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Bakgrund: Det finns motsättningar mellan arbetsmarknadens parter ifråga om 
ackord som löneform. Arbetsgivarsidan argumenterar för löneformens 
negativa inverkan på flera punkter medan Byggnads hävdar det 
motsatta. Mot bakgrund av pågående diskussion kring 
ackordssystemet anser vi det av intresse att rama in vad ett antal 
byggnadsarbetare har för uppfattning om gruppackord.

Syfte: Vårt syfte är att utifrån ett åldersperspektiv utröna hur ett antal 
byggnadsarbetare uppfattar att gruppackordet påverkar dem som 
enskilda individer samt arbetsgruppen som helhet. I anslutning till 
detta vill vi även ta reda på om respondenterna bedömer vissa 
egenskaper som centrala för att passa in i ackordssystemet.  

Metod: Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod beståendes av nio 
intervjuer där vi vill förstå och tolka respondenternas utsagor. 

Resultat: Oberoende av ålder kan vi hos respondenterna, som enskilda individer 
och som arbetsgrupp, utläsa kollektivistiska drag och egenskaper där 
löneformen utgör en viktig del av deras kollektivistiska inställning. 
Löneformen förstärker även deras instrumentella inställning och den 
solidariska förgreningen.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Inom byggsektorn nyttjas i stor utsträckning ackord1 som lönesystem i jämförelse med större 
delar av näringslivet där ackordsystem har ersatts med månadslön. Användningen av ackord 
inom byggsektorn sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal, vilket innebär att det finns en lång 
tradition av detta. Hårdraget kan det sägas att man inom arbetarrörelsen har arbetat för ett 
avskaffande av ackordet medan arbetsgivarsidan, historiskt sett, stått på den andra sidan, det 
vill säga förordat ackord och andra prestationsbaserade lönesystem. Inom byggsektorn är det 
alltså det motsatta förhållandet som iakttas, där arbetsgivarsidan utgör motståndare medan 
facket förespråkar ackord. Därför står Byggsektorns fackförening, Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet2, och arbetsgivaren, Sveriges Byggindustrier3, i konflikt med 
varandra där Byggnads gör gällande att ”frånvaron av ackord” medför negativa följder och 
där arbetsgivaren hävdar det motsatta, det vill säga att det är ”förekomsten av ackord” som 
medför negativa följder. Byggnads menar att prestationslön ger en högre lön och för 
löneutvecklingen framåt. Därutöver erhålls ett större inflytande över planeringen och 
byggprocessen, vilket gynnar arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet. Lönesystemet 
uppmuntrar dessutom lagarbetet och ger byggnadsarbetarna möjlighet att utvecklas inom 
arbetet (Byggnads, 2008).   

Svensk arbetsrätt inrymmer ett fyrtiotal lagar och förordningar vilka reglerar det mesta inom 
arbetslivet. Lönebildning regleras dock via kollektiv- och anställningsavtal. Detta innebär att 
lön inte är en reglerad rättighet utan utgör en avtalsfråga, vilken avgörs vid 
avtalsförhandlingar. Ackorden ska, reglerat utifrån kollektivavtalen, stämmas av var tolfte 
vecka och enligt BI är det mot allas vilja på arbetsplatsen som företaget då kraftigt måste 
sänka den normala förtjänsten för medarbetarna. Detta medför ideligen så kallade 
maskningsaktioner, vilket blir mycket kostsamt för företagen till följd av att hela 
byggprojektet stannar upp även om endast en liten grupp ”maskar”. BI framlägger även andra 
negativa faktorer som en följd av lönesystemet, som bland annat en minskad lojalitet mellan 
anställda och företag, en negativ koppling mellan ackord och arbetsmiljö, byggfusk, en 
psykosocial belastning för de anställda, ett långsammare införande av nya 
produktionsmetoder, en ökad materialåtgång och så vidare. Av den orsaken att ackorden är så 
pass inriktade på tempo i byggprojekt, medför detta, enligt BI, svårigheter för byggföretaget
att införa nya metoder, eller att satsa mer långsiktigt på utbildning och personalutveckling. 
Detta på samma gång som behovet av kompetensutveckling är stort i byggbranschen då 
kostnaden för byggfel idag utgör cirka tio procent av totalkostnaden på ett bygge. De ideliga
ackordsavstämningarna orsakar missämja på arbetsplatserna, vilket enligt BI i sin tur påverkar 
samarbetsklimatet och leder till en dålig psykosocial arbetsmiljö. Ackordens fokus på tempo 
ger upphov till stress och ökar risken för förslitningsskador och därutöver kan stressen och 
missämjan påverka byggkvaliteten negativt med missnöjda kunder som resultat (Sveriges 
Byggindustrier, 2008). 

BI belyser slutligen att flertalet av de anställda i byggsektorn, framför allt de yngre 
medarbetarna, inte vill ha ackord och dessutom innebär ackordslönesystemet att företagen 
erhåller minskade möjligheter att dra till sig nya målgrupper till byggsektorn, exempelvis 
                                                
1 Med ackordslön avses att man får en viss betalning för varje arbetsstycke man utför. Dess motsats kallas tidlön
eller fast lön. 
2 Svenska Byggnadsarbetareförbundet benämns hädanefter Byggnads
3 Sveriges Byggindustrier benämns hädanefter BI
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kvinnor, som återfinns i alldeles för liten utsträckning på dagens byggarbetsplatser. Detta 
innebär att ackordslönesystemet försvårar rekryteringen till byggbranschen, vilket utgör ett 
problem då stora årskullar kommer att gå i pension under de kommande tio åren (Sveriges 
Byggindustrier, 2008). 

Byggnads belyser att de den senaste tiden märkt att man slarvar med riskbedömningen av de 
olika arbetsmomenten. Byggnads arbetar efter mottot att varje byggnadsarbetare är sitt eget 
skyddsombud. Det vill säga att alla byggnadsarbetare har ett personligt ansvar för den egna, 
arbetslagets och arbetsplatsens arbetsmiljö. De menar att de den senaste tiden från mediehåll
har kunnat ta del av påhopp, från arbetsgivarhåll, på deras lönesystem med ackordslöner
(Byggnads, 2008). 

Arbetsgivarna, BI, anser att det ökade antalet dödsolyckor beror på ackordslönerna. Byggnads 
anser att detta inte är sant, utan ser det som ett angrepp på det rådande lönesystem. De
framhäver att det är bristen på arbetsmiljöinspektioner och ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
som utgör ett stort problem. Arbetsmiljön beskrivs av dem som sämre på mindre arbetsplatser 
där ackordslöner inte förekommer. Arbetsmiljöverket kommer i sin slutrapport, angående 
varför dödsolyckorna ökar på arbetsplatserna, bland annat fram till att en högt driven 
arbetstakt, snäva tidsramar och krav att klara ekonomiska budgetar gör att man tummar på 
säkerhetsreglerna. En annan faktor är bristfällig introduktion av ny arbetskraft samt 
språksvårigheter och små kunskaper om arbetsmiljö hos utländska kollegor. Byggnads 
påpekar att Arbetsmiljöverket skriver att ackordslönerna inte skulle utgöra en bidragande 
orsak till det ökade antalet dödsfall som har skett (Tilly & Hedblom, 2008). Byggnads 
framhåller framförallt att angreppen på prestationslöneformen blir allt mer påtagliga från 
Sveriges Byggindustriers sida och anser att arbetsgivarna önskan att införa månadslön och 
andra löneformer medför att medlemmarna inte erhåller samma möjligheter att påverka eller 
ha insyn i sitt arbete (Byggnads, 2006). 

Debatten kring huruvida ackordssystemet medför positiva eller negativa följder förs på en hög
nivå och pågår till största delen bortom den faktiska arbetsplatsen. Vad anser då arbetstagaren 
om ackordssystemet? Vad har denne för åsikter om hur löneformen påverkar 
arbetssituationen? Mot bakgrund av den pågående diskussionen om ackordssystemet, och den 
begränsade forskningen i ämnet, anser vi det vara av intresse att rama in vad ett antal 
byggnadsarbetare har för uppfattning om gruppackord. 

1.2 Syfte
Vårt syfte är att utifrån ett åldersperspektiv utröna hur ett antal byggnadsarbetare uppfattar att 
gruppackordet påverkar dem som enskilda individer samt arbetsgruppen som helhet. I 
anslutning till detta vill vi även ta reda på om respondenterna bedömer vissa egenskaper som 
centrala för att passa in i ackordssystemet.  

1.3 Frågeställningar

 Vilka för- och nackdelar tillskrivs gruppackordet för den enskilda individen?
 Vilka för- och nackdelar tillskrivs gruppackordet för arbetsgruppen?
 Vilka likheter och skillnader framkommer mellan de två åldersgruppernas 

uppfattningar om gruppackordet?
 Finns det några egenskaper som bedöms som centrala för att passa in i 

ackordssystemet? 
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1.4 Begreppsprecisering
Med ackordslön avses att arbetstagaren erhåller en viss betalning för varje arbetsstycke som 
arbetstagaren gör färdigt. Ackordslön kallas även för prestationslön. Motsatsen kallas tidlön
eller fast lön (fast tim- eller månadslön). Utöver den fasta lönen kan även bonus tillkomma, 
vilken är beroende av beräkningarna som utförs på arbetsplatsen som inköp, arbetstakt och så 
vidare. Denna löneform kallas vanligen för bonussystem. Om lönen uteslutande består av 
ackordslön arbetar man på rent ackord, annars arbetar man på ett så kallat blandackord.
Blandackord innebär att en del av lönen består av en fast timlön och därutöver tillkommer 
ackordet. Ackord intjänas av arbetslaget och alla erhåller samma ackordsdel (Byggnads, 
2008s). Därför har vi valt att nyttja benämningen gruppackord.

1.5 Disposition 
I kapitel ett introducerar vi det ämne, som vi valt att studera, och presenterar vårt syfte och 
våra frågeställningar. Det andra kapitlet behandlar tidigare forskning och teori, som vi 
kommer att använda i vår analys av vår insamlade empiri. Nästkommande kapitel beskriver 
den metod som vi nyttjat för vår studie, vår förförståelse och vårt förfarande och tar oss fram 
till kapitel fyra där vi redovisar vår insamlade empiri under rubriken resultat. I kapitel fem
analyserar och diskuterar vi vårt resultat genom att nyttja teorier och tidigare forskning. Vi 
belyser även, i detta kapitel, förbättringar och svårigheter, återkopplar till vår förförståelse och 
ger förslag på vidare forskning. I de två sista kapitlen, sex och sju, återfinns vår käll- och 
litteraturförteckning samt våra bilagor, vilka består av en intervjuguide och ett informantbrev. 

1.6 Avgränsningar
Vår studie förhåller sig till ett åldersperspektiv där vi ämnar utröna om likheter och skillnader 
återfinns de två åldersgrupperna emellan. Vi har valt bort ett könsperspektiv då vi inte är
intresserade av att se om uppfattningar skiljs åt beroende på kön i denna studie. Med ett 
könsperspektiv skulle det vara av intresse att vinkla studien i en annan riktning då branschen 
är så pass mansdominerad. Om vi valt att se till mångfald hade vår studie kommit att te sig 
annorlunda och vi hade fått frångå vårt ursprungliga syfte. Detta då vi hade fått ta hänsyn till 
en kulturell aspekt och vårt arbete hade kommit att bli allt för omfattande och således svårt att 
genomföra. Vårt huvudsakliga intresse är att se hur gruppackord, som löneform, inverkar på 
arbetstagarens inställning till arbetet och arbetsgruppen. Ålder var, för oss, av intresse för att 
se om normer/inställningar skiljs åt mellan de två åldersgrupperna. Däremot utgör inte 
åldersaspekten huvudfokus i studien. 
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2 TIDIGARE FORSKNING/TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

2.1 Introduktion
Inom ramen för detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter. De mesta vad gäller teori är koncentrerat till ett sista avsnitt benämnt 
Individualism, kollektivism och sammanhållning. Innan dess uppehåller vi oss främst vid 
tidigare forskning. Undantaget utgörs av att vi under ett avsnitt Löntagares inställning till 
arbetet redogör för såväl tidigare forskning som teori. Mer konkret består vår presentation av 
tidigare forskning i att vi belyser byggnadsbranschen från några olika utgångspunkter. 
Ackordsarbete inom byggsektorn är ett sådant område där vi inte har funnit speciellt mycket 
skrivet, vilket gör att detta behandlas relativt marginellt. Till detta om byggnadsbranschen 
ägnar vi också en del tid till forskning som berör säkerhetsfrågor och, som nämnts, löntagares 
förhållningssätt till lönearbete.             

2.2 Byggnadsbranschen
Det finns forskning som behandlar byggnadsarbetares situation. Ett exempel på denna 
forskning är Magnus Rönns studie som beskriver hur byggarbetsplatserna numera är 
organiserade som lagarbete (Rönn, 1992). För att tillvarata arbetstagarnas intressen får 
arbetslagen utse en förtroendeman med titeln lagbas. Personen med denna position anses ha 
en stark position då han/hon är med vid ackordsmätningar, och ackordslönen är med och 
bidrar till arbetslagets relativa styrka. Att lagen vill ha arbetsplatser med självbestämmande 
och kontroll över arbetsvillkoren kan ses som en bakgrund till lagbassystemet. Genom sitt 
yrkeskunnande och med lagbassystemet kan alltså arbetslagen och därmed byggarbetarna till 
viss del påverka planeringen av olika byggprojekt på arbetsplatsen. Vidare menar Rönn att 
byggena inte är några perfekta arbetsplatser då prestationsstyrning för med sig vissa problem, 
exempelvis utslagning och många arbetsskador. Det utökade medbestämmandet är bara en 
sida av myntet, då systemet med egenkontroll även har vissa självdestruktiva drag. Den 
ständiga jakten på förtjänster gör att säkerheten åsidosätts då tempot skruvas upp. 
Förslitningsskador är en annan följd av detta, och i värsta fall bidrar det som tidigare nämnts 
till utslagning. Lagbassystemet har inte haft någon motverkande effekt på dessa negativa 
effekter. Effektiva lagbasar och unga friska arbetare är enligt Rönn att föredra på 
byggarbetsplatserna och de som inte kan leva upp till prestationskraven kan ses som en 
belastning för arbetslagen (Rönn, 1992:76).
   
Ett annat exempel på litteratur som berör byggnadsarbetares situation är Jan Kronlunds bok
Mannen i mitten. Om lagbassystemet i byggnadsindustrin. Boken har några år på nacken, den 
utkom 1982 och bygger på empiri som samlades in perioden 1967-1972. Detta för med sig att 
den till viss del kan anses vara inaktuell men samtidigt beskriver den en del förhållanden, som 
trots bokens relativt höga ålder, är av relevans för oss. Exempelvis tillhandahåller boken dels 
lämplig bakgrundsinformation om lagbassystemet, som fortfarande finns kvar idag, och dels 
relativt allmängiltiga beskrivningar om byggnadsarbetares kontext (Kronlund, 1982). 

Boken tog sin utgångspunkt i forskningsresultat från 1950-talet som hävdade att lagbasarna på 
byggen uppvisade en större förekomst av medicinska problem, däribland psykiska besvär, än 
många andra grupper av arbetare, som till exempel andra byggnadsarbetare. Dessa resultat 
innefattade inte någon mer omfattande genomgång av lagbasens arbetssituation. Bokens syfte 
är att fördjupa dessa resultat, genom att undersöka hur lagbasar runt om i landet arbetar och 
hur deras kontext ser ut, för att på så sätt erhålla en mer omfattande beskrivning och förståelse 
kring deras arbetsförhållanden (Kronlund, 1982:37). Kronlund utgår vidare i sin studie från 
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teorier och empiri om roller och rollkonflikter. Han definierar begreppet roll, i linje med 
Joachim Israels tankar om begreppet, som ”förväntningar riktade på innehavaren av en 
bestämd position” (Kronlund, 1982:37). Av detta försöker han ta reda på om lagbasens 
arbetssituation leder till att de upplever rollkonflikter i sitt arbete. De eventuella 
rollkonflikterna söks i att de å ena sidan skall fungera som en talesman för arbetslaget, som 
inte tjänar mer än någon annan i laget och som arbetar för att få ut så mycket förtjänster som 
möjligt från ackordsarbetet åt sig själva och åt arbetslaget i sin helhet. Samtidigt som de å 
andra sidan från arbetsledningens sida ses som en grupp som skall kunna företräda deras 
intressen (Kronlund, 1982:37).

I en annan studie, Kvinnan och mannen i byggyrkena, från 1996 belyses skillnader och 
likheter i upplevelse av branschen mellan kvinnliga och manliga arbetsledare. Studien bygger 
på kvantitativt material och det framkommer att oavsett kön upplevs arbetet som stressigt, av 
hög belastning och psykologiskt krävande. Positiva psykologiska faktorer som delaktighet, 
handlingsfrihet, arbetsengagemang, god kontakt med arbetsledning och socialt stöd från 
arbetskamrater upplevs av båda könen där dock kvinnan upplever en lägre nivå av 
handlingsfrihet och möjlighet till självbestämmande. De känner att de arbetar under press, 
men eventuella psykosomatiska besvär, som exempelvis magbesvär, yrsel, huvudvärk, är 
relativt frånvarande ifråga om medelfrekvens. Däremot är medelfrekvensen för ohälsa i form 
av trötthet, sömnsvårigheter samt nedstämdhet något högre jämfört med de psykosomatiska 
besvären och kvinnorna är därtill mer ledsna och nedstämda än männen. Den totala 
arbetsbördan i form av arbete och hem, upplevs som stressande och pressande hos kvinnor i 
och med giftermål/samboförhållande, medan upplevelsen av stress och press först tilltar för 
männen i samband med barn. De båda grupperna upplever en konflikt mellan yrkesarbete och 
hemmets krav. Arbetsledarna, kvinnorna som männen, önskade (önskar) en plattare 
organisation med lagom byråkrati och kreativitet. Studien tar därutöver upp att om kvalitén i 
arbetsrollen samt om livskvalitén förbättras minskar somatiska symptom samt 
psykosomatiska besvär (Olofsson m.fl., 1996).

