibid.). Samtliga respondenter 

gavs även möjligheten att vara anonyma. Vidare så skyddades respondenternas personuppgifter 

i syfte att undvika spridning, vilket innebär att personuppgifter hölls utan åtkomst för 

utomstående. Slutligen så förklarade författarna för respondenterna att det empiriska materialet 

som samlats in enbart kommer att användas till det här studieändamålet. 
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4. Kort presentation av intervjupersonerna och byggföretagen 

Nedan beskrivs byggföretagens verksamhet samt respondenternas karriär inom HR. 

Informationen kommer direkt från respondenterna. Anledningen till att författarna har 

intervjuat två personer från koncernen JM är att de arbetar inom olika JM bolag; JM AB som 

är moderbolaget och JM Entreprenad AB som är dotterbolag till JM AB. JM Entreprenad AB 

påverkas av de ledningsbeslut som JM AB fattar, men båda arbetar på olika sätt inom HRM. 

4.1 Erik (fiktivt namn), arbetar med HR, JM AB. 

Intervjun genomfördes 12:00-13:00, 10/5–2019. 

JM AB fokuserar på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med sin tyngdpunkt på 

storstadsorter universitetsorter i Norden. JM grundades år 1945 av John Mattson och är idag 

en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. JM är ett publikt 

bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. JM hade en nettoomsättning år 

2017 på drygt 17 miljarder kronor med cirka 2600 anställda. De inledde år 2018 med att vara 

det första nordiska byggbolaget att svanen-märka alla egenutvecklade bostäder i koncernen, 

för en minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling. Erik har arbetat på JM i ett flertal år och 

började på JM Entreprenad AB som personalman. På JM Entreprenad AB besökte han olika 

byggen och såg till att de hade rätt personalplanering. Erik skötte även den allmänna 

personalpolitiken och HRM för dem som ingick i byggnadskollektivavtalet, det vill säga 

hantverkare. Efter några år började Erik som HR-chef för affärsenheten på moderbolaget JM 

AB. 

4.2 Lars Borell, förre detta Personalchef, JM Entreprenad AB (dotterbolag till 

JM AB). 

Intervjun genomfördes 13:00-13:50, 22/4–2019. 

I JM Entreprenad AB så är kärnverksamheten bygg- och anläggningsentreprenader i Stockholm 

sedan år 1945. I affärsenheten Anläggning så arbetar 260 anställda och inom affärsenheten 

Bygg cirka 80 anställda. JM Entreprenad AB:s har en uppförandekod som är “rätt från mig” 

som betyder att varje medarbetare tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen. 

JM Entreprenad AB:s kunder består av samtliga sektorer, det vill säga privat-, kommunal- och 

statlig sektor. Författarna har intervjuat Lars Borell som började på JM Entreprenad AB år 2000 

som Personaladministratör och gick i pension år 2018. Lars Borell arbetade de tio senaste åren 

på JM Entreprenad AB som personalchef. Under denna tid så har han gått igenom både låg- 

och högkonjunkturer. Hans arbetsuppgifter bestod bland annat av att sköta löner, arbetsmiljöer, 

rehabilitering, rekrytering av tjänstemän, uppsägningar, svåra personalproblem. 

4.3 Jenny Sjöborg, HR-chef, PEAB Bostad AB. 

Intervjun genomfördes 11:00-12:00, 08/5–2019. 

PEAB är ett svenskt bygg- och anläggningsbolag och bedriver verksamhet inom fyra 

affärsområden: bygg, anläggning, industri samt projektutveckling. Bolaget grundades år 1959 
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av Erik och Mats Paulsson och finns i Sverige, Norge och Finland. Peab-koncernen omsatte 

drygt 52 miljarder kronor netto under år 2018 och har 15 000 anställda. Drygt 7 miljarder 

kronor av den totala omsättningen kom från bostadsprojektering, det vill säga bygg och 

utveckling av bostäder. På senare tid så har bostadsavdelningen delats upp i två enheter: PEAB 

Bostad och PEAB Bostadsproduktion. PEAB Bostad står för utvecklingen av bostäder och 

består av tjänstemän såsom projektledare och projektchefer medan PEAB Bostadsproduktion 

står för byggandet av bostäder och består av yrkesarbetare och platschefer. Båda dessa enheter 

ingår i affärsverksamheten projektutveckling. Författarna har intervjuat HR-chefen Jenny 

Sjöborg som har ansvar för PEAB Bostad i Sverige. PEAB Bostad grundades år 1983 och har 

idag 160 medarbetare. Jenny Sjöborg har arbetat på PEAB Bostad i drygt 4,5 år. Hon arbetar 

väldigt brett med ett flertal olika typer av personalfrågor, både på strategisk och operativ nivå. 

Hon har arbetat med HR inom olika branscher och har nu sammanlagt 15 års erfarenhet inom 

yrket. 

4.4 Jonas Andé, HR-chef, Skanska AB. 

Intervjun genomfördes 15:30-16:10, 08/5–2019. 

Skanska AB är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag och är verksam 

främst inom Norden men även inom övriga Europa och i USA. Skanska AB grundades år 1887 

av Rudolf Berg och har idag 4300 medarbetare i koncernen. 2018 uppgick omsättningen till 

totalt 170 miljarder kronor. Skanska AB fokuserar på miljövänligt byggande enligt ”Gröna 

Kartan”. Gröna Kartans har fyra fokusområden energi, klimat, material och vatten, där 

Skanska AB kan göra störst nytta. Jonas Andé började som förhandlingschef 2012. Under fyra 

år arbetade han med HR-avtal, förhandlingar, hälsa och friskvård men har sedan 2016 arbetat 

som HR-chef. 

4.5 Inger Welander, HR-chef, HSB Bostad AB. 

Intervjun genomfördes 08:30-09:30, 10/5–2019. 

HSB bostad AB ingår i HSB-koncernen och har ansvar för bostadsutveckling, närmare bestämt 

nyproducerade bostadsrätter, i Stockholms län samt på Gotland. HSB bostad AB har 

sammanlagt 95 anställda. Författarna har intervjuat Inger Lewander som är HR-chef på HSB 

Bostad AB och som blev anställd år 2007. Hon har nu arbetat med personalfrågor i cirka 15 år. 

HSB Bostad står enbart för utvecklingen av bostäder och inte byggandet av bostäder. Bolaget 

anställer projektledare och projektchefer som i sin tur ska styra upp bostadsprojekten.  Inger 

Lewander har därmed enbart ansvar över tjänstemän och HSB Bostad AB samarbetar med 

andra bolag när det kommer till själva byggandet av bostäder. HSB Bostad AB omsatte cirka 

två miljarder år 2018.   
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5. HRM i de fem utvalda byggföretagen 

I följande avsnitt så har författarna presenterat samt analyserat den empiriska data som samlats 

in med utgångspunkt från de valda modellerna som redogjorts för i den teoretiska 

referensramen. Därigenom så utgör intervjuguiden, se bilaga 1, grunden för analysen och 

diskussionen. Inledningsvis så har författarna, under respektive tema, presenterat 

respondenternas svar i form av sammanfattningar och citat. Vidare så har varje tema avslutats 

med en kort analys och diskussion av de samband och olikheter som föreligger mellan 

byggföretagens HRM. 

5.1 Rekrytering och Urval 

JM AB 

Utifrån intervjun med Erik framkom att dagens generation förespråkar ett friare liv och god 

hälsa. För att möta dessa förväntningar så har JM AB gym och träningsmöjligheter på 

huvudkontoret. De har även förmånliga ramavtal på SATS och har balanserade arbetstider på 

38,75 timmar i veckan. På JM AB bidrar man till att bygga samhällsdelar, men det som är 

viktigast är att medarbetarens uppgifter ska kännas betydelsefulla och att det finns ett högre 

syfte. På individbasis är det viktigt att veta vad individen brinner för att kunna anpassa 

yrkesrollen, det kan vara allt från förmågan att lösa problem till bra samarbete i projekt.  

”Huvudkontentan är att bygga ett bättre liv för andra och detta återspeglas i JM AB:s 

reklamfilmer.” 

JM AB kan antingen sköta rekryteringen på egen hand eller ta hjälp av externa 

rekryteringsbolag. JM AB söker varje år trainees som passar in på JM:s sökprofil för trainees 

då JM AB är en populär arbetsgivare och har många sökande. Första steget är att ta fram en 

kravprofil och nästa steg är att ta reda på var man ska annonsera ut tjänsten. Stegen därefter 

består av urvalsfrågor, telefonintervjuer, Case-intervjuer och tester. Sista steget är att en 

presentation av kandidaten för koncernledningen som tar det slutgiltiga beslutet när det gäller 

högre tjänster. Processen ser olika ut beroende på vilken typ av position det handlar om. Eriks 

uppgift i en rekryteringsprocess är att skriva en annons utifrån kravprofilen och tolka de tester 

som görs av arbetssökande för att kunna göra en bedömning av vilket typ av profil personen 

har. 

JM Entreprenad AB 

Lars Borell brukar använda argumentet att JM Entrepenad AB är ett litet storbolag där man 

oftast får träffa Vd:n samt vara med och påverka ledningsbesluten. JM Entreprenad AB har 

nära samarbeten med högskolor och universitet. Lars Borell berättade att han alltid tog in 

sommarpraktikanter från högskolor för att sedan erbjuda en heltidsanställning för de 

praktikanter som skött sig bra. JM Entreprenad AB använder sig även av rekryterare som 

headhuntar och bekantskapskretsar. JM Entreprenad AB får in ett stort antal arbetare från 

Nackademin, Lars Borell berättar att ”När det kommer till byggnadsingenjörer på Nackademin 
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så är det i stort sätt åtta av tio som har ett utländskt namn”. Invandringen för JM Entreprenad 

AB är viktig. När det kommer till arbetare inom affärsenheten anläggning så har JM 

Entreprenad AB en traditionell lärlingsutbildning som är på 5600 timmar om du är över 20 år 

och 6800 timmar om du är under 20 år. JM Entreprenad AB har idag centrala upphandlingar 

på vilka rekryteringsbolag de får använda sig av. Tjänstemän är svåra att få tag på enligt Lars 

Borell.  