Rapporten Arbetsmiljö och demokrati utgiven på uppdrag av Byggnadsarbetare-, Målare-, 
Elektriker- samt Bleck och Plåtslagareförbunden, från 1975 belyser vikten av det fackliga 
engagemanget för att erhålla en bättre arbetsmiljö. Den beskriver att en viss ”frihet” upplevs i 
arbetet då övervakningen från arbetsgivarens sida är av det mindre slaget. Vissa av arbetarna 
utför sitt arbete ensamma och vissa av dem i team där arbetet sköts av lagbasen. Friheten har 
dock en baksida då frånvaron av övervakning är en följd av lönesystemet. Inom branschen 
arbetar de flesta mot någon form av ackord och prestationslönen är en otrygg löneform som 
medför ett tvång att alltid hålla samma höga arbetstakt för att inte förlora ekonomiskt. 
Därutöver motverkar löneformen arbetsmiljöarbetet då den ställer arbetstagaren inför valet att 
utföra risker i arbetet eller få en minskad inkomst. Rapporten klarlägger att prestationskravet 
framförallt drabbar de äldre då de får svårare att hänga med i arbetstakten. Detta medför att 
många äldre övergår till arbeten med tidlön och att ersättningen sjunker samt att de äldre 
drabbas värst av arbetslösheten då de helt enkelt slås ut från arbetsmarknaden. De vill 
förändra arbetsmiljön så att trygghet skapas och skapa möjligheter för att erhålla mer 
inflytande och makt över arbetsgivaren. Det är genom att sluta sig samman som resultat kan 
frambringas. Och det är därför som den fackliga organisationen existerar och det är genom 
den som förändringar skapas (Björkenwall & Bosdotter, 1975).

Att utveckla sjukdomar i kroppens rörelseorgan tar enligt Arbetsmiljöfonden (1991) normalt 
lång tid. Om det är arbetsmiljön som påverkar kroppen negativt kan exponeringen alltså ligga 
mycket lång tid tillbaka i tiden. Möjligheten att få åldras i sitt yrke och uppnå pensionsåldern 
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är mycket beroende av vilket yrke man har och hur stor fysisk belastning arbetsuppgifterna 
innefattar. Att drabbas av långvariga kroppsliga besvär eller sjukdom, i ländrygg, 
nacke/skuldra, knän och höfter, gör det omöjligt att återvända till arbetet och dessa aspekter 
förklarar många förtidspensioneringar bland män. I en jämförelse mellan olika yrkesgrupper 
kom man fram till att bland annat bygg- och anläggningsarbetare löpte större risk att 
förtidspensioneras än de med fysiskt lättare arbeten. Administrativt arbete anges som exempel 
på fysiskt lätta yrken där risken att förtidspensioneras är mycket låg (Alfredsson m.fl., 1991).

2.3 Säkerhet 
Ett annat forskningsområde som vi kort kommer att beröra utgörs av säkerhet i arbetslivet. 
Säkerhet på arbetsplatsen är enligt Marianne Törner (2008) inte bara den fysiska miljön där de 
stora resurserna ofta läggs. Hon menar att det saknas förståelse för bakomliggande faktorer till 
de olyckor som sker på arbetsplatser, att det är nödvändigt att komplettera de tidigare 
tankebanorna. Traditionellt sker bekämpning av olyckor inom ramen för den fysiska/tekniska 
miljön, vilket har varit framgångsrikt och ska fungera även fortsättningsvis, men dock inte 
tillräckligt. Säkerhet är inte bara en fysisk företeelse eller kvalitetssäkrande procedurer, utan 
bygger på samspelet mellan människor (Törner, 2008:12f).

När en olycka sker är det naturligt och ganska lätt att se över utrustning, upptäcka uppenbara 
samband och det går utan djupare analyser att se om någon rutin eller fastslagen procedur har 
frångåtts. När det senare är fastslaget blir det ofta att den berörda får någon sorts tillsägelse att 
rätta till beteendet. I detta skede hanteras situationen många gånger genom disciplinära 
åtgärder. I fall där något dramatiskt har inträffat brukar ofta beteenden ändras hos den 
berörda, men Törner menar att det sällan beror på reprimander, utan snarare på att personen 
har tagit intryck av händelsen eller att sociala system har förändrats. I själva verket anses 
sådana tillsägelser inte ha några effekter på människor. Det bästa är att förstå och utgå från de 
psykologiska och sociala fenomen som styr mänskligt handlande (Törner, 2008:12f).

När återkommande samtal fördes med ett antal fiskare om arbetsmiljön kom ett stort antal 
händelser gällande olyckor och tillbud upp till ytan. Vid ett tillfälle när de hade varit ute till 
havs, och samtal sedan fördes, så menade fiskarna att ingenting fanns att rapportera denna 
gång, vilket förbryllade forskarna. Forskarna undrade därför om ingen ”ens” hade halkat på 
däck, något som de tidigare hade rapporterat om vid en inträffad olycka. Det bekräftades att 
sådana händelser skett, men menade att det var en självklarhet. Sådana saker skulle man tåla 
som fiskare. Fenomenet beskrivs av författaren som normalisering av riskfyllda förhållanden, 
och kan ha sin förklaring i såväl psykologiska som sociala orsaker. Har en människa 
dessutom vid flertalet tillfällen varit med om riskfyllda moment utan att skada sig, ökar 
upplevelsen av att momentet är hanterbart. En annan form av normaliseringsprocess är 
systemevolution som utgår från en systematiserad produktionslinje. När en förändring sker, 
exempelvis i materialval, anpassar sig människan för att hantera förändringen. Systemet har 
dock bidragit till sämre säkerhet, och när fler smärre förändringar sker på rad ger det 
tillsammans stora försämringar. Det har då skett en kontrollförlust och olyckan kan vara 
framme. I fall av denna karaktär brukar det beskrivas som att allting var som vanligt, sedan 
skedde bara olyckan (Törner, 2008:12f).

Känslan av att inte kunna påverka sin arbetsmiljö har enligt Törner också följder för
säkerheten på arbetsplatsen. Människan eftersträvar kognitiv konsistens, det vill säga att de 
egna värderingarna motsvaras av ens handlingar. När detta samspel bryts påverkar det 
individen negativt och ger upphov till dissonans och stress. Upplever individen att det inte 
finns någon möjlighet att ändra sitt beteende i relation till risker, sker istället en 
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attitydförändring så att de egna attityderna inrymmer eller blir konsistenta med handlingarna
(Törner, 2008:12ff).

2.4 Löntagares inställning till arbetet
Ett sista forskningsområde som vi kommer att ta upp rör diskussionen om löntagares 
inställning till sitt arbete. John H. Goldthorpes med fleras studie Arbetaren i 
överflödssamhället är en klassiker i detta sammanhang och belyser beteenden och attityder i 
arbetslivet i och med arbetarklassens förborgerligande, som var ett fenomen på uppgång under 
50- och 60-talet. Förborgerligandet innebar att arbetaren i större utsträckning prioriterade 
privatliv och familj framför ett fackligt och politiskt engagemang med avsikt att förbättra 
arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Studien ägde rum i England och respondenterna 
som ingick i undersökningen var välbetalda manliga industriarbetare inom åldersspannet 21 
till och med 46 år. För att utröna respondenternas attityder till arbetet använde sig Goldthorpe 
och hans kollegor av tre idealtyper av inställningar (Goldthorpe m.fl., 1971). Dessa typer av 
inställningar använder vi även som teori och kommer i diskussionen att anknytas till 
byggnadsarbetarnas resonemang. 

 Instrumentell inställning  
Arbetet utgör främst ett medel för att uppnå mål utanför arbetssituationen. Det vill 
säga att arbetet betraktas som ett medel att förvärva den inkomst vilken krävs för att 
man skall kunna leva ett ”betydelsefullt liv” och i vilket arbetet inte utgör en 
integrerad del. Detta medför att det är yttre belöningar snarare än inre belöningar som 
eftersöks där arbetstagaren handlar som en ”ekonomisk individ”. Närmare bestämt att 
arbetarna strävar efter att med minsta möjliga ansträngning erhålla största möjliga 
ekonomiska ersättning. Arbetarna involverar sig i organisationen, vid vilken de har 
anställning, endast så länge det ekonomiska utbytet utav ansträngningen uppfattas som 
det bästa man kan uppnå. Involveringen är av kalkylerande natur och kan betecknas 
som neutral. Arbetet ses inte som ett medel till självförverkligande och bildar inte en 
del av deras centrala livsintressen samt är för dem inte en källa till emotionellt 
betydelsefulla upplevelser eller sociala relationer. Den enskilde drar en skarp gräns 
mellan arbete och fritid och engagerar sig troligen inte i ”sociala” aktiviteter som står i 
samband med arbetet med undantag för aktiviteter av ekonomisk angelägen karaktär 
(Goldthorpe m.fl., 1971:9ff).

 Byråkratisk inställning 
Innebörden av denna inställning är att erbjuda sina tjänster, att vara lojal, i utbyte mot 
en karriär, närmare bestämt i utbyte mot stadigt stigande inkomster, social status och 
långsiktigt trygghet. De anställdas involvering i organisationen inrymmer vissa 
moraliska element då engagemang och plikttrogenhet ses som en skyldighet i utbyte 
mot en relativt trygg och privilegierad tillvaro. Den ekonomiska belöningen upplevs
inte som en betalning för en viss mängd utfört arbete utan uppfattas som en förmån 
vilken hör samman med en viss funktion eller grad inom organisationen. 
Involveringen kommer i detta fall normalt sett tendera att vara positiv då de moraliska 
förväntningarna infrias eller starkt negativ om ett engagemang av moralisk natur inte 
uppskattas. Arbetarens position och framtidsutsikter spelar en viktig roll för dennes 
sociala identitet och arbetet utgör ett centralt livsintresse. Det förekommer inte någon 
direkt tudelning mellan arbete och fritid och den självuppfattning som skapats genom 
arbetet överförs till aktiviteter och relationer utanför arbetet (Goldthorpe m.fl., 
1971:9ff).
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 Solidarisk inställning 
Arbetet har en ekonomisk innebörd, men upplevs inte enbart som ett medel att nå ett 
mål utan uppfattas även som en gruppaktivitet. Detta innebär att det ekonomiska 
utbytet av arbetet således skulle ha benägenhet att offras då ”maximeringsbeteende” 
kränker gruppnormerna eller hotar gruppsolidariteten. Exempelvis kan de anställda 
begränsa sina inkomster inom ett ackordssystem i enlighet med gruppens 
produktionsnormer eller förbli trofasta mot sin firma i ett läge då högre löner återfinns 
på annat håll. De anställda identifierar sig med arbetsgruppen och deras involvering i 
organisationen är sålunda av moralisk och positiv natur. En allt för stark identifiering 
av den egna gruppen kan dock medföra att involveringen i organisationen till viss mån 
blir alienerande. Arbetarna kommer med stor sannolikhet att till viss del vara negativt 
inställda till organisationen och betrakta gruppen som en riktad kraftkälla gentemot 
arbetsgivaren. Arbetet utgör ett centralt livsintresse där det utöver sin instrumentella 
betydelse även har en stor betydelse för tillfredsställandet av expressiva och 
känslomässiga behov. Upplevelser och relationer i arbetslivet kan vara bidragande till 
att bilda grundvalen för arbetstagarens sociala existens utanför arbetsplatsen och en 
specifik yrkeskultur eller ett yrkessamhälle uppstår. Arbete och fritid flyter samman 
genom att de exempelvis ägnar sig åt fritidsaktiviteter som är knutna till arbetslivet 
eller arbetskamraterna. Arbetet inbegriper ett speciellt levnadssätt (Goldthorpe m.fl., 
1971:9ff).

De tre inställningarna är inte tänkta att stå i fullständig kontrast till varandra, men alla arbeten 
innehar mer eller mindre en grundläggande instrumentell komponent. Den instrumentella 
inställningen bör ses som en idealtyp medan den byråkratiska och den solidariska 
inställningen utgör förgreningar från en instrumentell inställning i ”byråkratisk” respektive 
”solidarisk” riktning (Goldthorpe m.fl., 1971:53ff).

Dessa inställningar skiljer sig enligt Goldthorpe åt mellan individer bland annat beroende av 
kön, ålder samt utbildning. Inställningen tycks på så sätt vara beroende av individens 
individuella behov. Studien visar att respondenterna övervägande hade en instrumentell 
inställning till arbetet, det vill säga att de främst ser arbetet som ett medel för att uppnå en hög 
konsumtionsnivå för sin familj och sig själva, utanför arbetet. De respondenter som var av 
denna inställning drog en skrap gräns mellan arbete och fritid vilket i sin tur ledde till att deras 
identifikation med företaget var låg. Kännetecknande för dem som tenderar att ha en 
instrumentell inställning är att de har ett eller flera hemmavarande barn. Även de som jämfört 
med föräldrar eller syskon stod still eller rörde sig neråt ifråga om yrkesstatus var benägna att 
ha en mer instrumentell inställning till arbetet. Andra bidragande orsaker förmodades 
exempelvis vara den då ökande urbaniseringen (Goldthorpe m.fl., 1971). 

Ett annat exempel från detta forskningsområde är Walter Korpis bok Arbetarklassen i 
välfärdskapitalismen. I studien för han en diskussion om svenska metallarbetares 
sammanhållning, maktresurser, samt inställning till sitt arbete. Boken bygger bland annat på 
en enkätundersökning med fyratusen metallarbetare (Korpi, 1978). En utgångspunkt för 
boken är Goldthorpes tes, som han med flera presenterade i boken Arbetaren i 
överflödssamhället, om att en instrumentell inställning till arbetet har blivit/och blir allt 
markantare bland industriarbetare. Korpi finner inget stöd för denna tes i sin studie. Han kan 
alltså inte utifrån sin undersökning urskilja någon utpräglad instrumentell attityd till arbetet 
bland arbetarna. Korpi identifierar dock en viss instrumentell attityd till arbetet men han 
hävdar som sagt att den inte är påfallande stark. Det finns enligt Korpi för mycket av andra 
värden som är av betydelse för löntagarna, vilket gör att det inte finns fog för att tala om en 
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utpräglad instrumentell attityd till arbetet från löntagarnas sida (Korpi, 1978:161ff). En 
förklaring som Korpi lyfter fram till att en instrumentell syn inte är markant är det motstånd 
mot ackordarbete som växte sig allt starkare från slutet på 1960-talet. Han säger att 
ackordsarbete kopplas till en ökad stress, fler arbetsplatsolyckor och mindre arbetsglädje 
bland metallarbetarna. Som ett led i detta minskade också ackordsarbetet inom svensk 
tillverkningsindustri från 69 procent år 1970 till 47 procent 1976 (Korpi, 1978:165f). 

Korpi kommer fram till att det finns grupper av arbetare inom metallsektorn som utmärker sig 
och som karaktäriseras av sin mer instrumentella inställning till arbetet. En av dessa grupper 
som Korpi nämner är icke- svenskfödda metallarbetare som ämnar återvända till sitt hemland. 
Dessa personer återfinns oftare i arbeten där möjligheterna till arbetstillfredsställelse är ringa 
samtidigt som de ekonomiska förtjänsterna är relativt höga. Benägenheten för dessa arbetare 
att sluta sitt arbete har mindre att göra med arbetsglädjen och mer att göra med utvecklingen 
på lönesidan (Korpi, 1978:162f) En annan grupp som nämns i detta sammanhang är gifta män 
med minderåriga barn och som befinner sig på positioner där kraven på yrkesskicklighet är 
låga men förtjänsterna relativt stora. För dessa män, som befinner sig i ett skede av livet när 
det ekonomiska trycket är starkt, spelar inte frånvaron av arbetsglädje någon roll för 
benägenheten att sluta medan däremot missnöje över lönen har betydelse (Korpi, 1978:162). 

När det kommer till punkten att förklara de fall då en instrumentell syn på arbetet är särskilt 
markant kopplar Korpi detta främst till arbetsförhållandena och mer konkret frånvaron av 
medbestämmande. Enligt honom finns det alltså ett samband mellan å ena sidan få 
möjligheter till medbestämmande och å andra sidan en instrumentell inställning till arbetet. 
(Korpi, 1978)

Ett sista exempel från forskningsområdet ”löntagares inställning till sitt arbete” som vi 
kommer att ta upp är Christer Theanderssons avhandling Jobbet – för lön, lust eller andra 
värden (Theandersson, 2000).  Underlaget för studien är en enkätundersökning bland 
löntagare inom processindustrin, vård och omsorg samt offentlig förvaltning. Inställningen till 
arbetet undersöks av Theandersson genom att han dels studerar vilka faktorer som är av 
betydelse för viljan att påbörja respektive avsluta en anställning och dels genom att han 
belyser de faktorer som spelar in för att man skall känna sig tillfreds med sin arbetssituation 
(Theandersson, 2000:139). 

När det kommer till att spåra en instrumentell attityd till arbetet så är den mest framträdande 
bland okvalificerade, äldre, och lågutbildade manliga industriarbetare. Dessutom urskiljer han 
ungefär samma bild bland yngre industriarbetare med barn. I konstrast till detta tecknar sig en 
annorlunda bild bland andra arbetare, där en instrumentell inställning inte står i förgrunden på 
samma sätt. Detta gäller för offentliganställda arbetarkvinnor, yngre industriarbetare utan barn 
och för industriarbetare med en något högre utbildning. I och med att arbetarklassen 
nuförtiden till större del än tidigare består av arbetare inom kvinnodominerade yrken i den 
offentliga sektorn, kommer Theandersson fram till slutsatsen att det inte går att påstå att en 
instrumentell inställning till arbetet vuxit sig starkare inom svensk arbetarklass 
(Theandersson, 2000:141f). 

Theandersson säger också utifrån sitt material att viljan att sluta sitt arbete inte bestäms av en 
negativ åsikt om lönen. Viljan att sluta styrs däremot av en dyster syn på följande aspekter: 
arbetets art, möjligheter till avancemang, kamratskap och fysisk arbetsmiljö. Detta kan också 
utgöra ytterligare en indikation på att en instrumentell inställning inte är utpräglad. Skälet till 
detta är att i sammanhang då en instrumentell inställning konstaterats, har man inte sällan 



- 10 -

underbyggt detta med att hänvisa till en benägenhet/vilja att byta arbete på grund av missnöje 
med lönen.  När det kommer till val av anställning uppges dock lönen vara den viktigaste 
faktorn. Hur kan det då komma sig att lönen saknar betydelse gällande viljan att byta arbete 
samtidigt som den uppges vara av central betydelse vid val av anställning? En förklaring som 
han lägger fram är att lönen kan vara en ”viktigare faktor för människors arbetsval än för 
deras flyttvilja”. En annan förklaring till detta kan vara att han använt sig av olika 
analysmetoder när han undersökte arbetsval och flyttvilja (Theandersson, 2000:144).       

Vad gäller arbetstillfredsställelsen kommer han fram till att den är relativt hög bland de 
tillfrågade. Faktorer som är av vikt för att förklara denna relativt höga arbetstillfredsställelse 
är anställningstrygghet, lärandemöjligheter, bra lön, god fysisk arbetsmiljö och bra relationer 
till sina arbetskamrater. Arbetstillfredsställelse kan gälla såväl de egna arbetsuppgifterna som 
arbetsplatsen i stort. Om man tar hänsyn till denna problematik så finns det några faktorer 
som endast är signifikanta om man ser till tillfredställelse med det egna arbetet. Dessa faktorer 
är omväxlande och intressant arbete, att arbetet är av värde för andra och att arbetet inte är 
psykiskt påfrestande (Theandersson, 2000:142f).

2.5 Individualism, kollektivism och sammanhållning
Under denna rubrik redogörs för teorier om individualism, kollektivism och sammanhållning. 
I Individualism & Collectivism utforskar Harry C. Triandis strukturen kring kollektivism och 
individualism. Han beskriver kollektivister som nära sammanlänkade individer vilka ser sig 
själva i första hand som en del av en helhet, exempelvis som en del av en familj, ett nätverk 
av kollegor, en stam eller en nation. Dessa människor är huvudsakligen motiverade av 
normerna och plikter ålagda av en kollektiv entitet. Individualister å andra sidan beskrivs som 
motiverade av sina egna preferenser, behov samt rättigheter och sätter individen, sig själva, i 
centrum istället för kollektivet (Triandis, 1995:10ff).

Triandis börjar med att förklara begreppen ingroups4 och outgroups5 där ingrupper 
karaktäriseras av medlemmarnas homogenitet och där omsorg om en individ innebär ett 
samarbete utan förväntningar på någon form av gengäld. Utgrupper kännetecknas av bland 
annat en ojämnlik uppdelning eller en skadlig sådan, grupper som är oense kring värderade 
attribut eller grupper som är i konflikt. Triandis hänvisar till Brewer som argumenterade för 
att individualister önskar både sig vara lik och olik en så kallad ingrupp. Om de känner sig 
inkluderade är deras behov för assimilation minimal och behovet av differentiering högt, men 
om de känner sig exkluderade blir förhållandet det motsatta, det vill säga att behovet av 
assimilation blir maximalt medan behovet av differentiering kommer att vara lågt. Triandis 
drar slutsatser utifrån Brewers information där han gör gällande att kollektivister således har 
en hög gradient av assimilation och en låg gradient för differentiering medan, som nämnt 
ovan, är förhållandet är det motsatta för individualister (Triandis, 1995:10ff).

Kollektivister är styrda av kollektivets mål, vilka är konsekventa så att individen gör vad som 
efterfrågas av dem, förväntas eller krävs av dem utan att opponera sig mot kollektivets vilja.
Det är underförstått att kollektivets mål åsidosätter individens. Kollektivister utför sina plikter 
och uträttar vad som förväntas av dem utifrån gruppens normer och de är ofta socialiserade 
till att utföra sina uppgifter även om de kräver uppoffringar (Triandis, 1995:10ff) 

                                                
4 Ingroup/-s benämns hädanefter med svensk översättning som ingrupp/-er 
5 Ingroup/-s benämns hädanefter med svensk översättning som utgrupp/-er
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Kollektivister brukar grupper som grund för den sociala uppfattningsförmågan, medan 
individualister finner det naturligt att begagna individualister som grund för den sociala 
perceptionen. Individualisterna har ofta en smickrande självuppfattning medan kollektivister 
för det mesta har en realistisk uppfattning om sina förmågor. Identitet ibland kollektivister 
definieras av relationer och gruppmedlemskap medan individualister baserar sin identitet 
utifrån vad de äger och sina erfarenheter. Föga förvånande är kollektivisternas empati 
fokuserad på andra i deras omgivning och empatin är inte av bestående karaktär, utan varar så 
länge kollektivet befinner sig i situationen. Individualisternas känslor är däremot 
självcentrerade och av lång varaktighet. Triandis för fram att kollektivister identifierar sig 
med sorg i större utsträckning än individualister och att individualister i högre grad söker 
lycka (Triandis, 1995: 68ff). 

Kollektivisterna tänker oftast på gruppens (ingruppens) behov och deras bevekelsegrund 
reflekterar en öppenhet och anpassning för andras behov i jämförelse med individualister, 
vilka tenderar att fokusera på och reflektera sin bevekelsegrund utifrån personliga behov, 
rättigheter och prestationsförmågor. Drivkraften till prestation är socialt orienterat ibland 
kollektivister och individuellt inriktat bland individualister. De som är socialt motiverade 
föredrar arbeten som tillhandahåller betydande familjeförmåner framför arbeten som är 
trivsamma, men vilka inte erbjuder dessa förmåner. Tillskrivningar skapade av kollektivister 
har benägenhet att framhäva hårt arbete som determinerande för prestation. Detta till skillnad 
mot individualister vilka tenderar att använda sig av kompetens som företrädesvis 
determinerande. Kollektivister ser prestation som en gruppkvalité och således är det möjligt 
att lyckas utifall en av gruppmedlemmarna har förmågan och de andra tillför hårt arbete. 
Kollektivister tror på beroendeförhållande och en stark tillförlitlighet inom gruppen till 
skillnad mot individualister som tror på autonomi, konkurrens och emotionell isolering från 
grupper (ingrupper). Att besitta en åsikt som skiljer sig ifrån kollektivisternas är ett säkert 
tecken på en dålig karaktär. Attityder är dominerande ibland individualister och normer är av 
underordnad betydelse (Triandis, 1995:72ff).

Kollektivister använder sig av jämlikhet eller behov som grund för att fördela tillgångar till 
gruppens medlemmar och rättrådighet som grund för allokering till utgruppmedlemmar.
Många kollektivister känner att när en medlem är rik bör han fördela sina tillgångar till 
gruppens medlemmar. Värden för kollektivister inkluderar trygghet, goda sociala relationer, 
gruppharmoni samt personliga relationer. Triandis redogör för en studie av S.H. Schwartz, 
vilken identifierar universella värderingar hos kollektivister som familjetrygghet, social 
ordning, respekt för tradition, att hedra föräldrar samt äldre, trygghet och artighet. Det 
framkom att individualister värderar nyfikenhet, vidsynthet, ett kreativt, spännande och 
föränderligt liv fyllt med nöjen (Triandis, 1995:73f).

Kollektivisterna anpassar sitt beteende beroende på kontexten i större utsträckning än 
individualister. Mer generellt beter sig kollektivister mer eller mindre olikt gentemot 
släktingar, kollegor, grannar och bekanta och är endast likartad i sitt beteende mot främlingar. 
Detta innebär att personlighet är mindre framträdande hos kollektivister än i individualistiska 
kulturer då situationen är avgörande för det sociala handlandet. Denna slutsats är därutöver 
konsekvent med upptäckandet att kollektivister kommunicerar i lägre grad med främlingar än 
individualister. Det är även mer troligt att kollektivister blir besvärade i sociala situationer. 
Konformitet med gruppens normer är inte enbart vanligare bland kollektivister utan är även 
internaliserat till den utsträckning att det sker mekaniskt och människor finner nöje i att göra 
vad som förväntas av dem (Triandis, 1995:74f).
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I en konversation förväntas kollektivister att ”läsa andras tankar” och därför är budskapet 
relativt indirekt och beroende av antydningar, kroppsspråk, ögonuttryck och så vidare. De är 
även måna om andras känslor och undviker att gå illa åt övriga inom gruppen. Individualister 
säger vad de har på hjärtat, det vill säga att de för en rak kommunikation, även om det riskerar 
att skada relationen. För att övertala använder sig kollektivister av argument inrymmandes 
plikt och skyldighet och individualister nyttjar argument omfattandes ogynnsamma 
konsekvenser (Triandis, 1995:76f).  

Moralen bland kollektivisterna är mer kontextuell och det huvudsakliga värdet utgörs av 
gruppens välbefinnande. I kollektivistiska kulturer är moral anslutet till många regler och de 
kan vara relativt specifika, som exempelvis att studenter knackar på lärarens dörr innan de går 
in i rummet. Om mesta delen av beteendet är kompatibelt med gruppens regler är personen 
moralisk. Dock skall tilläggas att lögnaktigheter är ett accepterat beteende och särskilt om det 
”räddar ansikten” eller gynnar gruppen. Det återfinns traditionella sätt att ljuga på som 
underförstått utgör ”det rätta beteendet”. Inom kollektivistiska kulturer är gruppen 
(kollektivet) ansvarig för medlemmarnas missgärningar och i individualistiska kulturer är det 
endast individen som hålls ansvarig. Kollektivister väljer, bedömer och främjar individer 
utifrån deras lojalitet och senioritet medan individualister snarare går efter personliga attribut. 
Triandis betonar att maximerad individualism förekommer i komplexa, lösa kulturer och 
maximerad kollektivism återfinns i täta enkla kulturer. Individer kan vara mer eller mindre 
individualistiska kontra kollektivistiska beroende på situationen (Triandis, 1995:77ff).

Sverre Lysgaard har i boken Arbeiderkollektivet genom intervjuer med industriarbetare 
utarbetat en teori om vad som styr en stark sammanhållning bland arbetare. Vi tror att det kan 
vara fruktbart för oss att även relatera byggnadsarbetarnas utsagor till denna teori. I sin analys 
utgår han från arbetarnas underordning i förhållande till företagens tekniska/ekonomiska 
system och pekar på tre kriterier som bör vara uppfyllda för att ett starkt arbetarkollektiv skall 
kunna uppstå och existera (Lysgaard, 1976:148f).

Ett av dessa är att det måste existera en närhet bland arbetarna och att man upplever en ”vi-
känsla" i den dagliga interaktionsprocessen. Det andra kriteriet handlar om att arbetarna 
genom identifikationsprocesser upplever en likhet i relation till varandra. Denna likhet 
löntagarna emellan kan bygga på att man identifierar sig med varandra genom sin sociala 
status, lön samt sätt att tala och klä sig. Det sista kriteriet som Lysgaard lyfter fram handlar 
om att det måste finnas ett gemensamt problemmedvetande som ett resultat av olika 
problemtolkningsprocesser. Problemmedvetandet består i att arbetarna upplever sig stå inför 
samma problem i och med sin underordning i ett teknisk/ekonomiskt system. Det får således 
inte existera någon större splittring bland arbetarna om man enligt Lysgaard skall kunna tala 
om ett starkt arbetarkollektiv (Lysgaard, 1976:148f).

Lysgaards teori innebär även att arbetarkollektivets styrka och sammanhållning bestäms av 
företagsledningens styrka och strategier (Lysgaard, 1976:148f). Vidare menar han att 
arbetarnas intressen och kollektiva system ofta upplevs stå i motsats till företagsledningens 
intressen, trots att det existerar en vetskap om ett beroendeförhållande mellan 
företagsledningen och löntagarna. Beroendeförhållandet utgör den dynamik som gör att ett 
arbetarkollektiv kan uppstå enligt Lysgaard. Ett starkt kollektiv präglas även av att vara en för 
arbetarna beskyddande enhet men den förutsätter samtidigt att den enskilda individen fogar 
sig efter flertalet och således inte sticker ut och ”kör sitt eget race”. Om ett arbetarkollektiv 
fungerar väl existerar det enligt Lysgaard en samstämmighet och en uppslutning kring 
gemensamma principer och strategier (Lysgaard, 1976:12).                          



- 13 -

3 METOD

3.1 Förförståelse
När vi först började diskutera kring att vi skulle skriva vår c-uppsats inom ramen för 
ackordssystem inom byggindustrin var det endast en av oss som hade en mer samlad 
uppfattning om ackordsarbete. Detta till följd av att han själv har arbetat på ackord inom 
lagerindustrin. Hans uppfattning från denna erfarenhet är att ackordsarbete kan leda till en 
ökad negativ stress och mindre av ansvarskännande över kvalitén på arbetets utförande. Enligt 
hans mening stod ackordet alltid i fokus. Den erfarenhet han bär med sig från lagerindustrin 
färgade av sig på hur såväl han som vi övriga två såg på ackordsarbete inom byggindustrin i 
uppsatsens inledningsfas. Kontentan av detta är att vår förförståelse präglades av en i viss mån 
negativ bild av ackordet inom byggindustrin. Förförståelsen bestod därutöver i att vi trodde att 
de yngre skulle besitta mer av individualistiska attityder till ackordsarbete, medan de äldre 
skulle präglas av en mer kollektivistisk inställning. Detta då västerländska samhällen tenderar 
att präglas av mer eller mindre stark individualism.   

3.2 Vetenskaplig ansats 
Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod beståendes av nio intervjuer där vi vill förstå och 
tolka respondenternas utsagor. Vi utgår sålunda inte från ett positivistiskt perspektiv där man 
har för avsikt att hitta orsaksförklaringar, utläsa generella tendenser och finna lagbundenheter 
utifrån enkäter och annan statistik (Kvale, 1997:117ff). 

Vår studie kan karakteriseras som hermeneutisk eftersom syftet med våra intervjuer är att 
erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening 
(Kvale, 1997:117ff).  Hårdraget försöker vi svara på frågan; "Vad är det som visar sig och 
vad är innebörden i det?". Vi har inte för avsikt att söka någon absolut sanning utan ämnar 
endast erhålla en förståelse kring en viss uppfattning av ett mänsklig skapat fenomen. Detta 
eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning. 
Hermeneutiken, som vetenskapsteoretiskt synsätt, handlar dels om metoder för förståelse och 
tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Hermeneutiken kan ses 
som en kombination av att vara både objektiverande samt aletiskt. Objektiverande innebär att 
meningen av en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten, del- helhet. Med 
aletiskt åsyftas den förförståelse och de kunskaper som redan innehas, vilka ligger till grund 
för tolkningen av ett fenomen. Dessa två, del- helhet (objektiverande) och förförståelse-
förståelse (aletiskt) skall betraktas som komplementära snarare än totala motsatser. 
Fenomenet skall förstås utifrån den kontext det förekommer i, exempelvis det samhälle och 
den tid som en viss text skrevs i. När en text tolkas är den helhetsbild som erhålls beroende av 
den mening man finner i textens enskilda delar. Genom att kombinera dessa två utvecklas 
tolkningen av hela texten stegvis genom tolkningen av delarna och omvänt parallellt med att 
förståelsen av en ny text kräver en förförståelse, på samma gång som en förförståelse kräver 
förståelse av den nya texten för att kunna utvecklas. Denna kombination skapar den 
hermeneutiska cirkeln, vilken avser att tolkningen/helheten växer fram i en cirkulär rörelse 
mellan individens förförståelse/delarna och möten med nya erfarenheter och idéer/delar, vilket 
leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser. Cirkeln 
skall dock inte uppfattas som sluten utan kan snarare liknas vid en spiral där förståelsen är i 
ständig förändring. Förståelsen kan bli djupare eller nå nya nivåer och där processen kan 
betraktas som en rörelse mellan en inre reflekterande och yttre prövande dialog i utvecklingen 
av den individuella förståelsehorisonten (Alvesson & Sköldberg, 2008:193ff).
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3.3 Urval
Vårt urval består av nio respondenter bestående av två åldersgrupper från två olika
arbetsplatser. Den ena åldersgruppen utgörs av byggnadsarbetare i femtio-/sextio års åldern
och utgörs sammantaget av fyra personer fördelat på två arbetsplatser. Den andra 
åldersgruppen är byggnadsarbetare runt tjugo till trettio år gamla och utgörs av fem personer 
från samma arbetsplatser som den äldre gruppen. Arbetsplatserna ingår i samma företag. Vi 
valde själva ut företaget där vi kontaktade en personalansvarig, som hjälpte oss med att ta 
fram arbetsplatser där våra urvalskrav uppfylldes. Den personalansvarige gav oss 
kontaktinformation till lagbasar och platschefer på respektive arbetsplats. Lagbasarna på de 
olika arbetsplatserna hjälpte oss i sin tur att ta fram respondenter, som var intresserade av att 
ställa upp. 