PEAB Bostad AB 

När det kommer till högre positioner som kräver tyngre kompetenser, såsom projektledare och 

projektchefer, så finner PEAB Bostad AB sina kandidater mestadels genom att tillämpa search-

metoden. Denna metod går ut på att söka upp erfarna kandidater som själva inte aktivt söker 

jobb. PEAB Bostad AB anlitar ett search-rekryteringsbolag som söker upp dessa kandidater åt 

de. När det kommer till lägre positioner såsom biträdande projektledare så är PEAB Bostad AB 

vanligtvis ute på universitet och högskolor för att marknadsföra sig själva, men annonserar 

även på sociala medier. PEAB Bostad AB:s främsta argument för att locka arbetssökande är 

att arbetarna får vara med och bygga framtidens boende samt att bidra till både samhälls- och 

stadsutveckling. Ett annat av bolagets argument är att bolaget är en av de större aktörerna inom 

byggbranschen och att detta ger större karriär- och utvecklingsmöjligheter. 

Rekryteringsföretagen som PEAB Bostad AB anlitar sköter de första stegen i rekryterings- och 

urvalsprocessen. Fortsättningsvis så får kandidaterna träffa närmaste chef tillsammans med en 

HR-specialist. Sedan så använder sig företaget av farfarsprincipen, vilket innebär att chefens 

chef också måste intervjua de kandidaterna som gått vidare, oftast tillsammans med HR-chefen 

Jenny Sjöborg. Utöver detta så utgår PEAB Bostad AB även från ett antal tester, dels 

kompetensbaserade personlighetstester dels IQ-tester i syfte att sätta kandidaternas analytiska 

och logiska förmåga på prov; detta gäller i synnerhet för chefstjänster. Jenny Sjöborg menar 

att kompetensen givetvis är viktig men att det är personligheten som är den avgörande faktorn 

och att den största delen av bedömningen görs under själva intervjuerna. Vidare så är det även 

viktigt för PEAB Bostad AB att kandidaterna lever efter JUPP:en. JUPP är PEAB:s värderingar 

och står för Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.   

Skanska AB 

Skanska AB är hela tiden i behov av kompetensförsörjning och specifikt civilingenjörer enligt 

Jonas Ande. Skanska AB har ett nära samarbete med ett flertal utvalda högskolor och 

universitet. Jonas Ande berättar att de försöker vara ute och synas på mässor och olika 

sammankomster för att locka arbetssökande. Det finns också ett program där studenter får göra 

praktik och ex-jobb. Skanska AB använder sig av sina projekt när de marknadsför sig på sociala 

medier, Jonas Ande säger att projekten är deras pelare för marknadsföringen.   

Enligt Jonas Ande så är det viktigt att kompetensen kring tjänsten matchar kandidatens 

kompetens. Skanska AB använder sig både av rekryteringsbolag och deras egna hemsidor och 

sociala medier.  I nästa steg så hålls HR-intervjuer med kandidaterna, för att säkerställa att 

kandidaten har den kompetensen som Skanska AB söker efter. Sista steget är tester, logiska, 
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numeriska och personlighetstester. När det kommer till mer avancerade tjänster så får 

kandidaten träffa koncernledningen, berättar Jonas Ande.  

HSB Bostad AB 

HSB bostad AB har numera en karriärsida. Bolaget har bytt rekryteringsverktyg, som ska vara 

mer tilltalande och locka kandidater att söka. Men enligt Inger Lewander så är det viktigt att 

bolaget också själv söker upp kandidater. Åren innan 2016 så annonserade HSB Bostad AB 

traditionellt, det vill säga i papperstidningar. Utöver detta så annonserade bolaget även digitalt, 

på hemsidor som monster.se bland andra. Från och med år 2016 så bestämde de sig för att ändra 

vanor och annonsera mer på sociala medier såsom Facebook och Linkedin. HSB Bostad AB 

har även samarbetat med rekryteringsföretag som hjälpt till med att searcha erfarna och 

kompetenta byggingenjörer.  

Inger Lewander påstår att HSB Bostad AB har en traditionell rekryterings- och urvalsprocess. 

Processen inleds med att bolaget identifierar ett behov inom organisationen. HR-chefen tar 

sedan kontakt med den rekryterande chefen som behöver personal. Vidare så går man igenom 

kravprofilen; varje befattning hos HSB har en kravprofil. Kravprofilen motsvarar 

arbetsbeskrivningen, det vill säga en beskrivning av arbetsuppgifterna samt vilket typ av 

erfarenhet eller utbildning som krävs för den specifika rollen. Utifrån det så annonserar 

företaget antingen själv på sociala medier eller så samarbetar det med ett annat 

rekryteringsbolag.  HSB-bostad AB samarbetar även med fackföreningen och informerar dem 

när de anser att det finns rekryteringsbehov. HSB-bostad rekryterar i första hand internt. 

Rekryteringen ska hållas internt i 14 dagar efter att behovet har identifierats samt informerats 

vidare. Orsaken till detta är att HSB Bostad AB vill ge möjligheten för den nuvarande 

personalen att först och främst kunna utvecklas och hitta en karriärväg internt. Medarbetarna 

söker i HSB-bostads rekryteringsverktyg och skickar in cv och ansökan. Finns inte intresset 

eller kompetensen internt så kommer bolaget att annonsera externt. När tillräckligt många har 

ansökt så görs en granskning av kandidaternas ansökan. Nästkommande steg blir att hålla 

intervjuer och för chefstjänster så måste kandidaterna genomföra både färdighetstest samt 

personprofil test. Testresultaten samlas in och analyseras och därefter så görs ett urval av de 

resterande kandidaterna och sedan kollas referenser upp; den kandidaten som är mest lämpad 

för rollen blir anställd.  

Samband och olikheter 

Det som samtliga företag har gemensamt är att arbetssökande måste utföra tester vid mer 

avancerade tjänster. Chefstjänster såsom projektledare och projektchefer kräver en viss nivå av 

intelligens, kompetens, erfarenhet samt en personlighet som stämmer överens med bolagets 

värderingar. Detta är viktigt i och med att projektledare och projektchefer kommer att erbjudas 

ett stort ansvar samt att dessa kommer att arbeta närmare ledningen. De svenska byggbolagen 

använder sig oftast av externa rekryteringsmetoder när det kommer till sökandet av tyngre 

kompetenser, närmare bestämt rekryteringsfirmor eller så kallade search-bolag. Orsaken som 

respondenterna anger är att search-bolagen hjälper dem att identifiera kompetenta och erfarna 

kandidater som själva inte aktivt söker jobb och som därigenom är svårare att locka. Det kan 
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jämföras med den tidigare forskningen (Drucker et al., 1996; Clarke & Herrmann, 2007) som 

poängterar att byggföretagen använder sig mest av externa rekryteringsmetoder vid sökandet 

av projektchefer och projektledare. Ytterligare ett samband är att bolagen försöker att locka 

kandidater via sociala medier. HSB Bostad AB började dock med att annonsera på sociala 

medier först år 2016; innan dess så annonserade bolaget traditionellt, men även på 

rekryteringshemsidor. Vidare så urskiljer sig HSB Bostad AB:s procedur också på det sättet att 

bolaget håller rekryteringen internt de första två veckorna med avsikt att ge den nuvarande 

personalen möjligheter till karriärutveckling inom HSB. I likhet med det som den hårda HRM 

modellen (Truss et al., 1997) så ser de övriga tre byggföretagen att ha en mer hierarkisk och 

minutiös rekryterings- och urvalsprocess. På PEAB Bostad AB utgår man till exempel från 

farfarsprincipen och på JM AB och Skanska AB så får vissa kandidater träffa koncern-

ledningen i sista intervjusteget. HSB Bostad AB:s rekryterings- och urvalsprocess kan därmed 

ses som “mjukare” och mindre strikt i jämförelse med de övriga byggföretagen.  

5.2 Personalutbildning och individuell utveckling 

JM AB 

Under de två första veckorna genomgår de nyanställda en introduktionsutbildning som består 

av 15 inlärningskurser. Där får de nyanställda exempelvis gå igenom den grundläggande 

affärsmodellen hur JM AB tjänar pengar. Inom de sex första månaderna så går man som ny på 

JM AB på en klassisk klassrumsutbildning som går igenom medarbetarskapen, vad JM AB har 

för värdegrund som de står för, olika dilemman i sin roll och diverse liknande utbildningar. 

Tanken med utbildningen enligt Erik är: 

”Att befästa vår uppförandekod så att alla känner till den och förstår vad vi står för. Att vi kan 

fortsätta vara ett trevligt och bra företag med schyssta villkor som beter oss rätt i samhället 

det är väl utbildningen”.  

Chefen sitter ned med den nya medarbetaren och tittar på vad personen har lärt sig under de 

två första månaderna för att se om den saknar någon kompetens. Det är chefens uppgift att 

initiera en utbildningsplan för att fylla saknad kompetens hos medarbetaren. Varje år så har 

alla medarbetare ett medarbetarsamtal, som hålls i december till februari för att se om det 

saknas någon kompetens, eller för att utveckla en roll för ett förebyggande syfte. Det kan vara 

att cheferna på JM AB tror att en viss kompetens kommer behövas i framtiden. Vid 

nästkommande medarbetarsamtal eller på halvårsavstämning som sker i maj till augusti så 

stämmer man av hur det har gått med de uppsatta målen, medarbetarens kompetensutveckling 

som enades i vintras. Detta är till för att se om man lyckas nå upp till det uppsatta målet eller 

om det är skett något på vägen. JM AB har inga utbildningar som inte är kopplat till arbetet. 