Eftersom det skall vara en poäng med att jämföra och se till eventuella olika erfarenheter 
mellan de två åldersgrupperna har vi, som nämnt i ovan stycke, satt några kriterier. 
Respondenterna från den äldre gruppen skall ha arbetat inom byggbranschen i minst tjugo år
och respondenterna från den yngre gruppen skall ha arbetat på ackord. Vi anser det som 
viktigt att även de yngre har viss erfarenhet av ackordsarbete. Från början var det tänkt att mot 
denna bakgrund inte ha med lärlingar i studien men nu föll det sig så att det ingår en lärling i 
undersökningen. Han har visserligen en förhållandevis marginell erfarenhet av ackordsarbete, 
men likväl en viss erfarenhet och därför utgör det på det stora hela inget problem att en lärling 
är med i urvalet. Det är dock av vikt att beakta denna avvikelse. Därför består vårt urval av 
nio stycken respondenter och inte åtta då vi tog beslutet att ha med lärlingen då hans åsikter 
övervägde hans ringa erfarenhet. 

Angående urvalsgrupperna bör det nämnas att det varierar en hel del inbördes vad gäller 
yrkesår och erfarenhet av ackordsarbete. När det kommer till den yngre gruppen är det av vikt 
att känna till att yrkeserfarenheten spänner mellan några månader och tretton år. Yrkesåren är 
sålunda mindre i jämförelse med den äldre gruppen, som alla har arbetat i minst trettio år. Det
gör att variationerna kan vara av större vikt att beakta hos den yngre gruppen då den är mer 
heterogen i jämförelse med den äldre. Med detta menar vi att det inom den yngre gruppen 
spretar mer ifråga om branscherfarenhet. Det finns inbördes variationer i båda grupperna och 
vi arbetar som sagt inte i något av fallen med fullkomligt homogena grupper. Skillnaderna 
grupperna emellan är trots denna problematik av den grad att det kan vara relevant att ställa 
dem mot varandra och utforska skillnader. Vi vill genom de olika grupperna se om det 
eventuellt går att utkristallisera historiska skillnader, dels i uppfattning om ackordet och 
utförande av arbetet, baserat på inställning till ackord, men även om det helt enkelt finns en 
skillnad i uppfattning mellan de två grupperna i dagsläget. 

3.4 Presentation av respondenter 
Med åldersperspektiv ämnar vi endast jämföra dem utefter tillhörande åldersgrupp och 
respondenterna presenteras nedan som den yngre generationen6 och den äldre generationen7

och inte efter sin specifika ålder. Vi har valt att föra fram deras arbetslivserfarenhet i 
branschen inom ett spann från lägst antal arbetade år till högst antal arbetade år för att 
säkerställa deras anonymitet. Detsamma gäller även för deras erfarenhet av löneformer. 
Samtliga respondenter är medlemmar i Byggnads (facket).

                                                
6 Det vill säga de respondenter som ingår i den yngre åldersgruppen 
7 Det vill säga de respondenter som ingår i den äldre åldersgruppen
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Den yngre generationen 
Respondenterna i denna åldersgrupp har en arbetslivserfarenhet inom branschen som sträcker 
sig från ett år och upp till tretton år. Alla har erfarenhet av att arbeta på ackord och flertalet av 
dem har därutöver erfarenhet av annan löneform, som exempelvis tidlön och bonus. Den 
yngre generationen kommer att presenteras i resultatredovisningen efter följande namn; 
Anders, Jonas, Daniel, Stefan och Niklas.

Den äldre generationen
Respondenterna i denna åldersgrupp har en arbetslivserfarenhet inom branschen som sträcker 
sig från trettio år och upp till fyrtiosex år. Alla har erfarenhet av att mestadels arbeta på
ackord och samtliga har erfarenhet av annan löneform, som exempelvis tidlön och bonus. Den 
äldre generationen kommer att presenteras i resultatet efter följande namn; Rolf, Bengt, 
Göran, och Gunnar. 

3.5 Typ av intervju
Den typ av intervju som vi har använt oss av kallas för individuell intervjutyp. Valet stod 
mellan denna typ av intervju och gruppintervju, telefonintervju och webbaserad intervju. Det 
hade i och för sig varit möjligt att använda fler än en och kombinera dem i diverse former, 
men vi har alltså valt att enbart använda oss av den individuella intervjun. Detta hänger 
samman med det djup som vi i relation till vårt syfte och frågeställningar är ute efter från våra 
intervjuer. Fördelarna med den individuella intervjun ligger i att den ger möjlighet till att 
skapa ett bra samtal mellan informanten och författaren/författarna. Det kan i förlängningen 
leda till en djupare förståelse för respondentens utsagor än vad man hade kunnat uppnå om 
någon av de andra intervjuformerna hade nyttjats (Kvale, 1997:97). 

Att utföra gruppintervjuer kunde ha varit av intresse för oss. Vi tror att en spännande och 
intressant diskussion hade kunnat utvecklas ifall vi hade använt oss av denna typ. Karaktären 
på den information vi hade fått fram hade säkerligen blivit annorlunda, i jämförelse med den 
information vi nu fått fram när vi talat med en i taget. Varför blev det då ingen gruppintervju? 
Förklaringen får sökas i det vi precis talade om, det vill säga att karaktären på informationen
skulle ha blivit annorlunda. Vi har i första hand varit ute efter deras egna utsagor och att de i 
lugn och ro skulle få möjlighet att berätta om sina upplevelser om ackordssystemet. De 
enskilda och personliga åsikterna skulle i viss mån löpt risk att hamna i bakgrunden om vi 
hade utfört gruppintervjuer. Detta var inget vi ville riskera och därför valde vi bort denna typ 
av intervju (Kvale, 1997:97).         

Däremot förutsätter den individuella intervjun mer omfattande förberedelser än vad man hade 
varit fallet vid en telefon eller webbaserad intervju. Här syftar vi exempelvis på sådant som 
gäller vart intervjun skall äga rum, som har betydelse för hur väl man lyckas få till stånd ett 
störningsfritt och bra samtal. Till syvende och sist har vi dock varit beredda att betala för 
dessa mer omfattande och tidskrävande förberedelser, eftersom den individuella intervjun som 
sagt passar bättre överens med vårt syfte och det vi önskade få fram från intervjuerna (Kvale, 
1997:98).               

3.6 Grad av strukturering
I den här studien använde vi oss av en semistrukturerad intervjumetod beroende på att denna 
intervjuform, i jämförelse med en ostrukturerad eller helt strukturerad intervjuform, kändes
mest förenlig med vårt syfte. Om vi hade använt oss av en strukturerad intervjuform skulle vi 
nog ha gått miste om mycket information beroende på att den är standardiserad, bland annat 
till följd av att vi inte hade kunnat ställa några följdfrågor. Den passar helt enkelt inte ihop 
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med den typen av syfte som vi arbetar med i denna studie. När det sen gäller den 
ostrukturerade formen har den inte vart aktuell för oss mot bakgrund av att dess helt öppna 
karaktär innebär problem när man som oss även vill jämföra utsagorna, generalisera det 
specifika och urskilja mönster (Kvale, 1997:117; May, 2001:149ff).     

3.7 Intervjumall och intervjuförfarande
Frågorna i vår intervjuguide8 har i huvudsak tagits fram genom att vi utgick från uppsatsens 
ursprungliga syfte och frågeställningar. De frågor som togs fram för intervjuerna påverkade i 
sin tur vårt syfte och frågeställningar. Det som tillfördes syftet och frågeställningarna när vi 
började arbeta med intervjumallen gäller delen om byggnadsarbetarna beskriver någon viss 
typ av person som bättre avsedd för ackordsarbete. Därefter när de flesta frågor hade 
formulerats blev det läge att dela in dessa frågor under lämpliga teman. I och med detta fick vi 
en klarare bild över intervjuguiden som gjorde att vi kunde tillföra, justera och dra bort ett 
antal frågor. De teman som utformats kallas för Fördelar och nackdelar, 
Solidaritet/sammanhållning, Identitet och Övrigt. 

Innan vi under intervjuns gång gick in på dessa teman och dess tillhörande frågor började vi 
med ett antal inledande frågor. Dessa frågor rörde ålder, fackligt medlemskap, yrkesår och 
familjeförhållanden. Dessa inledande frågor var inte enbart av vikt för att få en bra ingång till 
intervjun, utan de var också av vikt i så måtto att de gav nödvändig bakgrundsinformation om 
byggnadsarbetarna och var av vikt då det gällde att tolka och förstå deras utsagor. 

När det sen gäller de övriga intervjufrågorna hade vi som ambition att formulera dessa på ett 
öppet, sonderande och generellt sätt. Anledningen till detta är att frågorna blir mindre ledande 
och att den här typen av frågor, enligt Tim May, löper mindre risk att ge upphov till genans 
och tolkas som fientliga. De syftar därför till att skapa ett så störningsfritt samtal som möjligt 
(May, 2001:157f.). Vi har dock inte under intervjutillfällenas gång dragit oss från att agera 
mer offensivt i form av att ställa direkta frågor. En fördel som vi ser med direkta frågor är att 
de har fungerat som ett bränsle i lägen då samtalet saknat flyt. Det vill säga i lägen då svaren 
känts för fåordiga. Vi har även tagit oss friheten att nyttja så kallade tolkande frågor. Dessa 
innebär att man under valda delar av ett samtal erbjuder tolkningar av vad som har sagts som 
intervjupersonerna sedan kan bekräfta eller motsätta sig. Fördelen med dessa är att de kan 
förstärka tillförlitligheten hos svaren, risken är dock att den som intervjuas svarar de som 
hon/han tror att vi vill höra (Kvale, 1997:117ff.). Vi har dock varit beredda att ta den risken i 
och med att vi tycker att fördelen överväger den möjliga risken. Genom att också försökt vara 
försiktiga med hur vi använt oss av dessa tolkande frågor, tror vi att vi lyckats gardera oss mot 
de eventuella problem som kan följa i dess fotspår.                      

Vi har inför intervjuförfarandet beaktat tre villkor för att vi skulle få till så bra intervjuer som 
möjligt. Dessa är tillgänglighet, kognition och motivation. Tillgänglighet behandlar urvalet, 
att de utvalda respondenterna stämmer överens med de krav som ställs och kan ge den 
information som söks. Det är i detta sammanhang centralt att intervjusvaren utgör en empiri 
som passar mot det undersökningsområde som valts. Vi har presenterat så mycket som 
möjligt av vårt syfte, muntligt som skriftligt9, med avsikten att överbrygga den eventuella 
klyfta som fanns mellan vår och respondenternas förståelse. Vi har försökt göra ett så korrekt 
urval som möjligt för att säkerställa tillgängligheten. Andra villkoret, kognition, handlar om
respondenternas förståelse för intervjumetodens uppbyggnad och struktur, så att de vet vad 

                                                
8 Se bilaga 1 
9 Se bilaga 2
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som erfordras av dem. Respondenterna delgavs intervjuns struktur, hur många frågor som vi 
tänkt ställa, samt att följdfrågor skulle komma att ingå. Om de inte hade haft detta klart för sig 
kunde den information som framkommit i värsta fall varit felaktig och oanvändbar. 
Motivation är det sista villkoret och påverkas i högsta grad av föregående aspekter. Det är av 
stor betydelse för resultatet hur väl vi lyckats förmedla vikten av deras deltagande (May, 
2001:156f).

Inför intervjuerna var det tänkt att samtliga tre författare skulle medverka. Det blev också 
fallet vid fem av nio intervjuer. Förklaringen till denna ambition är att vi såg det som att tre 
samspelta personer bättre kunde tänkas fånga upp eventuella oklarheter i svaren från 
respondenterna, samt att vi tillsammans skulle ha en större gemensam förståelsegrund, som vi 
sen också skulle kunna få nytta av under intervjuförfarandet och vid resultatframställningen. 
Skälet till att vi endast delvis kunde uppfylla ambitionen är att det uppstod praktiska 
förhinder, vilket medförde att en av oss inte kunde närvara. Den här linjen att vi samtliga 
skulle närvara vid intervjuerna var dock inte till den grad fastslagen att vi inte kunde tänka oss 
avvika från den. Hade vi exempelvis på något sätt märkt att det inte fungerade särskilt bra för 
oss att vara tre, hade vi självfallet ändrat på upplägget. Vi tror inte heller att inkonsekvensen 
vad gäller tillvägagångssättet haft någon större betydelse.  

Genom att spela in intervjuerna med en mp3-spelare möjliggjorde vi för noggrannare 
utskrifter att arbeta med vid resultatredovisningen, då vi minimerat förlusterna av viktig 
information (Kvale, 1997:147). Nyttjandet av inspelningsutrustning kan allmänt sett ha en 
hämmande effekt på den som intervjuas. Vi bemötte denna problematik genom att be 
respondenterna om tillstånd för inspelning. Om det i något fall inte hade givits tillstånd för 
inspelning hade vi försökt finna en ny respondent då vi värnar om metoden.  Vår ståndpunkt 
är vidare att de eventuella hämningar som inspelningarna förde med sig vägs upp av de 
fördelar inspelningarna haft för utskriftsprocessen och följaktligen den empiri som vi i
slutändan fått fram. En av oss har, också vid sidan om inspelningen, fört anteckningar under 
intervjuerna, i syfte att komplettera de följande utskrifterna med information som mp3-
spelaren inte har kunnat fånga upp.

Intervjuerna har genomförts på plats på arbetsplatserna. Detta sätt har fungerat bra för oss, 
främst för att det flöt på i och med att respondenterna kunde tala med oss inom ramen för 
deras normala arbetstid. Dessutom tror vi att det var till vår fördel att vi talade med dem på 
deras ”hemmaplan”. Detta kan ha gjort dem mer bekväma och frispråkiga än om vi hade 
träffat dem på en mer neutral plats, men detta är i och för sig endast spekulationer.     

3.8 Etiska överväganden
Vår första kontakt i ämnet ackord kontra tidlön kom från en förfrågan av en person från 
arbetsgivarsidan. Våra farhågor var att vi utifrån ingången på sikt skulle kunna få problem att 
skapa ett förtroende med respondenterna tillika byggnadsarbetare. Vi har övervägt och 
funderat en del i frågan då fackföreningen står bakom ackordsarbete medan arbetsgivarsidan
är emot. Det problematiska utgångsläget har gjort undersökningen komplex och tvingat oss 
till att fundera kring vem vi gjort undersökningen för. Detta är en omtvistad fråga som krävt 
ett så objektivt förhållningssätt som möjligt.

Ackordsarbete har visat sig vara ett kärt diskussionsämne där motsatta uppfattningar råder 
mellan parterna, och det kan då finnas en risk att bli uppslukad av argument och statistik från 
bägge parterna. På det sätt som statistik kan missbrukas kan även ett kvalitativt resultat 
lättvindigt användas i mer eller mindre tvivelaktiga syften. Att värja sig helt från detta kan 
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vara svårt, men vi hoppas att vi kan presentera studien så nyanserat som möjligt och att det 
eventuella nyttjandet av uppsatsen går i en liknande riktning (jfr Kvale, 1997:113). Mot denna 
bakgrund känns det extra viktigt att studien blir ett steg framåt och gynnar de flesta aktörer 
som undersökningen omfattar. När vi genomförde intervjuerna upplevde vi, lite slarvigt 
uttryckt, att en del av respondenterna inte var särskilt pratglada. Om detta berodde på en 
ovana inför intervjusituationen från såväl vår sida som respondenternas, eller om det även 
hängde samman med det faktum att gruppackordet är ett konfliktladdat ämne, är svårare att
avgöra. Vi tror dock att dessa aspekter hade en viss inverkan på respondenternas benägenhet 
till frispråkighet. Kanske att det också finns utrymme för självkritik i detta sammanhang. Det 
har förts en diskussion i gruppen om att vi möjligtvis hade kunnat undvika en del av bristen 
på frispråkighet, genom att på ett mer tydligt sätt klargjort vår neutrala ståndpunkt och 
uttryckt till respondenterna, vid intervjutillfällenas början, en mer explicit 
medvetenhet/förståelse om ämnets känsliga karaktär. 

Det är för oss av vikt att respondenterna inte skall påverkas negativt av sin medverkan och vi 
har i resultatredovisningen använt fingerade namn för att säkerställa konfidentialiteten (jfr 
Kvale, 1997:109). Vi har också som ett led i detta valt att inte uppge vilket företag det är som 
vår undersökning utgår ifrån. En annan del av denna problematik gäller det faktum att vi 
ibland talar om arbetsplats ett och arbetsplats två och att respondenterna på så sätt kan 
identifiera varandra. När vi har gjort detta har vi emellertid uttalat oss i generella termer och 
inte hängt ut enskilda individer, vilket för med sig att detta förhoppningsvis inte bör påverka 
konfidentialiteten i en negativ riktning. Vi har inte presenterat respondenterna utifrån 
arbetsplats och inte heller efter deras specifika ålder, utan har valt att dela in dem i två 
åldersgrupper. Vidare såg vi till att få ett informerat samtycke från respondenterna. Detta 
bestod i att vi informerade dels om att intervjun var frivillig och dels om att de hade rätt att 
avbryta intervjun om de ville. I det informerade samtycket ingick också att vi grova drag 
presenterade vårt syfte, muntligt och skriftligt (jfr Kvale, 1997:109).         

3.9 Utskrift och analysmetod
Utskrifter av intervjuer innebär att de ursprungliga samtalen till viss del förvanskas, endast en 
rekonstruktion av den muntliga kommunikationen återstår. Kvalitén på rekonstruktionen kan 
dock variera väsentligt beroende på hur tillvägagångssättet ser ut när de inspelade samtalen 
transkriberas (Kvale, 1997:149). 

Vi har vid utskrifterna nyttjat inspelningarna från mp3-spelaren ihop med de anteckningar 
som förts under samtalen. Ambitionen har varit att skriva ut intervjuerna ordagrant, vilket 
bestod i att vi har tagit hänsyn till upprepningar, avvikelser samt att vi har undvikit att gissa 
eller fylla ut resonemang. Mer därtill har vi också efter förmåga antecknat sådant som pauser 
och harklingar. Allt detta är sådant som är av betydelse för utskrifternas reliabilitet. Vad som 
kan ha påverkat utskrifternas reliabilitet i en negativ bemärkelse var att vi delade upp 
utskriftsarbetet. Detta förde med sig att transkriberingarna inbördes skiljer sig åt till viss del, 
men detta var någonting som vi var tvungna att offra för att spara tid (Kvale, 1997:150).    
          