Enligt Erik så är deras utbildningsstrategi 70: 20: 10. 70 procent är erfarenhetsåterföring, det 

man kan lära sig i en roll eller gå bredvid någon. 20 procent står för mentorskap och 10 procent 

står för klassiska klassrums utbildningar.  
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Feedback ges genom ett digitalt anonymt verktyg som skickas ut som en enkät till varje 

medarbetare efter avslutad utbildning, det är allt från graderingsdelar till fritextsvar. Det är 

avgörande för att se om utbildning har varit givande.  

JM Entreprenad AB 

JM Entreprenad AB hade en utbildningsbok som förklarade att varje medarbetare ska gå en till 

två utbildningar inom yrket varje år. Utbildningarna är mellan två till tredagar och sker på 

arbetstid. JM Entreprenad AB har ett utbildningsprogram för platschefer som pågår under ett 

år, en dag i veckan. JM Entreprenad AB har gått från både interna och externa till bara interna 

utbildningar och de har en person som bara arbetar med att utveckla deras utbildningsprogram.  

Lars Borell anser att ett bra ledarskap påverkar ett positivt engagemang. Lars Borell berättar 

”den gamla skolan så gapade man och skrek” men idag så är attityden mer mjuk och bestämd.  

Lars Borell nämner problematiken att ha kvar personal. ”Är du irriterad på chefen så slutar 

du”, om någon då slutar så har JM Entreprenad AB alltid nya personer som är upplärda och 

kan ta den rollen. Lars berättar att om medarbetare får 15 000 kronor mer i lön hos en 

konkurrent så är det svårt att motivera varför den personen ska stanna kvar på JM Entreprenad 

AB. Lars Borell nämner att så länge projektet levererar vinst sker ingen kontroll av att 

personalpolitiken följs. 

PEAB Bostad AB 

På PEAB Bostad AB så har cheferna ett mål- och utvecklingssamtal en gång per år med varje 

medarbetare där man sätter upp mål som medarbetarna ska uppnå under året. Utöver detta så 

har cheferna också regelbundna dialoger och avstämningsmöten med sina medarbetare; detta 

sker minst en gång per månad. Enligt Jenny Sjöborg så arbetar man mycket med planering av 

personalutbildningar som personalansvarig. Nu Inför hösten 2019, efter att ha identifierat ett 

sådant behov, så planerar företaget att ha en stor projektledarutbildning för alla som arbetar 

med projektledning inklusive nyanställda juniorer. PEAB Bostad AB arbetar också just nu med 

att alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan och att denna ska börja gälla redan 

från första arbetsdagen för nyanställda. Jenny Sjöborg förklarar att projektledare är den största 

yrkesgruppen hos PEAB Bostad AB och att man som projektledare måste gå igenom många 

olika skeden. I bostadsutvecklingsprojekt så arbetar projektledare på PEAB Bostad AB i 

femårscykler och därigenom så menar Jenny Sjöborg att det tar lång tid att bli erfaren och gå 

igenom alla dessa steg. Exempel på steg som ingår i denna cykel är ledning av byggprojekt, 

byggherreansvar, arbeta med kunder, marknadsföring, försäljning, eftermarknad och så vidare.   

Feedback avseende personalutbildning erhålls främst genom enkätundersökningar. Enligt 

PEAB Bostad AB:s medarbetarundersökningar från förra året så anser medarbetarna att de inte 

får tillräckligt med feedback avseende individuell kompetensutveckling. Jenny Sjöborg påstår 

att detta är ett vanligt problem samt att hon har stött på det problemet även på tidigare 

arbetsplatser; medarbetaren kommer alltid att vilja ha mer feedback. Under hösten 2018 så har 

det hållits utbildningar om feedback inom hela organisationen. Under denna utbildning så har 

Jenny Sjöborg förmedlat information om varför det är viktigt med feedback, hur man ger 
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feedback på ett bra sätt samt hur man tar emot feedback och så vidare. Medarbetarnas respons 

på dessa utbildningar har visat sig vara positiv. Innan genomförandet av utbildningarna så fick 

varje medarbetare göra en DISC-analys. Vidare så strävar PEAB Bostad AB också efter att ha 

ett coachande ledarskap, det vill säga att man kontinuerligt coachar sina medarbetare till att 

själva komma fram till en lösning. 

Skanska AB 

Varje år så har Skanska AB ett utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare, där sätter dem 

upp olika verksamhetsmål. Jonas Ande berättar att det är viktigt att inte bara lära ut enligt den 

klassiska klassrumsmodellen: 

 ”Den stora delen av lärandet sker i arbetet och den coaching man får av mer erfarna 

kollegor”.  

Skanska AB har något som kallas för potentialbedömning, där medarbetarna bedöms utifrån 

deras prestation och potential. Den bedömningen är till för att se om medarbetaren kan ta en 

mer komplex roll utifrån en dialog mellan chef och medarbetare.  

Skanska AB försöker skapa en feedback kultur som ska basera sig på medarbetarens prestation 

och på sina möjligheter att förbättra sig. Jonas Ande säger att det är något som dem kommit 

långt med men har fortfarande en del att jobba på. Feedback från medarbetare av vad som avser 

en utförd personalutbildning sker digitalt via enkäter. Chefer gör sedan en utvärdering på om 

medarbetaren har förvärvat kunskaperna i arbetet.  

HSB Bostad AB 

På HSB Bostad AB så får nyanställda genomgå en introduktionsutbildning, där de får lära 

känna bolaget samt vad varje avdelning arbetar med. Varje medarbetare har även ett mål- och 

utvecklingssamtal med sin chef en gång per år. Där sätter man upp mål och aktiviteter som 

medarbetarna ska uppnå under året.  Dessa mål är kopplade till HSB Bostad AB:s 

verksamhetsplan. Utifrån samtalet så avgör chefen ifall medarbetaren behöver genomgå en ny 

utbildning i syfte att nå målen och aktiviteterna. Vidare så tog HSB Bostad AB ett omtag 

avseende individuell kompetensutveckling för några år sen. Samtliga chefer fick medverka i 

ett ledarutvecklingsprogram. Därefter fick alla medarbetare genomgå samma utbildning förra 

året. Numera har företaget ett kompetensportal, ett verktyg där man lagt in alla anställdas 

befattningsbeskrivningar och där varje anställd, inklusive chefer, har fått skatta sin egen 

kompetens. Här kan även alla som arbetar med HR i bolaget verifiera i systemet ifall det 

föreligger något kompetensgap någonstans.  

Feedback avseende introduktionsutbildning för nyanställda erhålls genom digitala enkäter. 

Inger Lewander berättar också att det utbildningsföretaget som utformade 

ledarutvecklingsprogrammet hade ett verktyg som verifierade att samtliga medarbetare slutfört 

de uppgifterna som delats ut och cheferna fick sedan godkänna detta. Inger Lewander menar 

att “detta också är ett sätt att ge direkt feedback”. När det kommer till feedback avseende 

kompetensutveckling så har HSB Bostad AB individuella avstämningsmöten en eller två 
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gånger per månad beroende på hur många medarbetare varje chef har. Bolaget har dessa 

avstämningsmöten för att följa upp hur medarbetarna ligger till och mår, dels utifrån det 

löpande arbetet dels utifrån de mål och aktiviteter som satts upp under det årliga mål- och 

utvecklingssamtalet. Nu inför hösten så planerar HSB Bostad AB att ha en 

uppföljningsutbildning för cheferna. Alltemellanåt så försöker bolaget att ha 

ledarutvecklingsövningar.       

Samband och olikheter 

Samtliga företag har utvecklingssamtal med sina medarbetare minst en gång per år, cheferna 

på PEAB Bostad AB och HSB Bostad AB har även avstämningsmöte varje månad med sina 

medarbetare. HSB Bostad AB och JM AB har ett ledarutvecklingsprogram som är till för att 

hålla koll på hur utbildningar har gått och om det är någonting varje medarbetare saknar inom 

kompetensen. Det är viktigt att ha kunnig personal enligt Loosemore et al. (2003, s. 95) för att 

vara konkurrenskraftiga. JM Entreprenad AB är det enda företaget som bara använder sig av 

interna utbildningar medan resterande använder både interna och externa utbildningar. PEAB 

bostad hyr exempelvis in personer som föreläser för medarbetarna, en extern metod som 

Yankov och Kleiner (2001) anser vara populär bland byggföretag.  

Alla nyanställda på samtliga företag genomgår en introduktionsutbildning för att lära sig 

företagets normer och regler. Alla företag använder sig av enkätundersökningar för att ge 

feedback efter avklarad introduktionsutbildning. PEAB Bostad AB, HSB Bostad AB och 

Skanska AB nämner att feedback är någonting som medarbetare tycker är viktigt, det är 

någonting som de arbetar mycket med men ännu inte riktigt tycker att de har uppnått. PEAB 

gjorde en medarbetarundersökning som visade att medarbetare inte tycker att de får tillräckligt 

med feedback. Lars Borell nämner att det har skett en förändring avseende kommunikation 

mellan medarbetare och chefer, förr så var chefer hårda och bestämda men idag så är det mer 

en mjukare ton bland cheferna.  