När vi bearbetade utskrifterna för att sammanställa dem till ett sammanhängande resultat 
utgick vi från frågeställningarna och de teman som hade utvecklats i intervjuguiden. I vissa 
rubriker av resultatet känns de teman igen som vi utvecklade för intervjuguiden. I andra delar 
av resultatet har temana ifråga hjälpt oss till att ta fram nya rubriker. Vårt sätt att bearbeta 
utskrifterna har vidare bestått i att vi har sökt efter mönster och skillnader i intervjuerna och 
räknat förekomsten av olika resonemang. Detta sätt att gå tillväga präglas inte av någon 
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specifik analysmetod och faller snarare in inom ramen för den mer allmänna och spretiga 
analysmetoden att skapa mening ad hoc (Kvale, 1997:184f). 

Det material som insamlas från empiriska studier skall i realiteten kopplas till teori vilket kan 
sägas ske utifrån två olika sätt, det deduktiva eller det induktiva sättet. Det deduktiva 
angreppssättet innebär, i all korthet, att utgångspunkten förhåller sig utifrån en teori som 
sedan appliceras på empirin. En induktiv ansats innebär att ansamling av empirisk data sker 
först och att därefter undersöks det huruvida en teori kan kopplas till materialet. Det finns 
även ett tredje alternativ kallat abduktion. Abduktionen kan ses som en blandning av 
ovanstående ansatser och har sin utgångspunkt från empiriska fakta, som induktionen, men 
avfärdar inte teoretiska förföreställningar och ligger därför närmare deduktionen. 
Abduktionen innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett förmodat övergripande mönster 
(existerande kunskap och referensramar), som om det vore riktigt, vilket förklarar fallet 
ifråga, en tolkning av mönster (finna teoretiska mönster eller ytstrukturer). Vår studie präglas 
således av abduktion med åtanke på studiens tillvägagångssätt, omfång och ramar (Alvesson 
& Sköldberg, 2008:54ff). Det vill säga att vi haft en del teorier och tidigare forskning innan vi 
påbörjade insamlingen av empiri och sedan har det tillkommit en del teori och tidigare
forskning allt eftersom. 

3.10 Validitet och reliabilitet 
Validiteten är en viktig aspekt i uppsatsskrivandet eftersom det är ett mått på hur väl vi lyckas 
att studera det som vi ämnar studera. Reliabiliteten utgör också en viktig del i detta avseende 
då denna anger tillförlitligheten av vår studie. Vi har försökt hålla en hög validitet och 
reliabilitet i studien genom att vi har beskrivit hur vi har samlat in och bearbetat våra data på 
ett systematiskt och ärligt sätt. I detta kapitel har vi utfört en grundlig genomgång av 
förförståelse, datainsamling och vidare metodförfarande för att säkerställa validiteten och 
reliabiliteten (Kvale, 1997: 207ff).   

Vi har försökt säkra tillförlitligheten hos våra respondenters utsagor, det vill säga vårt urval, 
genom att under intervjuernas gång varit kritiska till vad som sagts och begärt klarhet i 
otydliga resonemang. Även standarden på mp3-spelaren är av vikt för reliabiliteten. Den mp3-
spelare som vi använde oss av hade en hög ljudkvalité och förenklade snarare än försvårade 
för transkriberingen. Ett till sätt där vi sökt tillgodose validiteten är att vi i intervjuguiden har 
formulerat likartade frågor, för att även genom detta sätt kunna fånga upp eventuella 
motsägelser. Ett ytterligare sätt där vi medvetet arbetat med validiteten och reliabiliteten kan 
ses i vår strävan om att få syftet, frågeställningarna och de teoretiska utgångspunkterna att 
hänga samman och komplettera varandra. I förlängningen är vår förhoppning att detta skulle 
bidra till att en röd tråd återfinns genom hela arbetet (Kvale, 1997: 207ff).   
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4 RESULTAT
Upplägget i resultatredovisningen följer i grova drag våra frågeställningar. Närmare bestämt 
redogör vi först för vilken löneform som respondenterna föredrar och därefter lyfter vi fram 
den empiri som är oberoende av ackords- eller månadslön. Efter detta redovisas fördelar och 
nackdelar för den enskilde individen och arbetsgruppen. Sist i kapitlet återges egenskaper, 
vilka beskrivs som sämre respektive bättre, kopplat till löneformen. Frågeställning tre10, 
vilken beaktar ålder, behandlas fortlöpande i resultatet. 

4.1 Löneform som föredras  
Samtliga utom en av respondenterna säger sig föredra gruppackord som löneform. Det är 
endast Niklas som uppvisar en osäkerhet. Detta beroende på hans ringa erfarenhet och han 
påpekar att han inte vet huruvida han föredrar det eller inte då han inte har kännedom om 
någon annan löneform. Den främsta anledningen som framkommer, och som delas av dem 
alla, till varför ackord är att föredra är den ekonomiska förtjänsten och den kontroll som de 
själva anse sig ha över sin löneutveckling. De upplever att ju mer de presterar desto mer kan 
de få i lön. 

”Jag tycker att det är ett bra sätt att skapa en morot för byggarbetare att man när man driver på lite att 
man får lite extra för annars… Man har ju varit på ställen också där det har varit i stort sett ni får det 
här och inget mer, då har det ju hänt att man bara satt upp två gipsskivor på en dag, på en fredag eller 
nånting. Man känner inte något drivande överhuvudtaget att skapa någonting extra. Så jag tycker att det 
gynnar hela, alla plan alltså både dom som beställer jobbet och oss då.” (Jonas) 

4.2 Yrkesstolthet och övriga värden 
Respondenterna tillhörande den äldre generationen påvisar en stark yrkesstolthet utan hänsyn 
till löneform. Ansvar för arbetet förknippas flertalet gånger av respondenterna med deras 
yrkesstolthet. Göran och Gunnar säger exempelvis: 

”Jag menar vi har ju samma ansvar för att göra ett riktigt jobb, det har vi ju oavsett om du har tidlön 
eller ackord eller vad du har. Det spelar ingen roll.” (Göran) 

”Man har en yrkesstolthet också nånstans, så att man gör så gott man kan, så fort man kan, så bra man 
kan.” (Gunnar)

De anser att varken ansvarskänsla eller arbetstakt skiljer sig åt oavsett vilken löneform som 
råder. De äldre får medhåll av den yngre generationen då bland andra Anders anser att 
slutprodukten inte är beroende av löneform utan det finns en stolthet som bygger på att det 
man utfört är bra. Dock tillägger han att slutresultatet torde vara likadant oavsett löneform,
men att det är avhängigt samspelet mellan byggnadsarbetaren. 

”Om man bara kör sitt race och sina grejer så kan det ju bli att man får göra en kompromiss på något 
då.” (Anders)

Att kompromissa kan innebära en fördröjning av tid och en förlust för laget ifråga om lön.
Enligt ett annat resonemang hävdas det att man inte gör avkall på kvalitén och inte slarvar, i 
alla fall inte på något systematiskt sätt. Det beror bland annat på att det inte är förenligt med 
ens yrkesstolthet och att om man bara följer arbetsberedningen skall det inte föreligga några 
problem vad gäller slarv och kvalité. Om det dock mot förmodan skulle finnas kvalitetsbrister 

                                                
10 Vilka likheter och skillnader framkommer mellan de två åldersgruppernas uppfattningar om gruppackordet? 
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eller slarv, enligt detta resonemang, så händer det inte på ett medvetet plan, utan kan i så fall 
bero på en undermålig arbetsberedning eller glömska.

”Idag är ju allt så kvalitetsmedvetet så man kan inte hafsa genom sitt arbete, utan man får försöka göra 
det så gott som möjligt.” (Bengt)

I kontrast till de övriga hävdar Daniel och Jonas att ackordsarbete kan medföra slarv. De 
nämner däribland att när det skall gå undan kan det finnas en tendens till att ”rafsa” ihop 
någonting, för att sedan bli tvungna att gå tillbaka och åtgärda detta slarv. 

”Om man kör på en grej då och så går det fort som fan och då kan det bli slarvigt, och såna grejer då va. 
Då kör man på bara för att det ska gå fort, det är ju det som är nackdelen med ackord också, att det kan 
bli slarvigt ibland, bara för att det ska gå fort. Så ja, det är ju inte heller nån fördel att man kör på fort 
heller då va, för då får man ändå gå tillbaka.” (Daniel) 

”Som i ett moment det är lätt att tjäna in pengar på, rafsar ihop nånting då, som att sätta ihop en 
stomme, kanske inte så noga med att sätta i ordning i hörnorna då får ju dom andra som går efter justera, 
då tar ju det momentet längre tid.” (Jonas)

Jonas tror inte att den här typen av slarv och merarbete hade försvunnit ifall de arbetat på fast 
timlön. Han resonerar att om de hade haft en fast timlön hade inte den här formen av slarv och 
merarbete påverkat lönen. 

Anders och Gunnar å andra sidan, men även Jonas, säger att arbetsplatser med annan 
löneform, som exempelvis tidlön, för med sig att arbetarna inte bryr sig lika mycket och att 
risken för maskning därmed ökar. 

”Man tar nog tio min extra här och där och sätter sig på röven och pratar lite för vi kan ju ändå inte 
påverka vår egen lön.” (Anders)

Detta mycket beroende på att den egna lönen inte går att påverka och att man då lika väl kan 
slösa tid istället för att arbeta. Eftersom ett hus tagit exempelvis femton timmar kan nästa hus
också ta denna tid, oavsett om det är femton timmar aktivt arbete eller inte. 

Göran och Rolf skiljer sig ifrån de övriga respondenterna då de uttryckligen inte anser att 
löneformen tidlön innebär att så kallad maskning ökar. 

”Nä det tror jag inte skulle ha någon betydelse jag vet inte… Men så länge jag har vart med så är det ju 
har man ett sånt här jobb så har man ju en yrkesstolthet att göra ett vettigt jobb och den hänger ju med 
oavsett om man har tidlön eller ackord det har inte så stor betydelse egentligen det är ju många som 
påstår det att om dom hade haft tidlön eller nåt så hade dom dragit bena efter sig då liksom, jobba sämre 
men jag tror inte på det. Och absolut inte för oss som är äldre, för vi är ju vana att jobba i en takt och 
den jobbar vi i oavsett vad det står på papperna så att jag tror inte att det har någon större betydelse, det 
kan ju vara för vissa naturligtvis det är klart alla är olika men...” (Göran)

Flertalet belyser utöver den ekonomiska förtjänsten och yrkesstolthet andra värden med 
arbetet som exempelvis tillfredsställelse över sitt hantverksutförande. 

”Jag tycker det är kul varje dag att jag kommer till jobbet. Man utformar ju någonting. Man står ju inte 
vid ett band om man säger så hela dagarna.” (Stefan)

”Det är skoj att vara snickare helt enkelt, jobbet är roligt och man känner varje dag man skall gå upp och 
jobba att det är roligt ungefär, det är inte direkt att man tvingas hit.” (Niklas)
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”Man ser ju vad man gör. Det är ju väldigt motiverande. Eller man kan åka igenom stan och där har jag 
vart och snickrat.” (Anders)

De talar gärna vid arbetsplats två11 om den färdiga produkten och den tillfredsställelse de
känner vid avslutade projekt. I detta sammanhang nämner Rolf, Göran och Anders att de
tycker om att byta arbetsplats när de har varit länge på en och samma arbetsplats. Dels 
uppskattar de miljöombytet, men ser även någonting positivt i att få träffa nya 
arbetskamrater. I linje med detta menar även Göran att det är positivt att få byta lagbas om 
personkemin inte har stämt. 

Samtliga respondenter anser att arbetskamraterna är viktiga för gruppen och de menar att de 
blir extra viktiga just när man arbetar med gruppackord. 

”Jo dom betyder rätt mycket. Är dom inte justa mot en så är det inte skoj att jobba, det är ju nästan varför 
man är här så, det går ju nästan före lönen.” (Niklas)

”Dom betyder väl allt egentligen här när man är på arbetet hela den ljusa tiden på, kan man väl säga då, 
vi är ju beroende av varandra, och så jobbar vi ju i lag, två eller tre eller, alltså tightare då. Man jobbar 
sällan ensam, utan det är antingen två, kanske tre. Då får man ju ha tillit till varandra, veta vad man ska 
göra å likadant är det ju ute bland dom andra med, man vet var man har dom så att säga, så att dom 
betyder ju mycket.” (Gunnar)

4.3 Fördelar 

Den ekonomiska förtjänsten 
Fördelar som berörs i samband med ackordet är framförallt den ekonomiska aspekten, dels 
förtjänsten av arbetet samt att respondenterna själva upplever att de kan påverka sin lön. Den 
ekonomiska förtjänsten ses som en fördel för den personliga vinningens skull, men för att nå 
dit krävs ett lagarbete då förtjänsten är gruppbaserad. 

”Vi är ju ett lag som jobbar ihop, går jobbet bra så blir förtjänsten bra. Det är som en morot kan man 
säga.” (Bengt)

Ackordet ger en större känsla av kontroll över lönen i jämförelse med andra löneformer. Detta 
då de själva anser sig kunna påverka sitt arbetstempo, arbetsupplägg och arbetsmoment samt 
att ackordet mäts var tredje månad och det ekonomiska utfallet klargörs då på en kontinuerlig 
basis. Bland andra jämför Rolf och Gunnar kritiskt mätningen med bonussystemet.
Bonussystemet innebär bland annat att istället för en mätning var tredje månad så blir det en 
avstämning och det blir då svårare att kolla om lönen i slutändan stämmer. Om det i samband 
med denna avstämning exempelvis upptäcks att en tjänsteman har gjort ett felaktigt inköp så 
påverkar det arbetarnas förtjänst. Anledningen till att de motsätter sig denna löneform är för 
att storleken på den prestationsvinst som man eventuellt gör inte enbart bygger på arbetarnas 
egna insatser. Rolf och Gunnar säger bland annat:

”Får förskott då va /…/ gör ju prognoser hur man ligger till som vi får ut var tredje månad efter ett halvt 
år svårt att kolla om det stämmer om det är riktigt då va för alla. Här har man ju tre månader så är det 
klart. Med premieackord är det lättare att ha koll.” (Rolf)

                                                
11 Intervjuerna tog plats på två arbetsplatser. Vi har valt att benämna dem arbetsplats ett och två. 
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”Det andra12 är så lösa parametrar så de... det är svårt att få nån uppfattning, vid start när bygget 
startar vart det barkar hän. Ibland kan det vara inköp som går åt skogen och då kvittar det hur vi 
jobbar.” (Gunnar)

Respondenterna belyser att det med bonussystem återfinns moment som de själva inte råder 
över och de ser därför detta som ett sämre alternativ. 

”/.../bonussystemet kan vi ju inte påverka så mycket själva, det är så mycket annat som spelar in va. Om 
inköparen gör ett dåligt inköp så åker ju det ut på våran lön, så vi får betala lite för hans miss, därför 
tycker jag det är bättre med sånt här ackord. Det är ju det att man kan påverka lönen själv, det är det 
som är fördelen.” (Göran) 

Sammanhållning 
En annan viktig faktor som framkommer är ackordets betydelse för gruppsammanhållningen. 
Pengarna utgör det huvudsakliga målet men sammanhållningen utgör ett medel för att nå 
målet. Sammanhållningen beskrivs på det stora hela som stark och som en viktig tillgång för 
arbetslaget. Den starka sammanhållningen anses bero på att alla arbetar mot samma mål, drar 
åt samma håll, har samma lön, arbetar för laget och hjälper varandra, samt att 
sammanhållningen därtill medför ett ökat engagemang samt medbestämmande. De flesta 
tycker att arbete under ackord medför en bättre stämning och en bättre sammanhållning. De 
ser det som en laguppgift att få allting att fungera och att man på arbetet inte ”kör sitt eget 
race”. 

”Det här är mitt jobb se till så att det här funkar nu är man ju lag då och hjälper varandra.” (Anders) 

”Det är en fördel att man arbetar i lag så att alla drar åt samma håll då så att säga, än att: nej det får du 
göra, det skiter jag i. Så man hjälps ju åt då, eller ska hjälpas åt, en sammanhållning då så blir det då att 
man drar åt samma håll. Då ser man inte snett på nån annan, lönemässigt då alltså, utan vi har ju samma 
lön då, så vi strävar åt samma...” (Gunnar)

Niklas säger bland annat att han tycker att ackordet skapar en tätare sammanhållen grupp då 
det känns som man i större utsträckning måste hjälpa varandra och han anser att ackordet 
påverkar gemenskapen positivt. Ackordet bidrar till ett bättre samspel i och med att 
arbetslaget är beroende av varandra och varandras moment. Detta medverkar till att målen på 
arbetsplatsen blir gemensamma och att alla strävar mot samma mål. Stefan menar att ansvaret 
för varandra är större än mot företaget då man måste förenkla sitt arbetsutförande för att föra 
hela lagets arbete framåt. 

”Jag tror det är mer ansvar gentemot varandra än mot företaget om man säger så. Ja, måste ju förenkla 
för de andra måste man göra. Så gör man det enklare för de andra kommer de fortare fram och då tjänar 
man mer pengar. Mer än så är det ju inte.” (Stefan) 

Respondenterna överlag anser också att ackord främjar ansvarstagandet då det gäller att få 
med alla moment eftersom de annars inte tjänar några pengar. Om de missar någonting tar det 
dubbelt så lång tid att gå tillbaks sedan och göra om. Göran, Gunnar och Jonas tar upp att om 
man har samma lön på arbetsplatsen minskar ”skitsnack” om vem som tjänar vad eller vem 
som förtjänar vad och medför gemensamma mål. 

”Jag tycker inte det passar sig på en arbetsplats, på en byggarbetsplats på det sättet, det kan bli en sån 
jävla dålig stämning ifall nån tjänar mer och dom andra känner att vi jobbar lika hårt som han bara att 
han har en bättre uppgift då att till exempel sätta färdiga väggar eller nåt som går jättesnabbt och bara 
för att dom är duktiga på det då eller har kört det länge så att dom skulle tjäna mer, då skulle det bli en 
väldigt dålig stämning. Jag tycker att det är bättre att köra som en grupp då.” (Jonas)

                                                
12 Gunnar syftar i detta citat på bonussystem 
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Löneformen anses även ta bort effekter som konkurrens/tävlan sinsemellan och 
respondenterna ser istället att man arbetar för laget. Ackordsarbete anses därutöver spela en 
väsentlig roll för byggnadsarbetarnas relativa styrka då det för dem ihop till en starkt 
sammanhållen grupp. Göran framhäver att även om att det underlättar för sammanhållningen 
att ingå i samma firma och därmed känna varandra så återfinns lagandan oavsett vilken firma 
eller arbetsplats det gäller. Lagandan är en del av byggbranschen och gruppackordet innebär 
att sammanhållningen reproduceras.   

På det stora hela har således sammanhållningen beskrivits som en positiv aspekt av 
gruppackordet. En av respondenterna har i motsats till de övriga varit mindre benägen till att 
beskriva sammanhållningen på samma positiva sätt. Daniel säger angående 
sammanhållningen i laget att det ibland kan bli lite irriterat och diskussion ifall några står och 
”tjatar” och inte jobbar på. På nuvarande arbetsplats har han enbart arbetat i två månader men 
han tycker att sammanhållningen verkar bra, mest beroende på att det är en del yngre personer 
som arbetar där. Även sammanhållningen i förhållande till de äldre verkar bra på nuvarande 
arbetsplats. Han har emellertid erfarenhet av att stämningen varit väldigt grinig på vissa 
byggen där han arbetat. 

Engagemang 
Andra fördelar som framkommer med ackordet såväl för den enskilde individen som för 
gruppen är att löneformen bidrar till ett ökat engagemang. 

”Jag tycker ett bygge funkar bättre med ackord för fler engagerar sig för att det skall lyckas gå bra och 
går det bra tjänar vi pengar och det är ju aldrig fel.” (Anders)

Engagemanget sägs öka bland annat för att arbetaren förutser nästa moment och ser till att 
arbetet flyter på och att man som individ inte står och väntar fall något inte fungerar utan 
engagerar sig och ser till att arbetet flyter på både för gruppen och för individen. Ackordet ses 
som en morot som får dem att vilja driva på sitt arbete och bli mer effektiva. Intresset att 
”ligga på”, vara driven samt innovativ kan exempelvis handla om planering och att aktivt 
verka för att få fram materialbeställningar i tid så att arbetet flyter på. 

”/…/om vi hade haft tidlön då hade man ju inte engagerat sig på samma sätt i hur jobbet skulle drivas 
framåt, nu gör ju allihop det alla försöker ju se till så att få fram sina grejer å en håller på med, ligger ju 
på så att dom skall få fram grejerna så att en kan jobba på hela tiden så att det inte blir stopp.” (Göran)  

Jonas säger i detta sammanhang att man måste vara ihärdig i sin planering av 
arbetsutförandet. 

”Det handlar mycket om planering i ett ackord också, man kan inte springa upp ett ackord som man 
brukar säga. Och det är ju mycket med planering av material. Så att alla maskiner finns framme och så 
också. Och där känner man också att om vi sköter vårat jobb och jobbar så hårt vi kan så kan det ändå 
bli motarbetat och att dom som beställer grejer åt oss inte tillkommer i tid, så på ett sätt så hade det 
kunnat vara bra ifall beställarna vart inräknade i ackordet för då hade dom jobbat mer med oss på vissa 
ställen då och hört med oss; vad är det som fattas nu, och liksom vart på hela tiden. Men ibland känner 
man när man kommer till vissa ställen att man får tjöta hela tiden; att snart är vi där och du vi behöver 
mer skivor, eller vi behöver mer reglar också finns inte det så får man vänta en halv dag på det.”(Jonas)

Kontroll och makt
Vad gäller kontroll och inflytande framkommer det att samtliga upplever sig ha ett påtagligt 
inflytande över sin arbetssituation när de arbetar på ackord. Att man upplever sig ha ett 
inflytande och mer kontroll över sin arbetssituation kopplas samman med att vara driven, 
forcerande, att vara delaktig i planeringen och att ligga på om beställningar av material, som 
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vi tidigare nämnt. Det framkommer att några av respondenterna upplever att det är lagbasen 
som i slutändan bestämmer vem som skall göra vad. Respondenterna anser således att 
ackordsarbete medför en större kontroll över produktion, arbetsupplägg, arbetstempo och 
förtjänst. Det skapar ett ansvarstagande inom gruppen genom att någonting ständigt
produceras och att man inom gruppen hjälps åt. Överlag säger respondenterna sig vara 
förhållandevis självgående och känner delaktighet, medbestämmande och en viss frihet på 
arbetsplatsen. Bland annat bedöms det att det finns en hög flexibilitet inom arbetet ifråga om 
att byta arbetspositioner för att inte sinka produktionen. Detta kan arbetarna själva styra över 
på arbetsplatsen om behovet finns. 

”Om det skulle gå sakta för oss kan man ta en gubbe och sätta dit då så det går lite fortare.” (Anders)

En aspekt som framträder är att deras självständighet är av en kulturell prägel specifik för den 
svenska byggbranschen då vissa upplever att viss utländsk arbetskraft kräver mera direktiv 
snarare än att de tar för sig. 

Göran, Jonas och Gunnar poängterar att trycket från arbetsgivaren att individualisera lönerna 
till viss del är för att splittra laget och att detta medför ett starkt motstånd mot en individuell 
lönesättning. Om det skulle bli aktuellt med individuell lönesättning kommer 
sammanhållningen att påverkas i negativ riktning, i form av en försämrad stämning på 
arbetsplatserna och färre hjälpande händer. Göran lägger därtill att ju fler man är desto 
starkare är man.

”Arbetsgivaren driver ju hela tiden på för individuella löner och det är ju för att splittra det här laget, det 
är ju så ju fler man är desto mer kraft kan man sätta bakom sina åsikter och grejer det är ju så, det går 
igen överallt.” (Göran)

”Sen vill de ju ha individuella löner, arbetsgivaren då alltså och då har vi inget kvar att komma med 
alltså, utan då tittar vi snett på varandra. Den hjälpsamheten försvinner nog, mer i alla fall.” (Gunnar)

Göran säger att trycket på att införa individuell lönesättning har pågått så länge han kan 
minnas. Dock inte i början av hans yrkesliv då det var objektanställning som gällde, vilket 
innebar att man arbetade på en arbetsplats tills det var färdigt och sedan fick man sparken och 
bytte då bygge. 

Göran och Rolf framför att det inte är alla som är av samma ståndpunkt som de är ifråga om 
ackord, men att de med andra har försökt och försöker hålla på ackordet så länge det går att 
göra. De säger att på deras arbetsplats är de flesta för ackordet, men att det runt om i landet 
skiljer sig åt. 

Jonas och Gunnar belyser kontroll/inflytandeaspekten genom att nämna att arbetslaget har en 
förmåga att organisera sig och sätta press uppåt gentemot arbetsledningen. De säger att de inte 
brukar skälla på varandra inom laget, däremot är det vanligare att man går samman gentemot 
arbetsledningen ifall något inte flyter på som det skall. Gunnar säger dock att det har skett en 
förändring över tid i detta avseende som hänger samman med att man inte objektsanställd 
längre. Förr när de var anställda på objekt hade de möjligheten att lämna ett bygge ifall de inte 
var nöjda med sin ekonomiska förtjänst. Det medlet existerar inte längre, till följd av att deras 
anställningsform numera oftast är fast. Detta inbegriper enligt Gunnar att de är mer bundna till 
ett enskilt företag idag gentemot hur det var förr:

”Nu är vår anställning så pass fast, mot vad den var förr. Då var man bara anställd på varje arbetsplats 
så tog man bara sin låda och gick, till nästa bygge, när man inte var nöjd med lönen då. Och då var det 
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en månads uppsägning eller någonting. Så det medlet hade man då. Man visa sitt missnöje då, om det inte 
funkade. Så nu är man mer bunden.” (Gunnar)

”/ men det känns som dom 13motarbetar oss att dom försöker göra så mycket uppgörelser som möjligt så 
att dom till slut skall få en fast månadslön så att vi inte skall kunna justera det själva. Det känns som om 
dom drar, motarbetar oss vad vi än gör.  Då blir det alltid lite mindre känns det som, kan inte påverka till 
100 procent längre.” (Jonas)

4.4 Nackdelar 

Fysiskt slitage  
En av de nackdelar som anges i relation till ackordet är att det kan bidra till en ökad utslitning 
av kroppen. Samtliga belyser att det är slitsamt att arbeta på ackord och att det blir tyngre att 
arbeta när man blir äldre. Bengt och Göran är av åsikten att utslagningen är omfattande bland 
de äldre och att de flesta inte orkar arbeta fram till pensionsåldern. 

”Ja nackdelarna är ju det att man blir lite utsliten det blir man ju, för det är inget lätt jobb om man säger 
så utan det är tungt och det är slitsamt och det är kallt och det är regnigt och så vidare va, men det skall 
gå med samma fart ändå oavsett väder och vind och sånt så att det sliter på kroppen det gör det, det gör 
det ju så att när man är i min ålder så får en vara glad att man är kvar det är ju många som inte orkar så 
länge som jag men jag går ju på behandlingar hela tiden för att kunna jobba så att… ” (Göran)

Samtidigt ser Göran att man som äldre på byggarbetsplatsen får arbeten som inte sliter lika 
mycket på kroppen. Han menar vidare att ungdomarna accepterar att vara mer utomhus med 
de lite tyngre arbetena. Det är en bild som delas av Anders, som dessutom menar att företaget 
på detta sätt utnyttjar de äldres kompetens på ett bra sätt, samtidigt som han upplever att de 
äldre har slitit sina ”hundår”:

”De äldre får ju nästan mer eller mindre välja jobb har det vart många gånger. De får sätta lister, kök på 
insidan eller gå å isolera eller liknande för det är himla noga med det medan vi yngre får köra på lite 
tyngre så blir det olika hela tiden då/…/Men på inredet så är det himla noga att man vart med innan och 
kan lösa problem att sätta ett kök är inte så himla lätt. Då gör de inga misstag heller. Har vart med så 
pass då funkar det ju.” (Anders)

Det finns bland de yngre respondenterna inga större tecken på oro inför att åldras i branschen, 
men Göran belyser att det kan bero på ett kortsiktigt perspektiv:

”Dom flesta vet ju om ett, dom flesta som kommer upp i… Det är när man är yngre som då är det ingen 
som tänker på det som dom här lärlingar vi har dom som är yngre dom har ju inte en tanke på det. Men 
det är ju så det är naturligt inte så konstigt man har ju ingen som helst koll i den åldern, det kommer man 
ju ihåg själv att det tänkte man ju inte så mycket på då va, men sen när man kommer upp i 35-40 då 
börjar det ju, känner man ju av det här.” (Göran)

I anslutning till detta svarar, en av de yngre, på frågan hur han ser på sin egen framtid om han 
skulle stanna kvar inom byggbranschen:  

”Man lär väl tröttna till slut, så är det ju med allt, men det är ju skönt att vara ute man blir väl pigg av 
det.”( Niklas)

Respondenterna nämner att om någon är så pass utsliten och inte kan arbeta fulltid längre, 
finns det något som kallas Galaxen där man kan gå ner i arbetstid och arbeta i ett lugnare 
tempo. Detta ses som en bra möjlighet och visar enligt Bengt på att det finns ett skyddsnät där 

                                                
13 Med dom avser Gunnar arbetsgivaren 
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människor ändå tas om hand. Galaxen skickar ut individer på arbetsplatsen och ofta handlar 
det om människor som arbetar halvtid på grund av någon skada. Väl på bygget tilldelas de 
uppgifter som passar dem utifrån deras situation. Rolf och Bengt berättar att det genom 
Galaxen finns möjlighet till rehabilitering, men att de flesta brukar fortsätta att arbeta genom 
galaxen. När det kommer till lönen säger Rolf att de har samma lön som de övriga på 
arbetsplatsen, men att de inte ingår i gruppackordet. I detta sammanhang säger även Gunnar
och Jonas att man på arbetsplatsen försöker matcha människor mot olika arbetsuppgifter, för 
att på så sätt ta hänsyn till att orken och förmågan bland arbetarna varierar. Jonas förklarar det
exempelvis som att vi alla befinner oss i olika faser i livet och det får man helt enkelt 
acceptera. 

”Man får ju tänka att man gör utefter sina förutsättningar, jag kommer ju också bli gammal nån dag och 
orkar kanske inte bära lika mycket och hålla lika högt tempo, det får man ju tänka på.” (Jonas)

En annan aspekt som ingår i det skyddsnät, som nämns ovan, är dagens anställningsformer. 
Göran lyfter fram hur annorlunda anställningsavtalen är idag i jämförelse mot de 
objektsanställningar som var vanligt förekommande förr. Idag tillämpas fasta former av 
anställningar och när ett projekt är färdigt blir arbetarna omplacerade på ett annat bygge. Den 
tryggheten som finns idag tror han lätt blir tagen för given av de yngre på arbetsplatsen.
Göran upplever att det var mer utslagning förr när de inom byggindustrin gick på 
objektsanställning. Detta förklaras med hänvisning till att på den tiden fanns det inte någon 
trygghet i form av tillsvidareanställning, utan arbetarna fick gå från sitt arbete med kortare 
varsel.      

”Ja, nä vi hade ingen trygghet alls då. Man fick ju sparken hela tiden. Efter varje bygge va färdigt fick 
man sparken va, man fick ju leta upp ett jobb själv.” (Göran)

Stress
Stress är den nackdel som är mest framträdande kopplat till ackord som löneform. Det är dock 
ingen av respondenterna på arbetsplats två14 som anser sig personligen bli påverkade av 
stressen och de har även olika syn på hur allvarlig den är. Bland andra säger Rolf att det kan 
bli stressigt även om han inte själv upplever det. Han påpekar att det finns många individer 
som kan tänka sig att tjäna mindre pengar och gå på månadslön för att komma bort från 
ackordet och stressen och att diskussioner har förts kring ämnet. 

”Nu blir inte jag särskilt stressad så sett men det är säkert dem som tycker det är jobbigt så sett.” (Stefan)

”Ja det kan det nog vara om man inte tål stress riktigt då är det ju klart att det blir jobbigt /.../ Det är väl 
mer gruppen som stressar på varandra.” (Niklas)

”Om folk skulle börja slarva för att det skall gå för fort, hänger inte med själva då. Har inte träffat något 
större problem så länge jag jobbat. Inte för mig, inget större problem för mig utan gruppen. Folk som 
kan bli stressade av det och så situationen men själv trivs jag med det.” (Anders)

Att förenkla anses vara en stor del av arbetsformen, att spara tid på olika sätt. Göran menar att
han försöker förmedla detta till de lärlingar han får ta hand om. Exempel på hur tid sparas kan 
vara att ta med sig material när man går någonstans, så att man slipper gå fram och tillbaka. 
Göran menar att detta är ett tankesätt som hela tiden följer ackordsarbetet, men menar att han 
själv inte stressar upp sig så lätt, även om han har sett andra som har ”blivit uppslukade” och 
tagit mer skada av sättet att tänka.

                                                
14 Se fotnot 11
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Stress kan enligt fler respondenter finnas oavsett vilken löneform som tillämpas, men Niklas
talar explicit om att det finns klara kopplingar mellan ackordet och stressen:

”Ja det är klart att det har, vissa dom stressar ju mer när det är ackord så vill tjäna så mycket som 
möjligt, men ja det blir väl mer pengar på slutet när man väl kommit in i det, dom flesta som är här var 
med på ettan där borta så dom kan ju alla måtten i princip.” Niklas

I jämförelse med respondenterna på arbetsplats två, talas det mer om stress i termer av att vara 
självupplevd på arbetsplats ett15. De för samtliga resonemang om hur de själva kan känna för 
mycket stress i sitt arbete. En av respondenterna kopplar samman frånvaron av ohanterlig 
stress med bra planering: 

”Är det bara bra planering och allt sånt där så tycker jag det fungerar bra och att gubbarna kommer in 
rätt så att inte alla står på varandra utan du får din tid.” (Bengt)

Att det ibland blir för stressigt sätts även samman med den tidspress som föreligger. 

”Som jag känner när jag jobbar på ackord så känns det mer stressande för mig än när jag inte jobbar på 
ackord för då vet jag att då måste jag verkligen inte hinna med det, här måste jag verkligen hinna med 
om man säger så, för att det ska gå ihop, så att det är klart att de är ju, känns för en själv att det är 
stressande.” (Daniel)

De talas om att stressen ibland kan framkalla en frustration och detta i lägen då det kvittar hur 
hårt man än jobbar på eftersom det ändå är otillräckligt. För det blir trots allt inte klart i tid:

”Ibland är det så, man känner sig otillräcklig. Man gör vad man kan men det hjälper inte.” (Gunnar)

Därtill nämner också Jonas hur han försöker undkomma den här typen av självupplevd stress. 
Han säger att det gäller att arbeta på så gott det går för att klara av sitt moment så fort som 
möjligt och därmed skapa utrymme för att kunna gå tillbaka och korrigera, utan att man 
behöver känna av någon större stress.