5.3 Hanterandet av disciplin och klagomål 

JM AB 

Erik berättar att de har en strukturerad process med olika steg. Det börjar med en kartläggning 

om vad det är som har hänt, det kan gå från åtgärd till disciplinär åtgärd med åtanke till att det 

inte får ske igen. Är övertrampet tillräckligt grovt så sägs samarbetet upp. Det är HR som 

modererar hela vägen med ansvarig chef och medarbetare. En viktig punkt enligt Erik är att 

våga reagera han nämner också ”det är något vi har haft mycket att jobba på i den kulturen att 

våga säga till och våga lyfta frågor”. Klagomål från medarbetare som berör bostadsprojekt 

brukar börja med att medarbetaren hör av sig till sin chef eller i medarbetarundersökningen. 

JM AB gör även pulsmätningar ute i produktionen, där kollar man om det är något som har 

uppstått, detta görs en gång i veckan eller varannan vecka via telefon. Varje projekt har en så 

kallad arbetsman som har till uppgift att kolla säkerheten vid olika moment i projektet, 

medarbetare kan även vända sig till den personen.  
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Faktorer som påverkar ett positivt engagemang och arbetsprestation enligt Erik är att jobbet 

måste kännas meningsfullt, hanterbart och att du känner dig sedd av kollegor eller chefer. Erik 

berättar att han är en stor beundrare av KASAM modellen. JM AB försöker förmedla att det 

du gör har ett högre syfte, till exempel att medarbetaren snickrar ett badrum där en familj 

kommer att växa upp. JM AB huvudarbete sker i projektform, som är att personer arbetar i en 

ganska “tight” grupp, detta skapar ofta högt engagemang för att personer känner ett ansvar till 

gruppen. Det som kan skapa negativt engagemang är att detta projekt är dynamiska vilket 

skapar ofta nya konsultationer som kan påverka samhörigheten i gruppen. Om det är en person 

som har ett negativt engagemang kan den personen påverka hela gruppen negativt.  

JM Entreprenad AB 

JM Entreprenad AB använder sig av ett rapporteringssystem för hanterandet av klagomål men 

även närmsta chef kan ta emot klagomål. HR stöttar under processen och hjälper till vid behov. 

En duktig platschef bör klara upp problem om en medarbetare inte sköter sig, tycker Lars 

Borell. Om inte chefen kan lösa problemet så blir nästa steg är att träffa Lars Borell där han 

skaffar sig en uppfattning om vad som har hänt vilket kan leda till en uppsägning om det är 

tillräckligt grovt. Men det är inte alltid lätt att säga upp personer på byggnad eftersom de oftast 

har en duktig fackförening som stöttar dem. Lars Borell berättade om en person som inte var 

kvalificerad för arbetet, men som de inte lyckades säga upp, ”En anställd som vi aldrig blev av 

med så skickades i turordning runt på de olika avdelningarna”. Ett problem enligt Lars Borell 

är att personer har tendens att inte våga berätta saker och det gäller både bland chefer och 

anställda.  

PEAB Bostad AB 

PEAB Bostad AB hanterar medarbetare som missköter sig på arbetsplatsen genom 

feedbacksamtal. Inledningsvis så får medarbetaren en tillsägelse från närmaste chef. Därefter 

så försöker chefen utreda orsaken till problemet genom att ha ett feedbacksamtal med 

medarbetaren. Vid grövre misskötsel så kan högste chefen, tillsammans med HR-chefen, lämna 

en erinran till medarbetaren. Detta innebär att medarbetaren får en varning om att anställning 

kan komma att upphöra. Jenny Sjöborg menar dock att “detta är någonting som sällan 

förekommer på PEAB Bostad”. Vid hanterandet av klagomål från medarbetare som berör 

bostadsprojekt så anser Jenny Sjöborg att det är viktigt att närmaste chef också är med och 

hanterar detta, så att det inte enbart blir en HR-fråga; hon påstår att det oftast handlar om själva 

ledarskapet. Både närmaste chef och HR-chefen har ett samtal med varje part för sig för att 

höra deras situation. Därefter så har cheferna ett samtal med samtliga parter för att slutligen 

reda ut problemet. Enligt Jenny Sjöborg så handlar det oftast om bristande kommunikation, att 

man har missförstått varandra. Dock så har det hänt att medarbetare blivit förflyttade från ett 

projekt till ett annat på grund av grövre klagomål som varit svårare att hantera.  

PEAB Bostad AB:s HR-chef konstaterar att det är viktigt att man har tydliga mål och 

förväntningar, att “medarbetaren ska känna att det arbetet som han eller hon utför är 

meningsfullt”. PEAB Bostad AB har arbetat hårt med att se till att ha tydliga 

befattningskrivningar och mål genom att gå hela vägen från koncernen till medarbetarna; 
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samtliga medarbetare ska kunna känna att de är involverade och delaktiga i både arbets- och 

beslutsprocessen. “Arbetsgivare ska våga tro på sina medarbetare och våga låta dem 

misslyckas, under förutsättning att medarbetaren lär sig någonting av sitt misslyckande” säger 

PEAB bostad AB:s HR-chef.  PEAB har en medarbetarprofil där det är beskrivet hur man är 

en god medarbetare enligt PEAB:s värderingar JUPP.  

Skanska AB 

Om en medarbetare har misskötts sig så är det närmsta chef med stöd från HR som försöker ta 

reda på vad det är som har hänt. Jonas Ande säger att det är viktigt att få ett grepp om situationen 

och höra alla synvinklar. Det är HR-chefen som tar det slutgiltiga beslutet om den givna 

situationen. Skanska AB har ett visselblåsarsystem där medarbetarna kan gå till chefens chef 

eller till HR. Det finns två nivåer av visselblåsning där medarbetaren har möjlighet att vara 

anonym eller inte när personen lämnar uppgifter om exempelvis misskötsel. Beroende på 

situation om vad som har hänt så har medarbetarna på Skanska AB möjlighet till samtalsstöd. 

Om det är två medarbetare som har kommit i konflikt och det är svårt att skapa sig en 

uppfattning så får man sära på individer, berättar Jonas Ande. Men det primära enligt Jonas 

Ande är ”att skapa en bra uppfattning om vad som har hänt”.  

Enligt Jonas Ande så är ledarskap den avgörande faktorn till positivt engagemang. För Jonas 

Ande så handlar det även om inkludering, att medarbetarna känner sig välkomna och att 

medarbetare får möjlighet att kunna utvecklas. Skanska AB jobbar mycket med en 

inkluderande kultur och att mångfald är avgörande för att skapa långsiktig prestation.  

HSB Bostad AB 

Vid de fallen där en medarbetare känner sig kränkt eller diskriminerad av en annan medarbetare 

så har HSB Bostad AB en rutin och riktlinje. I samband med nyanställningar så ska medarbetare 

utbildas i detta. Chefer har också i uppgift att informera om vad som gäller. Om en medarbetare 

nu känner sig kränkt eller diskriminerad så ska han eller hon vända sig till närmaste chef, HR-

chefen eller skyddsombudet. Om medarbetaren vänder sig till HR-chefen, Inger Lewander, så 

lyssnar hon på medarbetaren och frågar sedan om denne vill att man först ska ta ett samtal med 

den medarbetare som är involverad eller om man ska vända sig direkt till dennes chef. Vänder 

man sig till chefen först så får denne i sin tur ha ett korrigerande samtal med den medarbetare 

som misskött sig. Enligt Inger Lewander så försöker HSB Bostad AB att “lösa disciplinära 

problem med dialog i första hand”. Vid grövre fall så kan en medarbetare som misskött sig på 

arbetsplatsen få en muntlig varning. Inger Lewander pratar om “ETHOS”, som är bolagets 

värderingar och som ska genomsyra allt det som bolaget gör. “ETHOS” står för “Engagemang, 

Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan”.  

HSB Bostad AB utför medarbetarundersökningar en gång per år med avsikt att försöka utreda 

faktorerna till vad som kan påverka arbetsprestationen och engagemanget hos personalen. 

Enligt Inger Lewanders uppfattning så är det viktigt att “medarbetarna känner att de har 

möjlighet att utvecklas, att de får feedback samt att de blir sedda”. Men HSB Bostad AB har 

ett 10-årigt samarbete med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) där de har ett traineeprogram. 

En nyanställd junior inleder karriären som trainee för att sedan bli biträdande projektledare, 
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projektledare och därefter projektchef. Inger Lewander konstaterar att detta har varit ett sätt att 

engagera och motivera de anställda. Vidare så är det viktigt att medarbetaren känner att den har 

en trygg och trivsam arbetsplats samt att bolaget försöker anordna sociala aktiviteter. På HSB 

Bostad AB har man torsdagsfika, fysisk gruppträning med PT, man spelar fotboll någon 

morgon i veckan och så vidare. Inger Lewander menar att det är viktigt med aktiviteter som 

samverkar, som ger personalen möjligheten att lära känna varandra samt som förstärker 

teamkänslan.  

Samband och olikheter 

Som tidigare nämnts så påstår Sonawane att det är väsentligt att ge mening åt de uppgifter som 

ska utföras samt att medarbetaren ska kunna identifiera sig med organisationen; detta verkar 

vara någonting som samtliga respondenter håller med om. Respondenterna anser att det är vitalt 

att varje medarbetare ska känna att de tillhör en grupp, att de blir sedda samt att det föreligger 

en mening i det arbetet som utförs. HSB Bostad AB:s HR-chef nämner ytterligare en viktig 

faktor, att medarbetarna ska känna att dem får utvecklas och att de regelbundet får feedback. 

Vidare så upplever hon att sociala aktiviteter kan påverka engagemanget positivt samt att detta 

kan förstärka grupptillhörigheten. Det som bolagen har gemensamt i den disciplinära 

proceduren är att misskötsel från medarbetare huvudsakligen hanteras av närmaste chef och att 

det enbart är vid grövre fall som den involverade medarbetaren får träffa högste chefen. Man 

löser sådana situationer främst genom korrigerande samtal och skulle inte det räcka så kan 

medarbetaren få en varning om att anställningen kan komma att upphöra. Erik från JM AB 

påstår att det är viktigt att våga reagera när det kommer till hanterandet av disciplin och 

klagomål. JM AB urskiljer sig på det sättet att de är ännu mer noggranna och gör pulsmätningar 

varje vecka ute på byggarbetsplatsen samt att det finns en så kallad arbetsman som 

medarbetarna kan vända sig till.   

Någonting intressant som Lars Borell från JM Entreprenad AB tog upp är att både chefer och 

anställda har en tendens att inte våga berätta saker för varandra. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori 

(citerat i Alshmemri et al., 2017) så är interpersonella relationer en hygienfaktor som kan 

påverka missnöjet hos medarbetaren. Om både chefer och anställda döljer saker för varandra 

så kan det givetvis påverka arbetsklimatet negativt samt försämra medarbetarrelationerna; detta 

kommer att öka missnöjet hos medarbetarna. Enligt Lars Borell så har anställda på byggföretag 

oftast duktiga fackföreningar som backar upp dem vilket gör det svårare för bolaget att säga 

upp anställda och därigenom svårare för cheferna att hantera vissa medarbetare som visar sig 

vara otillräckligt kvalificerade.  

5.4 Hanterandet av belöningar 

JM AB 

”När det kommer till finansiell belöning så är det inte riktigt det vi vill stå för utan snarare för 

trygghet och kontinuitet istället för stora fallskärmar och bonusar”, Erik uttrycker sig att JM 

AB inte vill stå för bonusar utan snarare en sund månadslön. Men JM AB har roller som är 

kopplade till finansiella incitament. Erik har märkt att den yngre generationen inte drivs av 
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bonussystem och att det börjar försvinna mer och mer. JM AB:s hantverkare har kollektivavtal, 

där de har löneavstämningar varje tredje månad och har de ett projekt som överstiger 900 

timmar, så har hantverkarna ett annat lönesystem. Enligt Erik så överstiger alla deras projekt 

900 timmar. JM AB försöker gå från det gamla ackordet som bestod av ett system som främjar 

effektivitet för att få finansiell belöning till exempel om man satt upp en gipsskiva under 60 

sekunder så fick man 20 kronor. Erik säger att detta är paradoxen på JM AB” hantverkare har 

inte månadslön och de jobbar snarare mot tid och ska göra saker snabbt och vi sitter och säger 

att det är viktigt att göra saker med hög kvalitet” 

Erik beskriver JM AB som ett försiktigt företag och delar inte ut så mycket presenter eller andra 

typer av belöningar. Men att hårt arbete ska synas och medarbetare ska få personlig bekräftelse 

från överordnade. JM AB har svårt att ge feedback på grund av kulturer, Erik berättar ”vi gillar 

inte att belöna varandra på det sättet genom konkret feedback men det handlar om en 

kulturresa”. JM AB har inte flextider, bolaget har arbetstidsförkortning som ingår i 

branschavtalet vilket betyder att medarbetarna får fem extra dagar som de kan vara lediga 

utöver ordinarie semester. På huvudkontoret, som ligger i Solna, så finns det en 

träningsanläggning som medarbetare kan utnyttja.  

JM Entreprenad AB 

JM Entreprenad AB har bonusar på några roller, som betalas ut en gång per år. Platschef och 

högre roller har tillgång till tjänstebil, medarbetaren betalar 2000 kronor i bruttoavdrag på lönen 

för bilen. Lars Borell berättade att om du har en roll som du har en månadslön över 45 000 

kronor så har du möjlighet att få 2 procent extra i pensionsavsättning. Reseersättning på 18,50 

kronor milen och rikskuponger ingår om du är anställd på JM Entreprenad AB. Nackdelen med 

bonusar enligt Lars Borell är att alla inte får ta del av bonusar, vilket kan skapa mindre 

engagemang hos medarbetare ”Det är fastställt att det ökar engagemanget om de har ett 

incitament och jobba emot”. JM Entreprenad AB har haft utdelningen på vinsten som alla 

medarbetare fick dela på, detta var något som togs bort av facket. Dem enda som tillåts flextider 

på JM Entreprenad AB är entreprenadingenjör som har en mer administrativ roll. Lars Borell 

nämner ett osynligt socialt förtroende ”Så länge du har ett stort sådant socialt förtroende så 

får du större frihet i att utföra dina arbetsuppgifter på ditt eget sätt”.  

PEAB Bostad AB 

Varje år så rapporterar PEAB Bostad AB in sina anställdas löner för att sedan jämföra dessa 

med andra konkurrenters löner genom att titta på lönestatistik. Vidare så arbetar PEAB med att 

gradera varje tjänst i syfte att bedöma tyngden i den. Därefter så tittar man på tjänster som är 

värderade lika tungt och baserar lönen på detta. Lönen baseras även på medarbetarnas 

prestation och potential, som diskuteras varje år i mål- och utvecklingssamtalen. Utöver lön så 

har PEAB Bostad AB bonus på vissa tjänster såsom projektchefstjänster samt andra 

chefsbefattningar. Bonusen kan motsvara från två upp till sex extra månadslöner. PEAB har 

även vinstdelning för samtliga medarbetare under tider där det går bra för koncernen. Jenny 

Sjöborg förklarar att PEAB Bostad AB har valt att ha en låg profil. De vill inte synas lika 

mycket i media och PEAB AB:s koncernchef uttalar sig sällan i offentliga sammanhang. “Det 
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kan vara på både gott och ont” menar Jenny Sjöborg, men hon ser givetvis detta som någonting 

positivt och stöttar det val som PEAB Bostad AB har genomfört. Vinstdelningen betalas ut till 

alla medarbetare en gång per år men pengarna avsätts för att kunna säkra upp deras pension. 

Delägarskapsprogram samt tjänstebil finns också för högre tjänster. Vidare så har PEAB 

Bostad AB generösa förmåner och såsom semester samt friskvårdsbidrag och företaget är 

anslutet till förmånspaketet Benify. PEAB Bostad AB:s HR-chef anser att bonusar kan vara en 

morot för de som har det men hon upplever även att det kan vara en nackdel på grund av att 

det exkluderar andra medarbetare som också arbetar minst lika hårt.  

“Om alla andra medarbetare, som sliter minst lika hårt, skulle få en del av bonusen så skulle 

det betyda väldigt mycket för dem.”  

Vidare så tror Jenny Sjöborg att bonusar inte har någon långsiktig effekt på arbetsprestationen 

hos majoriteten av medarbetarna som erhåller bonus. Hon menar att en del anser att det endast 

är någonting som ingår i lönen. 

Jenny Sjöborg anser däremot att icke-finansiella belöningar har en mer långsiktig positiv effekt 

på medarbetarnas arbetsprestation och engagemang. PEAB Bostad AB har en del 

specialistroller där medarbetarna har möjligheten att ta på sig ett större ansvar. Bolaget arbetar 

exempelvis med svanen-certifiering av sina bostäder och har då gett ökat ansvar till 

medarbetare som visat stort intresse för dessa frågor. Ibland så utser PEAB Bostad AB årets 

projekt och vinnarna får då chansen att åka på en resa till Norge eller Finland. Dessa resor kan 

ses som studieresor för att se hur PEAB Bostad AB arbetar i Norge och Finland men även som 

roliga aktiviteter för att lyfta upp medarbetarna. Fortsättningsvis så har företaget flera olika 

utbildningar som medarbetarna kan delta i och på så sätt utvecklas. Företaget har även 

mentorprogram för medarbetarna sen två år tillbaka.  

Skanska AB 

De flesta har fast lön på Skanska AB men vissa roller har rörliga löner med bonus. Jonas Ande 

beskriver sig själv som ganska ambivalent kring bonusar ”jag tror inte det driver prestation, 

man kan lika gärna fiska efter kortsiktig prestation”. Enligt Jonas Ande så är det många 

tjänstemän som ser bonusar som en fiktiv garanti och det uppstår konflikter och problem när 

det inte betalas ut några bonusar. Det finns friskvårdsbidrag och för vissa roller finns det 

möjlighet till tjänstebil. Skanska AB har även något som kallas för aktieprogram som alla 

medarbetare får vara med på. Enligt Jonas Ande har det skapat ett stort engagemang bland 

medarbetarna, idag är de anställda de tredje största ägarna av Skanska AB. Medarbetarna äger 

en stor del av Skanska AB och vill då gärna att det ska gå bra för företaget, uppger Jonas Ande.  

När olika projekt är klara så är det viktigt enligt Jonas Ande att det firas så att det skapar en 

positiv energi. Skanska AB är mycket för utveckling och att du ska ha möjlighet kunna 

utvecklas. Nackdelen med det är att Skanska AB inte kan låta alla medarbetare bli befordrade 

vilket skapar besvikelser. Men några andra icke-finansiella belöningssystem har inte Skanska 

AB, men har däremot en stor träningsanläggning precis som JM AB.  

HSB Bostad AB  
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HSB Bostad AB har lönerevision en gång per år. Ledningsgruppen sätter en budget för 

löneutvecklingen. Det existerar två kriterier i bolaget som projektledaren eller projektchefen 

måste uppfylla för att kunna erhålla bonus. Bolaget har enbart bonus på bolagsnivå och alltså 

ingen individuell bonus. Enligt Ingrid Lewander så har det att göra med att bolaget driver en 

kooperativ verksamhet, att de verkar i en kooperation. Detta innebär att individerna som äger 

HSB också driver själva verksamheten. Kriterierna för att kunna erhålla bonus är att 

projektledaren eller projektchefen ska uppfylla NKI-målen samt lönsamhetsmålen. Denne kan 

få upp till två extra månadslöner, det vill säga en månadslön per kriterium. HSB Bostad AB:s 

anser att fördelarna med bonussystemet är att det skapar gruppmål. Nackdelen med HSB 

Bostad AB:s belöningssystem är att andra byggföretag har individuella bonusar och att detta 

då kan leda till att anställda eller potentiella kandidater istället vänder sig till konkurrenterna.  