Gunnar som har arbetat inom byggsektorn sedan 1960-talet tillägger att det är mer stressigt 
numera i kontrast mot hur det var förr. Det kunde i och för sig vara för stressigt även förr, 
men nu för tiden upplever han att ekonomin svänger desto mer fram och tillbaka, vilket 
påverkar arbetsbelastningen och därmed stressen. Idag råder mer av tidsnöd på byggen, vilket 
enligt honom har medfört att stressen ökat och är mer accentuerad nuförtiden.   

Bengt beskriver det även som att det är mer stressigt på villabyggen än när man bygger 
bostadsrätter. Detta hänger samman med att på villabyggen har man i regel rörmokare, målare 
och andra, som står utanför ackordsarbetet, efter sig i en större utsträckning än när man uppför 
bostadsrätter, vilket leder till mer stress: 

”Då kommer nästa efter varandra, det blir ju som en kedja som går då va, det kommer ju andra gubbar 
efter och då behöver man vara färdig. Där är det nog mer stress på villasidan, än var det är här på 
sådana här bostadsrätter.” (Bengt)

Två av respondenterna, Bengt och Jonas, säger att stressen troligtvis skulle kännas av även 
om man inte arbetade på ackord, för de menar att kraven att bli klara i tid finns kvar oavsett
löneform.    

                                                
15 Se fotnot 11
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”Har ju även vart på vanlig fast lön, det måste ju fram där också. Det finns ingen skillnad, man jobbar 
likadant på sånt. Det är lika tidspressande. Dom har ju tidsplan som skall följas där med.” (Bengt)

Risktagande 
Uppfattningarna huruvida ackordet skulle vara en bidragande faktor till sämre arbetsmiljö 
med fler olyckor går isär en aning mellan de intervjuade. Det återfinns resonemang om att 
säkerheten kan brista när man arbetar på byggen i och med att säkerhetsarbetet kan bli 
eftersatt. Göran som själv varit med om en olycka ser ändå att mycket har förbättrats sedan 
70-talet då olyckan skedde:

 ”Ja det är klart säkerhetstänkandet har blivit bättre än det var förr, alla olycksfall registreras numera 
och anmäls osv. det gjordes det inte förr. Jag ramlade ner en gång när vi byggde spårvägskontoret i 
Göteborg -73 eller nåt då ramlade jag ner fyra och en halv meter, eller nåt, och slog i huvudet i en 
betongplatta och det...” (Göran)

Rolf som även han var med och byggde på 70-talet, hävdar att det på den tiden var mer 
risktagande kopplat till ackordet. Han menar dock att det är upp till en själv om man vill ta 
risker eller inte, men tycker inte att olyckor går att härleda till ackordet idag, utan att risker 
även tas av dem som går på timlön. Göran och Gunnar tror att olyckor och tillbud ”sker i 
farten” och inte beror på utstuderade faktorer. Det är med andra ord så att säkerheten sätts ur 
spel på grund av att saker kan glömmas bort, exempelvis skyddsräcken, men inte med vilja. 

”Man gör nånting och så tar man tar väck ett skydd, och så ska man ta emot det först innan, och så 
kanske man inte hinner dit när det händer nåt, eller glömmer av det. Att man har vart och gjort nåt, att 
man inte hinner sätta tillbaka det om nån ska ta emot nånting eller.  Det kan räcka, men annars så är det 
väl inte så att man skiter i det för att man hinner inte, utan det kan va just tillfällig tidspress och så.” 
(Gunnar) 

Ett skäl till att Göran uppfattar arbetsmiljön som bättre idag gentemot förr är det mer 
omfattande säkerhetsarbete som sker nu för tiden, bland annat i form av skyddsronder och 
rapportering. Trots detta och även om Göran tidigare pekat på att säkerheten har blivit bättre 
så finns det alltså fortfarande brister och på frågan om de beskrivna företeelserna går att knyta 
till ackordet svarar han:

”Ja, det är klart att det har det måste det ha va, det tror jag det ifall man hade tidlön eller nånting att då 
behöver man inte tänka på det att forcera fram någonting, det hade ju blivit bättre på så vis.” (Göran)

Men det är endast en som uttryckligen kopplar samman ett risktagande med att arbeta på 
ackord. Kopplingen består i att när det skall gå fort så kan säkerhetsproblem uppstå: 

”Det är vissa grejer man skiter i kanske, att ha en ställning där utan man ställer en stege där, det ska gå 
fortare och lite såna grejer då.” (Daniel)        

Jonas hävdar däremot att tidspressen inte skulle medföra något ökat risktagande. 

”Så man blir ju inte så stressad så att man klättrar på utsidan av ställningarna bara för att komma 
snabbare. På så sätt påverkas inte säkerheten bara man har ordentliga ställningar och allting.” (Jonas)  

4.5 Egenskaper

Samtliga respondenter upplever att de själva passar in i ackordssystemet. De menar att det 
finns egenskaper som man bör besitta och egenskaper som inte anses passa in med 
ackordsarbete. De tror inte att det är särskilt svårt för gemene man med normala 
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förutsättningar att passa för denna löneform. Fysisk styrka nämns men det är en egenskap 
som är av mindre betydelse. Givetvis är en god fysik något av en förutsättning för att klara av 
arbetet, men det finns egenskaper som är av större vikt. De egenskaper som är av större vikt, 
enligt respondenterna, inrymmer samarbetsförmåga, stresstålighet, yrkeskunnande, snabbhet, 
självständighet, vilja, och att vara driven. Detta är de samlade åsikterna om vilka 
karaktärsdrag man bör ha, men det finns som sagt även åsikter om vilka egenskaper som inte
anses passa in. Klarar man inte av eller saknar intresse av att förnya sig, ta till sig och lära sig 
av andras erfarenheter samt tåla stress och anpassa sig kan det bli svårt att arbeta med ackord. 

”När man jobbar på ackord får man ju jobba ... anpassa sig efter andra, jobba i lag om man säger så då 
va, så att alla jobbar på om man säger så, om det är vissa som inte jobbar då sänker man hela gruppen.” 
(Daniel)

Omständliga människor omnämns av Göran och Rolf som typiska individer som får svårt att 
hantera ackordet. Dessa personer kan ha problem med att lyssna, ta emot tips och idéer av 
kollegorna. Samtidigt menar Göran att det inte får gå för fort heller, utan ser helst någon form 
av balans. Niklas menar satt det handlar om att behandla sina kamrater som man själv blir 
behandlad. Det finns dock en respondent som skiljer sig något från de andra med en
annorlunda syn i ämnet. 
  

”Det behöver inte vara speciella egenskaper det är bara att man vill så går det oftast. Om man inte kan 
säger till, fråga någon annan. Jobbar nästan alltid två och två. Får man stå och prata lite löser man det 
oftast då och kommer ihåg till nästa gång.  Om man inte kan får man säga till arbetsledningen och det är
ju mer eller mindre deras jobb att ta fram hur vi ska producera husen. Och om inte dem vet har de ju 
böcker och så. Men oftast brukar det vara löst innan man börjar.” (Anders)

Samtidigt som respondenterna pekar ut vissa egenskaper som bättre och sämre, talar de 
exempelvis om individer som inte har samma förmåga att arbeta lika effektivt som övriga på 
arbetsplatsen, och de uppvisar en acceptans mot dessa individer. Överlag anser de att göra sitt 
bästa är viktigt för alla som arbetar på arbetsplatsen, men att förmågan varierar kan man
acceptera. Rolf och Jonas säger bland annat; 

”Nja, får la, stötta upp också då, alla gör så gott dem kan. Kan ju inte stå snacka hela dan va, det 
fungerar ju inte med ackord. Sen får alla göra så gott dom kan.” (Rolf)

”Det är bara att göra sitt bästa egentligen man kan inte göra något mer, om det finns nån som har något 
emot det, hur man jobbar eller så, så får dom ta upp det, gör sitt yttersta och om det är nån som tycker att 
du jobbar långsamt eller nåt så är det väl bara att säga att jag jobbar inte snabbare än så här så är det 
bara. Så alla få ju acceptera det ändå, bara man gör sitt bästa så tror jag dom flesta accepterar det 
ändå.” (Jonas)

Respondenterna menar att de säger till de personer som inte anstränger sig på arbetsplatsen. 
Stefan talar om en rak jargong på de byggarbetsplatser han har varit på och tror att det är 
rakare kommunikation än människor kan ana. Att behöva lämna arbetsplatsen eller branschen 
är inte den enda lösningen utifrån respondenternas syn på de med sämre prestationsförmåga. 
Dels menar någon att man kan skifta stationer mellan två om de märker att det inte fungerar 
eller går för sakta, vilket enligt Stefan även stöds av arbetsledningen. Han menar vidare att det 
brukar lösa sig så länge viljan finns, då kommer kunskapen och individen anpassar sig sedan 
lätt. 

”Att ingen bara står och pratar eller nåt, då påverkar ju det med en gång. Sen måste man ju ta sina… 
lägga in en snus eller prata lite, man kan ju inte ligga på högt hela tiden. Man får ju ta sig en 
femminutare nån gång.” (Bengt)
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”Det är ju klart skulle någon inte vilja jobba eller dra fötterna efter sig så är det klart man säger till eller 
sådär, men kan finnas olika anledningar. Ta reda på det då. /.../ Kan se långsamt ut . Folk kan ju se 
jättesega ut men själva produktionen går fort. Det är olika.” (Anders)

Göran anmärker att de lärlingar som inte anstränger sig brukar få reda på det av honom, att de 
ska ”lägga på ett kol”, men ibland menar han att han får ta samtal med lärlingar som kan 
sakna förmåga att arbeta under de formerna.

”Jag har ju haft med mig lärlingar som man nästan direkt ser att där har dom inget att göra, för dom 
passar inte för detta jobbet, det är ju så alla passar ju inte för sånt här det är ju så. Det är ju inte bara att 
gå ut och lära sig och tro att man kan, utan det då får man säga till, då tycker jag det är bättre att man 
säger till. Jag brukar säga till dom att om dom inte har funderat på något annat ifall dom tycker det är 
jobbigt eller också får dom prata med platschefen och ta det den vägen då. Jag tycker det är synd om 
man har med sig lärlingar och håller på och kämpar i fyra och ett halvt för att fortfarande inte klara av 
ett då, det blir ju bara jobbigt, då är det ju bättre att dom satsar på något annat innan det har gått så 
långt.” (Göran) 

Samtidigt som det ställs krav på lärlingarna så belyser Daniel att krav även bör ställas på den 
som lär upp. Det är viktigt att man som ny i branschen hamnar ihop med någon som tar sig tid 
och visar tålamod för att man skall kunna ”växa” in i yrket. Daniel säger exempelvis: 

”Men jag har kommit med bra killar som har lärt upp om man säger så. Så det har inte vart några 
problem. Skillnaden är ju, många kommer ju till gamla som inte orkar, inte har tid eller sånt då va. Och 
jag går ju även med lärlingar också då va, så man får ju ta den tiden och verkligen försöka då.” (Daniel) 

Tidigare har det belysts hur det kan vara att bli äldre på byggarbetsplatsen och den utslitning 
som kan ske. Att få mer lämpliga jobb i relation till sin ålder och den acceptans som anses 
finnas gentemot de äldre och mer erfarna är delar som visar att de kan arbeta kvar även om de 
inte gör det med samma hastighet som förr. Att arbeta med tempo har tidigare presenterats 
som en egenskap som anses vara viktig vid ackordsarbete, men Göran menar dock att äldre 
inte är mindre produktiva utan ser på det hela med andra ögon:

”Tempo ja just det, när folk blir äldre och så, så kan dom inte springa lika fort som en 18-åring va. Det 
går ju inte, men däremot har dom mera rutin och erfarenhet och kommit på mycket mer knep och knåp för 
att kunna jobba fortare då trots att man inte kan springa lika fort, det blir på ett annat sätt då så att det 
brukar inte vara några problem så dom flesta äldre brukar kunna hänga med och göra rätt för sig så 
att…” (Göran)



- 32 -

5 DISKUSSION OCH ANALYS 

Goldthorpe med flera talar om tre typer av inställningar till arbetet. Dessa är solidarisk, 
byråkratisk och instrumentell inställning. Det bör igen understrykas att den instrumentella 
inställningen är en idealtyp och att de två övriga utgör förgreningar av denna. Därmed är 
också sagt att de två förgreningarna i mer eller mindre grad bär på en instrumentell 
komponent.  Sett till byggnadsarbetarnas resonemang kring de ekonomiska motiven till att 
arbeta på ackord framträder föga förvånande tydliga kopplingar till Goldthorpes 
instrumentella inställning. Mer konkret ser vi detta i att arbetet utgör ett medel för att få ett så 
rikt liv utanför arbetet som möjligt, vilket vi visserligen inte tror är något unikt för 
byggnadsarbetarna. Denna inställning får snarare ses som ett vanligt inslag i arbetslivet som 
helhet. Det som dock kännetecknar respondenterna är att de vet att de kan påverka sin lön, 
vilket gör att en instrumentell inställning tydligt framträder. Löneformen möjliggör för denna 
påverkan och kan förstärka den instrumentella inställningen då förtjänsten är 
prestationsbaserad och utgör målet för såväl den enskilda individen som arbetsgruppen. En 
del av det som Goldthorpe säger är karaktäristiskt för den instrumentella idealtypen anser vi 
inte stämma överens med hur respondenterna resonerar (Goldthorpe m.fl., 1971). Detta gäller 
exempelvis, inom ramen för denna inställning, att arbetet inte skulle inbegripa ett 
själförverkligande element. På denna punkt tycker vi oss i flera fall se det motsatta. 
Respondenterna, oberoende av ålder, säger sig i själva verket ha roligt på arbetet. De uttrycker 
en yrkesstolthet och menar att de finner glädje i att vara en betydelsefull del i 
tillverkningsprocessen. 

Både Korpi och Theandersson väljer att till viss del att tona ned betydelsen av den 
instrumentella inställningen som en dominerande faktor till arbetsmotivation. Korpi har i sin 
studie uppmärksammat att det finns andra värden som är så pass starka, att det inte finns fog 
för att tala om en utpräglad instrumentell attityd till arbetet bland metallarbetarna. 
Theandersson skriver att viljan att lämna arbetsplatsen inte i första hand är kopplat till 
missnöje med lönen. Benägenheten att lämna sitt arbete får snarare ses i relation till 
kamratskap, arbetsmiljö, möjligheter till avancemang och arbetets art. Såväl Theandersson 
som Korpi menar dock att det ekonomiska trycket på individen är av stor betydelse i frågan 
och att det påverkar graden av instrumentell inställning (Korpi, 1978; Theandersson, 2000). 
  
När det kommer till en byråkratisk inställning är detta något som är mer förknippat med 
tjänstemannayrken där en tydlig karriärstege existerar. Vi kan således inte se att denna 
inställning stämmer särskilt väl överens med byggnadsarbetarnas kontext. Däremot kan vi se 
att den solidariska inställningen har en del gemensamt med respondenternas situation och 
åsikter. Gruppaktiviteter anses vara av stor betydelse och den personliga nyttomaximering 
som ackordet innebär kan få ge vika till förmån för gruppens preferenser och kollektiva 
värderingar. I Goldthorpes framställning skulle denna solidaritet gälla såväl inom 
arbetsgruppen som mot arbetsledningen (Goldthorpe m.fl., 1971). I vårt fall är denna 
inställning begränsad till arbetslaget och ger inte sken av att inrymma arbetsledningen och 
företaget. Ett konkret exempel på denna inställning är Gunnars och Jonas resonemang om att 
arbetslaget har en bra sammanhållning och en förmåga att organisera sig och sätta press uppåt 
gentemot arbetsledningen. En möjlig förklaring till detta kan sökas i byggnadsarbetarnas 
historia där objektsanställningarna var en viktig del i deras förhandlingsstyrka. När ett bygge 
var avklarat kunde arbetarna söka sig till den arbetsplats som var beredd att betala mest. 
Följden av detta blev enligt vår tolkning att arbetarna med objektsanställningarna hade en 
förhandlingsstyrka och att de inte kände någon större solidaritet med enskilda arbetsgivare.  



- 33 -

Det är inte alls otänkbart att denna anda lever kvar och att vi därför främst ser en solidaritet 
gentemot gruppen.

Den solidariska inställningen går att återfinna som en central del i vår resultatredovisning, där 
sammanhållningen väger tungt. Byggnadsarbetarna beskriver ackordets positiva inverkan på 
sammanhållningen och säger att det bidrar till hjälpsamhet och acceptans för individers 
olikheter. Det finns ett intresse av att hjälpas åt och finna arbetsuppgifter där samtliga kan 
bidra med sitt till ackordet. Gruppackordet bygger på allas insatser vilket enligt 
respondenterna medför att man ser till att arbetsprocessen flyter på så friktionsfritt som 
möjligt. Gruppackordet leder således till att hjälpsamhet utvecklas i gruppen, att 
byggnadsarbetarna engageras i planeringen av arbetet så att material alltid finns tillgängligt 
och att byggnadsarbetarna utför sina moment rätt från början. Ett par av byggnadsarbetarna 
belyser dock att det kan finnas en tendens till att slarv uppstår när man arbetar på ackord i och 
med att det skall gå undan. 
   
Om vi går tillbaka till sammanhållningen tror vi att en viktig drivkraft bakom fenomenet 
ifråga är lönen. Här är vi inne på samma linje som respondenterna, det vill säga att 
sammanhållningen utgör ett medel för att få ut så mycket pengar som möjligt. En vanlig åsikt 
bland våra respondenter är vikten att kunna anpassa sig till arbetsplatsen. Anpassningen kan 
säkert vara av vikt i flera avseenden. Vi anser det emellertid centralt, att arbetarna måste, om 
än inte helhjärtat anamma de gemensamma normer, åtminstone acceptera dem. Att de 
arbetsplatser som vi utgår från i vår undersökning präglas av en kollektivistisk anda är helt 
klart, men det är svårt att föreställa sig att alla som söker sig till branschen präglas av denna 
anda från början. De som har en mer individualistisk syn får möjligtvis stå tillbaka till förmån 
för gruppen. Det fungerar inte att endast köra sitt eget race utan att ta hänsyn till hur det går 
för gruppen. Därmed inte sagt att det inte finns utrymme för olika personligheter eller att 
normerna är så stränga att det inte finns någon flexibilitet. Vi tror att normerna är relationellt 
betingade och att de skapas och återskapas i det dagliga arbetet. Visserligen finns det en kärna 
i normerna men de förändras också över tid, som ett resultat av det dagliga samspelet mellan 
olika människor.  
  