HSB Bostad AB har 37,5 timmars-veckor, vilket motsvarar 7,5 arbetstimmar per dag. Bolaget 

tror på flexibla tider och eget ansvar; majoriteten av medarbetarna har också en familj att ta 

hand om. Bolaget är också kopplat till förmånsportalen Benify. Medarbetarna erbjuds 

friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år samt rabatterad sl-kort och så vidare. Som Inger 

Lewander tidigare nämnt så uppstår icke-finansiella incitament även i andra former såsom 

sociala gruppaktiviteter där man exempelvis tränar, spelar fotboll eller äter middag 

tillsammans. Företaget har även förmånsbilar för vissa tjänster. Ytterligare någonting som 

uppskattas väldigt mycket i bolaget enligt Inger Lewander är att varje medarbetare har 

möjligheten att ta ut fem extra dagar i ledighet per år. Detta gäller situationer där medarbetaren 

har överskridit antalet arbetstimmar per månad, det vill säga att han eller hon har arbetat mer 

än vad som krävs. Inger Lewander upplever att det snarare är icke-finansiella incitament som 

har en långsiktig positiv effekt på engagemanget hos medarbetarna.  

Samband och olikheter 

Merparten av respondenterna upplever att finansiella incitament i form av bonusar kan vara en 

nackdel av den orsaken att det oftast exkluderar ett större antal medarbetare i företaget och att 

bonussystem därmed ses som favoriserande. PEAB Bostad AB:s HR-chef menar till exempel 

att det finns vissa som arbetar minst lika hårt men som inte erhåller någon bonus vilket hon 

anser är orättvist. Vidare så medger hon att majoriteten av de medarbetare som faktiskt erhåller 

bonus enbart ser det som en del av lönen och att det då endast leder till inget missnöje, precis 

som Herzberg (2008) påstod. Som Jonas Andé från Skanska AB också nämner, om 

medarbetaren nu inte skulle få sin bonus på grund av sämre tider så skulle han eller hon istället 

se det som att chefen brutit sitt löfte och att detta då skulle ge upphov till konflikter. På HSB 

Bostad AB så har man däremot inget individuellt bonussystem och enbart ett kollektivt, vilket 

kan ses som mer neutralt och enligt HR-chefen så upplevs det som någonting positivt i och 

med att det skapar gruppmål. HR-chefen på HSB Bostad menar dock att fördelen med ett 

individuellt bonussystem är att det både lockar och lyfter fram duktiga arbetare. Både PEAB 

Bostad AB och Skanska AB använder sig av delägarskapsprogram för att öka motivationen hos 

medarbetarna. Eftersom medarbetaren investerar sina pengar i bolaget så kommer detta att 

stärka medarbetarens motivation samt viljan att det ska gå bra för företaget. PEAB Bostad AB 

och HSB Bostad AB är anslutna till förmånsportalen Benify. Majoriteten av respondenterna 
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upplever, precis som Alfie Kohn (1993), att monetära incitament endast har en kortsiktig 

positiv effekt på arbetsprestationen.  

Å andra sidan så upplever HSB Bostad AB och PEAB Bostad AB att icke-finansiella 

belöningar har en mer långsiktig positiv effekt på arbetsprestationen, i alla fall på 

tjänstemännen och andra arbetare som har en mer administrativ roll; Sonawane (2008) nämner 

detta i sin artikel. På HSB bostad AB försöker man regelbundet anordna sociala 

gruppaktiviteter, på JM AB och Skanska AB har man träningsanläggningar och på PEAB 

Bostad AB har man tävlingar som exempelvis årets projekt. Jenny Sjöborg från PEAB Bostad 

AB förklarar att man ger ökat ansvar för de medarbetare som har ett extra stort och genuint 

intresse för det arbetet som utförs. Vidare så menar Lars Borell från JM Entreprenad AB att det 

är de medarbetare som lyckats bygga upp ett tillräckligt starkt socialt förtroende som får ökat 

medarbetaransvar.  

5.5 Personalpolitiska förändringar under den pågående nedgångsfasen 

JM AB  

Erik nämner att ”alla kommer att få jobba med försäljning på ett eller annat sätt”. Han menar 

att vi kommer se mer kostnadseffektivisering och försäljning i JM AB:s personalpolitik. HR:s 

uppgift kommer enligt Erik vara: 

 ” att motivera chefer för att bedriva bra personalpolitik så att vi får högre prestation som leder 

till bättre försäljning och mindre kostnader”.  

En kostnadsbesparing som Erik tror JM AB kommer att införa är att sänka kostnader genom 

att byta till mindre lokaler, lägga på mer arbetsuppgifter på medarbetarna samt att dra ner på 

utbildningskostnaderna. JM AB har inte behövt säga upp personal men har fryst en del 

rekryteringar. Enligt Erik så har JM AB inte behövt göra uppsägningar, eftersom redan under 

år 2017 så såg bolaget att marknaden började stagnera; JM AB bromsade in rekryteringen och 

började istället utveckla medarbetarnas kompetens, främst genom intern personalutbildning. 

Erik nämner att JM Entreprenad AB har varit tvungna att göra 24 uppsägningar.  JM AB satsar 

mer på hyresrätter och försöker ta marknadsandelar. JM AB kommunicerar mycket via sitt 

intranät men informerar även via sina delårsbokslut, som är tillgängligt för alla.  ”Det är ingen 

tvekan om vad som ska tryckas ut, det är kostnader och försäljning som ska tryckas på och 

sekundärt digitaliseringen”, uppger Erik. Han säger att den viktigaste kärnan är att ”ha starka 

ledare som håller i sin personal och faktiskt får dem att höja kostnadsmedvetenheten, höja 

engagemanget ner till försäljningsfrågorna och faktiskt se till att det blir beteende istället för 

ord”. Erik anser att lågkonjunkturen snarare ökar motivationen hos medarbetarna av den 

orsaken att medarbetare inom projektbaserade företag känner att de har en skyldighet till 

projektgruppen och inte vill att gruppen ska misslyckas med projektet.   

JM Entreprenad AB  

JM Entreprenad AB har bromsat in sin byggproduktion. Lars Borell vet inte om dem har haft 

några uppsägningar men Erik bekräftar att JM Entreprenad AB har gjort 24 uppsägningar. År 
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2008 sa JM Entreprenad AB upp 25 procent av personalen och fem tjänstemän, men 

tjänstemännen som kunde omplaceras. JM Entreprenad AB i Skåne klarade kraschen utan 

uppsägningar för att de anlitade lokala banker som inte var kopplade till storbankerna som 

drabbades av kraschen.  

PEAB Bostad AB 

Under sommaren år 2018 så avskedade PEAB Bostad AB tio medarbetare. Orsaken till detta 

var att bostadsmarknaden började stagnera, försäljningen minskade och det startades färre 

byggprojekt. Företaget måste få projekten sålda till en viss grad innan man kunde börja bygga. 

De medarbetare som avskedades var unga juniorer, som inte hade arbetat länge på bolaget. 

PEAB Bostad AB var bland de första byggbolagen att säga upp medarbetare under år 2018 och 

Jenny Sjöborg menar att det fanns en strategi bakom detta:  

“Tanken var att ge dessa medarbetare möjligheten att hitta nya jobb på andra företag innan 

lågkonjunkturen slog till med fullkraft”. 

Men detta byggföretag gynnas av det faktum att verksamheten bedrivs i flertal olika regioner. 

Vissa regioner som Stockholmsområdet har drabbats hårdare av nedgången medan andra 

regioner, som till exempel Göteborg och Skåne, drabbades mindre hårt och drog upp resultatet. 

Jenny Sjöborg berättar att medarbetarna tappade lite motivationen och började bli lite oroliga 

efter att ha sett några av deras kollegor bli uppsagda. Men i år 2019 så har PEAB Bostad AB 

återigen rekryterat nya medarbetare och kommer att fortsätta göra det. Jenny Sjöborg säger att 

“i den här uppförsbacken så ska vi inte bromsa, vi bromsar inte oss ur den utan vi gasar oss 

ur den”. Bostäderna har blivit dyra och marknaden är mättad men Jenny påstår att det gått 

förhållandevis bra för PEAB Bostad AB ändå i och med att det är en stor koncern. Bolaget 

fortsätter även att utbilda personalen. Jenny Sjöborg nämner att “det är viktigt att man lägger 

ännu mer fokus på personalutbildningen under tider som dessa”. Projektledarna och 

projektchefer ska hinna bli färdigutbildade och rustade inför nästa högkonjunktur så att de ska 

kunna leverera. Personalutbildningen kommer huvudsakligen att ske internt men även externt 

vid behov, i form av föreläsningar. Under den pågående nedgångsfasen så anser HR-chefen på 

PEAB Bostad AB att de kommer att behöva utvärdera varje rekrytering mer noggrant och detta 

för att försöka undvika att hamna i situationer där de kommer att behöva säga upp medarbetare 

på grund av arbetsbrist. Om Jenny Sjöborg fick bestämma helt själva så hade hon gärna velat 

behålla medarbetarna så länge som det går av den orsaken att “projektledare och projektchefer 

inte växer på träd”. Det kan vara svårt att hitta duktiga och kompetenta projektledare och 

projektchefer.  När Jenny var ny på jobbet så såldes bostadsprojekten av sig själva. Jenny 

Sjöborg talar om åren 2013 till 2017, tiden då “byggbranschen upplevde sina guldår”. År 2019 

så startas det färre projekt och därmed så anser Jenny Sjöborg att företaget skulle kunna 

koncentrera sig mer på försäljningen; hon känner att det finns ett behov av att ställa om 

projektledarna. Hennes argument bakom detta är att: 

 “projektledare som arbetar med bostäder är byggingenjörer i grunden och har då inte mycket 

sälj- och kundtänk. Men detta är naturligtvis någonting som de måste ha, dels för att sälja 

bostadsprojekt dels för att ha en bra NKI (nöjd kund-index)”.   
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Skanska AB 

Skanska AB har inte behövt varsla personal, det som har hänt är att rekryteringen har bromsat 

in. Det Jonas Andé kan se är att mindre företag som har försökt rekrytera personal från Skanska 

AB inte längre gör det. Det har gjort att Skanska AB inte längre tappar lika mycket personal 

”vi rekrytera mindre för att skapa den tillväxten, vi har fortfarande ett ganska starkt kpi på 

marknaden så vi påverkas inte på det sättet men det är klart att vi tittar på våra omkostnader” 

enligt Jonas Ande. En effekt som har visats är på bonussystemet; det betalades inte ut några 

bonusar år 2018. Men inga andra neddragningar har Skanska AB behövt göra berättar Jonas 

Ande. ” Jag ser inte att någonting kommer att hända hos oss under år 2019 till 2020. Vi ser 

starka ut” uppger Jonas Ande. År 2008 så varslades 2000 personer och det blev 

anställningsstopp, det var det som krävdes enligt Jonas Ande för att rädda företaget. Jonas Ande 

tror att Skanska AB kommer gå segrande ut genom denna lågkonjunktur om de satsar stort på 

utveckling av nuvarande personal.  

HSB Bostad AB  

HSB Bostad AB har haft anställningsstopp sen hösten 2018. Företaget har insett att de inte kan 

anställa i den takten som de hade velat. Skulle en medarbetare eventuellt sluta arbeta på HSB 

Bostad AB så kommer företaget inte att rekrytera någon, utan man kommer då att försöka lösa 

det internt. Med detta så menar hon att bolaget fördelar resurserna internt genom att exempelvis 

förflytta en medarbetare från en avdelning till en annan.  Enligt Inger Lewander så upplevde 

bolaget redan år 2016 att det var: 

 “riktigt hett och svårt att rekrytera, i synnerhet byggnadsingenjörer”. “Jag tror inte att vi 

kommer att rekrytera nästa år heller, det är tufft nu för oss.” 

Men hon anser att det var betydligt värre förut och att försäljningen nu är igång igen. “Våra 

medarbetare jobbar hårt, de är duktiga på försäljning” påpekar Inger Lewander. Vidare så 

påstår hon att om bolaget inte når sina NKI- och lönsamhetsmål år 2019, så blir det inga bonusar 

för medarbetarna. Stressen ökar allmänt hos byggpersonalen då byggprojekt oftast försenas 

under lågkonjunkturer. Under den pågående nedgångsfasen på bostadsmarknaden så påstår 

Inger Lewander att bolaget sannolikt kommer att lägga mer fokus på personalutbildning och 

kompetensförsörjning, det vill säga att mer pengar kommer att satsas på att utveckla 

kompetenserna hos personalen. Vidare så berättar hon att löneökningar fortfarande kan ske 

under svåra tider som dessa; det är viktigt att medarbetaren känner att han eller hon fortfarande 

får en belöning för den extra tiden som läggs ner på arbetsplatsen.  

Inger Lewander var med under finanskrisen år 2008 och berättar att HSB Bostad AB hade 65 

anställda på den tiden. Företaget fick reducera antalet anställda till 45. Företaget blev tvungen 

att skapa utrymme genom att till exempel verifiera om några medarbetare eventuellt kunde gå 

i pension lite tidigare. Bolaget gick ut med erbjudanden om att gå i avtalspension innan man 

fyllt 65 år. Dessa avtalspensioner gav medarbetarna möjligheten att gå i pension redan vid 62 

års åldern. “Det var frivilligt och många hoppade på det, nästan alla” uppger Inger Lewander. 

Genom detta så fick yngre medarbetare möjligheten att behålla sin anställning i bolaget. Vidare 

så avslutades konsulter och visstidare. HSB Bostad AB hade egna säljare på den tiden, som 
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skötte försäljningen av bostäder. Denna yrkeskategori togs också bort i samband med 

lågkonjunkturen och den arbetsbrist som uppstod. Därigenom så konstaterar Inger Lewander 

att det kan bli aktuellt att fundera kring vilka personalkategorier som bolaget verkligen behöver. 

Medarbetare skulle eventuellt också kunna gå ner i arbetstid om det nu uppstår arbetsbrist. Hon 

påstår att “det kan vara oerhört svårt att hålla motivationen uppe hos de anställda” och att 

icke-finansiella incitament spelar en avgörande roll under dessa tider. HSB Bostad AB kan 

dessvärre inte bygga lika många bostäder idag som de hade tänkt. Inger Lewander menar att 

orsakerna bakom detta är att: 

 “det blivit svårare för människor att ta lån, byggmarken är dyr, entreprenadkostnaderna är 

dyra och det blir svårare att sälja lägenheter. Vi har gjort prisjusteringar i våra lägenheter”.  

Men däremot så anser hon att HSB AB har starka ägare och bra kapital idag jämfört med 

lågkonjunkturen år 2008 och 2009.  

Samband och olikheter 

JM AB och HSB Bostad AB har fryst rekryteringen. Skanskas rekrytering har bromsat in men 

HR-chefen Jonas Andé tror inte att bolaget kommer att genomföra några större förändringar 

under år 2019 och 2020. PEAB Bostad AB avskedade tio medarbetare 2018 men i år så har 

bolaget återigen börjat rekrytera. Vidare så avskedade JM Entreprenad AB 24 medarbetare år 

2019. Å andra sidan så har Skanska AB, JM AB och HSB Bostad AB inte avskedat några 

medarbetare hittills.  Skanska AB verkar ha klarat sig bäst hittills; bolagets rekrytering har 

endast bromsat in. En bidragande faktor till detta kan vara deras utvecklade 

delägarskapsprogram, som ger medarbetarna möjligheten att investera i bolagets aktier. 

Skanska AB:s HR-chef nämner att det är ett långt utvecklat program. Vidare så nämner HR-

chefen att Skanska AB:s tredje största ägare är medarbetarna. Medarbetarna har investerat 

pengar i Skanska AB och av denna anledning så vill medarbetarna att det ska gå bra för bolaget 

eftersom detta ger de egen vinning. Pengar är enligt Roberts (2010) en symbol för status och 

makt och spelar en viktig roll i att tillgodose människors sociala trygghet och fysiologiska 

behov. Jonas Andé berättar också att färre konkurrenter har på sistone försökt locka och 

rekrytera kandidater från bolaget. Tack vare detta så har Skanska AB lyckats behålla personalen 

utan större svårigheter. En orsak till att det blivit så kan vara att Skanska AB är ett stort 

byggbolag som erbjuder större möjligheter till karriärutveckling. Delägarskapsprogrammet 

spelar sannolikt även här en avgörande roll. Färre medarbetare vill lämna bolaget då pengar 

har investerats i det.    

Majoriteten av respondenterna påstår att det är viktigt att fortsätta utbilda personalen under 

ekonomiska nedgångsfaser och att man måste förbereda sig inför nästa uppgångsfas. Många 

byggingenjörer saknar försäljningskunskaper och därigenom så måste fokuset istället ligga på 

försäljningsutbildningar, mestadels interna utbildningar, menar respondenterna. Dock så 

nämner Inger Lewander att HSB Bostad AB:s medarbetare har goda försäljningskunskaper 

vilket kan tolkas som att bolaget redan har investerat mycket i försäljningsutbildningar. Som 

det ser ut nu så koncentrerar sig samtliga företag på att rekrytera mindre och istället utveckla 
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de nuvarande medarbetarnas kompetenser; “projektledare och projektchefer växer inte på 

träd” som Jenny Sjöborg på PEAB AB uppger.  

Inger Lewander från HSB Bostad AB förklarar också att man i första hand avskedar 

medarbetare som har temporära kontrakt, det vill säga de medarbetare som tillhör 

periferigruppen (Atkins, 1985). På så sätt så minskar den numeriska flexibiliteten. I det här 

fallet så kan det dock bli besvärligt för medarbetarna i kärngruppen. Detta eftersom det nu 

måste ske någon form av kompensation för den numeriska flexibiliteten som reduceras. HSB 

Bostad AB och JM AB nämner att det optimala vore att fördela resurserna internt, det vill säga 

att medarbetarna i kärngruppen får mer ansvar och fler arbetsuppgifter istället för att bolaget 

ska behöva rekrytera nya medarbetare. Med andra ord så menar båda bolagen att en gynnsam 

lösning vore att öka den funktionella flexibiliteten. Problemet med detta är att de permanenta 

medarbetarna plötsligt riskerar att hamna i nya positioner som de inte är tillräckligt 

kvalificerade för. Men genom att satsa mer på personalutbildningar så finns det en möjlighet 

till att anpassa medarbetarens nuvarande kompetens till den nya rollen; exempelvis genom att 

satsa mer på försäljningsutbildning och utbilda byggingenjörer till duktiga försäljare. HR-

chefen på HSB Bostad påstår också att det kan vara bra att fortsätta höja de permanenta 

medarbetarnas löner under konjunkturella nedgångsfaser. Detta för att undvika att 

medarbetarna, som får ökat ansvar och som lägger ner mer tid på arbetsplatsen, blir missnöjda 

enligt Herzberg (2008).   

5.6 Sammanfattning av analys  

Nedan finns en tabell som anger de väsentliga sambanden och olikheterna mellan 

byggföretagens HRM utifrån analysen och diskussionen av det erhållna resultatet:  

 

Tabell. Samband och olikheter mellan byggföretagens HRM 

 

TEMA 1: 

Rekrytering och Urval 

 

• Samtliga bolag använder sig av externa metoder, så kallade search-

bolag, för att identifiera tyngre kompetenser såsom projektchefer.  

• HSB Bostad AB håller rekryteringen internt de första två veckorna. 

Bolaget har en ”mjukare” rekryterings- och urvalsprocess.  

• Övriga byggbolag har en ”hårdare” rekryterings- och urvalsprocess.  

TEMA 2: 

Personalutbildning 

och Individuell 

Kompetensutveckling 

• Samtliga byggbolag, förutom JM Entreprenad AB, använder sig av 

både interna och externa utbildningsmetoder.  

• JM Entreprenad använder sig enbart av interna utbildningsmetoder.  

• HSB Bostad AB och JM AB har ledarutvecklingsprogram för att 

kontrollera att medarbetarna har erhållit rätt kompetens efter en 

genomförd utbildningen. 

 

TEMA 3: 

Hanterandet av 

Disciplin och 

Klagomål 

• Grupptillhörighet och chefernas ledarskap är någonting som bolagen 

anser vara avgörande för medarbetarnas välmående.  

• Medarbetarens närmaste chef hanterar disciplinära problem i första 

hand. Vid grövre fall blir en högre chef involverad. 

• Enligt HSB Bostad AB:s HR-chef så är det viktigt att medarbetaren 
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känner att den får utvecklas samt att den får regelbunden feedback. 

Hon påstår även att det är viktigt att man anordnar olika 

gruppaktiviteter. 

 

TEMA 4: 

Hanterandet av 

Belöningar 

• Majoriteten av de utvalda byggbolagen har ett individuellt 

bonussystem. HSB Bostad AB har ett kollektivt bonussystem.  

• HR-cheferna från PEAB Bostad AB och HSB Bostad AB upplever att 

det snarare är de icke-finansiella incitamenten som bidrar till en 

långsiktig positiv effekt på medarbetarens arbetsprestation och 

engagemang. 

 

 

 

 

Personalpolitiska 

förändringar under 

den pågående 

nedgångsfasen på 

bostadsmarknaden 

• JM AB och HSB Bostad AB har fryst rekryteringen. 

• Skanskas rekrytering har bromsat in.  

• PEAB Bostad AB har redan avskedat tio personer och JM Entreprenad 

AB har sagt upp 24 personer. 

• HR-cheferna från JM AB och HSB Bostad AB anser att det kan vara 

bra att öka den funktionella flexibiliteten under den pågående 

nedgångsfasen på bostadsmarknaden.  

• HSB Bostad AB:s HR-chef menar att det också kan bli aktuellt att 

minska den numeriska flexibiliteten. Bolaget har även justerat priset 

på sina bostäder. 

• Samtliga bolag kommer att rekrytera färre och istället satsa mer på att 

vidareutveckla personalens kompetens.  

• Skanska AB och PEAB Bostad AB har båda ett delägarskapsprogram, 

som delvist används för att motivera medarbetarna.  

• Inger Lewander från HSB Bostad menar att fortsatta löneökningar kan 

dämpa missnöjet hos de anställda.  
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6. Studiens diskussion och slutsatser 

 

Baserat på analysen och diskussionen av det erhållna resultatet så har författarna kommit fram 

till att:  

6.1 Hur byggföretagen arbetar med HRM 

Kompetenta Projektchefer och projektledare är svåra att identifiera och de svenska 

byggbolagen har varken tid eller råd att göra detta på egen hand. Därigenom så tillämpas 

externa rekryteringsmetoder och varje rekryteringsprocess måste utvärderas mer noggrant då 

byggingenjörer, i synnerhet tjänstemän, kan vara dyra att anställa. Vidare så är det inte ovanligt 

att interna och externa metoder kombineras för att utbilda personalen. Att medarbetarna blir 

inkluderade i organisationens beslutsprocess, får regelbunden feedback, blir sedda samt att 

arbetsuppgifterna som de utför känns meningsfulla är olika faktorer som påverkar motivationen 

samt engagemanget positivt. Däremot så försvagar individuella bonussystem känslan av 

gemenskap och grupptillhörighet; det favoriserar enskilda medarbetare. Ändå så använder sig 

merparten av de svenska byggbolagen fortfarande av ett sådant bonussystem. En förklaring till 

detta kan vara den krympande arbetsmarknaden i byggbranschen som Clarke & Herrmann, 

(2007) talar om. Med andra ord så behövs individuella bonussystem för att byggbolagen ska 

lyckas särskilja kompetenta arbetare från andra mindre kompetenta. 

6.1 Personalpolitiska förändringar under den pågående ekonomiska 

nedgångsfasen  

Personalpolitiken blir allt ”hårdare” under nedgångsfaser av den orsaken att färre medarbetare 

rekryteras, personalkostnaderna sänks samt att det oftast blir mer uppföljning och kontroll av 

arbetet. Däremot så är det viktigt att fortsätta satsa på att utveckla försäljningskompetensen hos 

medarbetarna i kärngruppen och därigenom öka den funktionella flexibiliteten. Mer fokus 

läggs på interna utbildningsmetoder vid svårare tider. Vidare så har några av de svenska 

byggbolagen träningsanläggning för sina anställda, vilket kan ses som ett långsiktigt mål. Det 

kan indirekt ses som ett sätt att locka de anställda till att tillbringa mer tid på arbetsplatsen. En 

orsak till att det gått bättre för Skanska AB kan vara det välutvecklade delägarskapsprogrammet 

som motiverar de anställda till att stanna kvar i bolaget samt arbeta hårdare. Ytterligare en 

orsak är att färre byggbolag försöker locka eller ”stjäla” medarbetare från Skanska AB idag.  

 

Överlag så är HRM i den svenska byggnadsindustrin under konjunkturella nedgångsfaser 

relativt lik det som poängteras i den tidigare forskningen (Drucker et al., 1996; Yankov & 

Kleiner, 2001; Clarke & Herrmann, 2007), gällande externa rekryteringsmetoder samt interna 

personalutbildningar. Byggbolagen koncentrerar sig mer på att öka den funktionella 

flexibiliteten och beter sig på ett betydligt ”hårdare” sätt under konjunkturella nedgångsfaser. 

Däremot så är det oklart om det huvudsakligen är finansiella incitament som tillämpas för att 

kontinuerligt motivera medarbetarna. Erik från JM AB nämner bland annat yngre generationer 

inte drivs av bonussystem och att det börjar försvinna mer och mer. Vidare så har Skanska 

AB:s HR-chef noterat att rekrytering av konkurrenters medarbetare inte är lika vanligt 
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förekommande idag. Dock så diskuterades detta inte lika utförligt med övriga respondenter och 

därigenom så kan författarna inte se någon trend.  

6.2 Förslag till vidare forskning  

Ett förslag till framtida forskare är att även studera medarbetarnas uppfattningar och 

erfarenheter om byggföretagens HRM avseende de fem teman som studiens intervjufrågor har 

avgränsats till. Detta för att kunna jämföra HR-chefernas och medarbetarnas syn på bolagets 

HRM. Även andra chefer inom ledningen skulle kunna intervjuas. Framtida studier inom detta 

ämnesområde skulle förslagsvis också kunna kombinera den kvalitativa och kvantitativa 

forskningsstrategin i syfte att kunna nå ut till flera personer. Vidare så skulle det vara intressant 

att jämföra byggbranschen med en annan projektbaserad bransch. Slutligen så anser författarna 

att framtida forskning också skulle kunna fokusera på vilka personalpolitiska förändringar som 

byggföretagen planerar att genomföra under en pågående uppgångsfas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Om respondenten och företaget 

1. Vad arbetar ert företag med samt vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

Rekrytering & Urval 

      2.   På vilket sätt lockar ditt företag arbetssökande? Och varför? 

3.   Hur ser rekryterings- och urvalsprocessen ut i ert företag? Vilka är kriterierna för att 

välja personal? 

Personalutbildning & Individuell Kompetensutveckling 

4.   Hur går ni tillväga avseende personalutbildning och individuell kompetensutveckling?  

5. Hur erhålls feedback från medarbetare efter avslutad introduktionsutbildning? Hur 

erhålls feedback från chefer avseende individuell kompetensutveckling? 

Hanterandet av disciplin och klagomål 

6.  Hur hanterar ni medarbetare som missköter sig på arbetsplatsen? Hur hanterar ni 

klagomål från medarbetare som berör bostadsprojekt?  

7.    Vilka faktorer anser du påverkar på ett positivt respektive negativt sätt engagemanget 

samt arbetsprestationen hos personalen? Hur speglas detta i er personalpolitik/HRM? 

Hanterandet av belöningar 

8. Hur ser det finansiella belöningssystemet (lönepolicy, bonusar) ut i ert företag? Vilka 

för- och nackdelar finns det med detta system? 

9. Hur ser det icke-finansiella belöningssystemet (flextider, ökat ansvar för medarbetare) ut 

i ert företag? Vilka för- och nackdelar finns det med detta system? 

Enligt konjunkturinstitutets senaste rapport från mars 2019 så har högkonjunkturen 

bromsat in; bostadsinvesteringarna har minskat bland annat. 

10. På vilket sätt tror du detta kommer att påverka er nuvarande personalpolitik/HRM 

avseende rekrytering & urval, personalutbildning, hanterandet av disciplin och klagomål 

samt hanterandet av belöningar? 

11. Vilka åtgärder tror du företaget kommer att vidta avseende detta? 

12.  Hur har ni gått tillväga under tidigare nedgångsfaser på bostadsmarknaden? 

 

 

 

 

 

 