Harry Triandis talar om att kollektivister är berörda av kollektivets mål och att man gör det 
som efterfrågas av en och inte opponerar sig mot gruppnormerna. Individens mål sätts åt sidan 
till förmån för kollektivets mål och man gör som individ vad som krävs även om det har sitt 
pris i form av uppoffringar. Han för fram att det här finns en skillnad på kollektivister och 
individualister. Kollektivister tänker ofta på gruppens behov och deras drivkraft är socialt 
orienterad, medan individualister fokuserar mer på personliga behov där drivkraften ligger på 
ett individuellt plan. En del av dessa hårdragna argument om kollektivism stämmer bra med 
byggnadsarbetarnas resonemang, exempelvis att man gör vad som förväntas av en och att ens 
intressen i viss mån åsidosätts. Däremot ter sig hans studie vara mer psykosocialt orienterad 
och därmed mer inriktad på individnivå, vilket gör att vi upplever att samspelet människor 
emellan hamnar i bakgrunden och att normskapandet inte problematiseras. Normerna 
porträtteras i allt för hög grad som något som individerna endast träder in i och inte är 
delaktiga i att skapa. En annan aspekt i hans beskrivning som vi vänder oss mot gäller det han 
säger om att kollektivisters enda drivkraft är socialt orienterad. Vi menar att 
byggnadsarbetarna även drivs av andra behov och arbetar för personlig vinning. 
Respondenterna präglas av en kollektiv anda, men inte nödvändigtvis på så sätt som Triandis 
beskriver (Triandis, 1995). 
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Respondenterna premierar hårt arbete som prestation och att viljan är av stor vikt för att 
lyckas i arbetet. Även arbetsformen kan föra med sig den kollektivistiska andan då 
arbetsmomentet medför ett beroende av varandra. Löneformen spär på beroendeförhållandet 
då det är viktigt för respondenterna att arbetet sker så smidigt som möjligt för att öka 
förtjänsten och samarbete är ett måste för att detta skall kunna ske. Därför blir egenskaper 
som samarbetsvillig, stresstålig, viljestark framträdande karaktärsdrag, som är av vikt för att 
klara av arbetet. Dock är målen för gruppen den personliga vinningen, men för att nå dit krävs 
ett kollektivistisk handlande (Triandis, 1995). 

Vi tror vidare att en viktig del till varför sammanhållningen beskrivs som stark är att det inte 
existerar någon individuell lönesättning som kan så split och skapa dålig stämning. I 
resultatdelen redovisas respondenterna upplevelser av att de i viss mån har kontroll och makt 
över sin arbetssituation. Det kan vara en uppmuntrande faktor till varför sammanhållningen 
upplevs som stark. Mer konkret tror vi att kontrollen och makten bidrar till att man ser 
förtjänsterna i en god sammanhållning. Om vi vänder oss till Lysgaards tre kriterier: likhet, 
gemensamt problemmedvetande och närhet, tror vi att vi kan få en ökad förståelse till varför 
sammanhållningen beskrivs som stark. Samtliga kriterier som Lysgaard beskriver som 
centrala för att ett starkt arbetarkollektiv skall existera och bestå, uppfylls om vi ser till 
respondenternas utsagor (Lysgaard, 1976). 

Närhet finns bland byggnadsarbetarna då de ofta arbetar minst två och två och att de arbetar i 
ett kedjemoment vilket gör att de har en bra helhetsbild över vart de befinner sig i 
byggprocessen. Dessutom fikar de och äter i samma matsal tre gånger per dag, vilket också 
förstärker närhetskriteriet. Likhetskriteriet är också uppfyllt. Detta kan vi se i det faktum att 
de har lika lön, det finns alltså inga individuella löneskillnader bland respondenterna. Inte 
heller kan vi identifiera någon annan konkurrens, eller tecken på splittring bland de 
byggnadsarbetare som vi har talat med. Vad som vidare förstärker denna bild är att det finns 
en samstämmighet kring vilka mål som man skall sträva mot. Sammankopplat med 
likhetskriteriet förenas de också i att mycket talar för att de verkar dela ett gemensamt 
problemmedvetande (Lysgaard, 1976). Detta problemmedvetande består just i att de strävar 
mot samma mål, i form av att genom ackordet dra in så mycket pengar som möjligt och att 
sammanhållningen utgör ett medel för att nå detta mål. En annan del av detta medvetande är 
att respondenterna sammanfogas i sin uppslutning kring ackordet och en kännedom om att det 
är ett konfliktladdat ämne och att de finns motståndare till ackordet. De som upplevs som 
motståndare mot ackordet finns inte bara på arbetsgivarsidan, även om det är där motståndet 
uppfattas som starkast, utan även bland andra byggnadsarbetare. Ett par av respondenterna 
säger att byggnadsarbetarna är splittrade i denna fråga, att ungefär hälften försöker ”hålla” på 
ackordet medan andra inte vill ha kvar det. Mot bakgrund av dessa uppfattningar har vi undrat 
om vårt urval är avvikande, eftersom samtliga som vi talat med är för ackordet, och om det på 
så sätt finns fog för att ifrågasätta giltigheten i deras uppfattningar för andra 
byggnadsarbetare. Detta är något som vi inte har ett klart svar på men vi är av uppfattningen 
att det är viktigt att lyfta fram och beakta denna problematik.

Det framkommer att byggnadsarbetarna, oavsett vilken åldersgrupp de tillhör, ser 
ackordsarbetet som slitsamt för kroppen, men att det även kan vara psykiskt betungande. 
Hälften av respondenterna menade att de själva inte upplevde någon negativ stress medan 
byggnadsarbetarna från arbetsplats ett talade om den som självupplevd. Även om just våra 
respondenter uppfattade sig hantera den stress som ackordet tycks medföra, nämner flera av 
dem att andra kan ha svårare att hantera stressen. Utifrån samtligas utsagor går det att se 
mönster i hur de resonerar kring individuella prestationer vilket gör det intressant att utveckla 
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resonemanget. Att ”göra så gott man kan” är något som kan betraktas som en vedertagen 
uppfattning för byggnadsarbetarna att förhålla sig till. Uttrycket att ”göra så gott man kan” är 
dock en ganska svårhanterlig måttstock för oss att till fullo förstå utan att ha vistats mer i 
deras kontext.  Parallellt till ovanstående nämns att man ska arbeta hårt och vi kan därför 
tänka oss att uttrycket ”göra så gott man kan”, inom ramen för ett gruppackordsystem, syftar 
till en gräns nära den egna maxprestationen. Detta skulle alltså kunna utgöra ett tänkbart 
problem med utslagning som följd, då det antagligen ger olika påföljder att arbeta på det sättet 
för en stresstålig individ och en individ som har svårt att hantera stress. Stresstålighet anges 
dessutom som en viktig egenskap att ha som byggnadsarbetare. Om vi istället applicerar
denna kollektiva norm på en åldersproblematik skulle samma utslagning kunna finnas här. 
Även i denna jämförelse torde de äldre ha mer ont av att göra sitt bästa om de ställs emot de 
yngre byggnadsarbetarna. Med detta vill vi inte påskina att anpassning enbart är av ondo då 
vissa krav givetvis är oundvikliga för att klara av arbetet. Detta gäller för alla yrken, men det 
går dock att ifrågasätta den grad av anpassningsförmåga som kan krävas. 

Enligt Arbetsmiljöfondens artikel (1991) löper män med fysiskt tunga arbeten större risk att 
förtidspensioneras jämfört med dem med mindre fysiskt belastade arbetsuppgifter. De vi har 
talat med menar att man som äldre får arbeta med fysiskt lättare uppgifter, exempelvis får de 
äldre ofta arbeta inomhus med snickerier. Att de yngre menar att de ser det som en 
självklarhet att de äldre ska ha det lättare med åren är eftersträvansvärt och solidariskt. 
Arbetsmiljöfonden menar dock att det tar mycket lång tid att utveckla besvär i rörelseorganen. 
En äldre byggnadsarbetares fysiska problem kan antagligen lindras av fysiskt lättare arbeten, 
men skadorna är redan utvecklade och det är vid det laget sent påtänkt att förmildra 
arbetsmiljön (Alfredsson m.fl., 1991). 

Byggarbetsplatsen i sig är en ansträngande arbetsplats för kroppen, men skulle 
förslitningsskadorna vara färre utan ett ackord? De flesta av respondenterna är emellertid på 
det klara med att det är slitsamt för kroppen att arbeta med ackord, samtidigt som de 
accepterar detta och fortsätter att förespråka gruppackordet. Det sker alltså en kalkylering med 
risken att få kroppsliga men, som troligtvis ställs mot den ekonomiska förtjänst och den 
kollektiva styrka ackordet ger dem. Trots de upplevda fördelarna uppger samtidigt ett par 
respondenter att det finns många byggnadsarbetare som förespråkar att gå ifrån ackordet. Vi 
vet inte varför dessa är av en annan uppfattning, men det gör området än mer viktigt att lyfta 
fram. 

I vissa frågor som vi har redovisat i resultatdelen har respondenterna använt sig av snarlika
ord och närliggande formuleringar för att besvara frågorna. Det kan till exempel vara fraser 
som är tänkta att känneteckna acceptansnivåer kring arbetstempo. Vi upplever att det finns 
tydliga normer som påminner starkt om varandra mellan arbetsplatserna och vi ser ackordet 
som starkt bidragande till normerna. Den starka sammanhållning som vi har redovisat är, som 
sagt, bra för gruppen och dess styrka och i slutändan till gagn för den enskilda individen. Med 
normer följer dock att det är viktigt att följa dem, annars är de ganska poänglösa. Kan den 
individ som inte tycker att de rådande normerna är bra, fortfarande arbeta på ett gemensamt 
gruppackord? Byggnadsarbetarna uppvisar vid flertalet tillfällen stor acceptans till människor 
som inte har samma förutsättningar, men menar samtidigt att anpassningsförmåga är viktigt 
på deras arbetsplatser. Gäller den uppvisade acceptans för äldre med sämre fysik även för dem 
som är ”oliktänkande” eller är kravet på anpassningsförmåga riktat mot dem? Även denna 
aspekt kan alltså vara en potentiell skiljelinje mellan dem som platsar och dem som inte gör 
det.
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Fysiska skador har hittills nämnts i anslutning till slitage men kan även uppkomma genom 
olyckor. Uttalade och nedskrivna säkerhetsregler anses idag som en självklarhet och det 
optimala är om de kan säkerställa att inga olyckor sker.  Marianne Törner (2008) menar att det 
saknas förståelse varför olyckor sker och att man måste gå utanför uppenbara anledningar, 
som många gånger härleds till den fysiska miljön. Törner menar att det måste finnas en 
förståelse för de bakomliggande faktorer som gör att människor handlar på ett visst sätt. 
Säkerhet som ett socialt betingat fenomen innebär kortfattat att människan skjuter på gränser 
för vad som är acceptabelt, vilket kan jämföras med det ackordssystem vi har studerat och 
dess inslag av starka kollektiva normer. Törner beskriver normalisering av risker där 
arbetstagarna resonerar ganska självdestruktivt runt säkerheten och menar att ”lite får man 
tåla” (Törner, 2008). De flesta av respondenterna i vår undersökning menar att de inte på ett 
medvetet sätt sätter säkerheten åt sidan, men ett par säger att säkerheten i vissa moment glöms 
bort i farten i samband med ackordet. Endast en respondent kopplar ett ökat risktagande direkt 
till ackordet, men samtidigt säger även en annan att en fast månadslön nog skulle vara bättre i 
det avseendet. Att indirekt se kopplingar mellan slarv kring säkerheten och ackordsarbete 
upplever vi alltså inte allt för långsökt. När det gäller säkerheten tror vi oss kunna urskilja en 
form av kalkylerande då vissa av respondenterna säger att löneformen kan orsaka att 
säkerheten omedvetet åsidosätts, men att de ändå vill ha kvar ackordet. 

5.1 Slutdiskussion

5.1.1 Sammanfattning

Den kollektiva andan kan vara bidragande till att det inte i någon större utsträckning 
förekommer skillnader i uppfattningar respondenterna emellan oavsett ålder. På det stora hela 
innehar de alla samma uppfattning om sin arbetssituation, det vill säga att inga framträdande 
skillnader har framkommit. De många likheterna respondenterna uppvisar kan vara beroende 
av att normerna produceras och reproduceras kontinuerligt och de som inte anammar dessa 
normer blir inte en del av gruppen. Det är dock av vikt att understryka att normerna inte är 
cementerade utan är föränderliga över tid. Vi tror att det kontinuerligt sker en förhandling,
genom samspel, av de kollektiva normerna.

Löneformen bidrar till de egenskaper och normer som uppfattas som centrala för att klara av 
arbetet för att gruppen skall nå sitt uppsatta mål. Målet är, som tidigare nämnts, främst den 
ekonomiska förtjänsten, vilket förstärker respondenternas instrumentella inställning. Dock 
innebär ackordet även att en solidarisk förgrening finns inom arbetslaget då 
sammanhållningen, samarbetet och engagemanget utgör ett medel för att nå målet. Vi anser 
att löneformen kan understödja att byggnadsarbetarna enas som en starkt sammanhållen grupp 
med ett stort inflytande och bildar en så kallad ingrupp. Det positiva med att se sitt arbetslag 
som en ingrupp är att sammanhållningen, samarbetet och engagemanget förstärks inom 
gruppen. Problemet uppstår om det isolerar dem från arbetsgivaren och i värsta fall de 
arbetskamrater som inte anses platsa in. Om en person inte kan eller är villig att anpassa sig 
skulle det möjligen kunna leda till utslagning. Det råder en viss acceptans gentemot 
kollegorna bland respondenterna, men omfattningen av denna acceptans kan diskuteras. Vi 
tror oss kunna utläsa ett motstånd mot arbetsgivarsidan då respondenter ger uttryck för att de
vill splittra gruppsammanhållningen genom att införa individuell lönesättning. De 
arbetskamrater som inte kan eller vill anpassa sig utgör således ett hot mot den kollektiva 
styrkan och inte enbart mot gruppens ekonomiska mål. 
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5.1.2 Återkoppling till förförståelse

Inblicken i vilka betydelser som kan tillskrivas ackordsarbete har förändrats sedan 
förförståelsen skrevs ned och vi blir nu tvungna att fråga oss hur väl den står sig. Att 
ackordsarbete skulle kunna innebära en bristfällig ansvarskänsla över kvalitén på arbetets 
utförande kan inte styrkas utifrån vår studie. Flertalet av respondenterna understryker att de 
känner yrkesstolthet och hävdar att de utför ett kvalitetssäkrat arbete oavsett löneform. När 
det kommer till den del av förförståelsen som pekade på att ackordsarbete kunde tänkas 
medföra negativ stress så utgör detta en aspekt vi inte kan bestrida. Samtliga ger uttryck för 
att stressen är en baksida av ackordet där vissa talar om den som självupplevd och andra inte.
Dessutom beskrivs stresstålighet som en central egenskap för att kunna mäkta med att arbeta 
på ackord. Utifrån vår förförståelse trodde vi att vi skulle kunna urskilja skillnader i attityder 
till löneformen mellan de två åldersgrupperna, men några sådana attitydskillnader har inte 
upptäckts. Det vi var inne på i detta avseende gällde att den yngre generationen skulle präglas 
av en mer individualistisk inställning till ackordet, exempelvis av typen att de yngre skulle 
uppvisa ett mindre intresse av sammanhållning och vara mer benägna till att ”köra sitt eget 
race”. Stödet för denna tes har dock visat sig obefintlig. Däremot tycker vi oss se tecken som 
talar för att det, åtminstone bland de byggnadsarbetare som vi har varit kontakt med, finns en 
tradition av att normer och värderingar lever vidare över generationsgränser.                          

5.1.3 Förbättringar och svårigheter 

Vi har tidigare nämnt att vi hade kunnat förtydliga vår neutrala hållning än mer vid våra 
intervjutillfällen. Detta då vi upplevde att det möjligtvis påverkat att respondenterna emellanåt 
svarat aningen korthugget. I efterhand kan vi även se att vi skulle ha kunnat vara mer 
påstridiga som intervjuare. Vi hade exempelvis kunnat begära mer utförliga svar, undvikit så 
kallade ja- och nej-frågor och ställt mer direkta frågor, utan att vara ledande, som hade krävt 
ett utförligare svar16.  Vi har fört en diskussion om hur ordet påverka kan misstolkas och 
måhända uppfattas som ledande, men det är möjligt att frågorna ibland varit allt för öppna, 
vilket eventuellt kan ha skapat missuppfattningar. Vi har dock gjort vårt bästa för att erhålla 
så uttömmande svar som möjligt, och för att fånga upp de eventuella oklarheter som har 
funnits, genom att ställa följdfrågor och efterfrågat klarifiering. I slutändan är vi nöjda med 
vår insamlade empiri då den varit fullt tillräcklig för vårt resultat och vår analys/diskussion. 

Det har under arbetets gång varit svårt att inte att sväva ut från vårt ämne då det är avgränsat 
till ackordet. Detta då många arbetsrelaterade frågor har dykt upp, men som nödvändigtvis 
inte är kopplade till löneformen. Det är en aspekt är som vi under studiens genomförande
beaktat fortlöpande och som krävt extra eftertanke och noggrannhet från vår sida. Vi har 
fortlöpande säkerställt detta genom att återkoppla till vårt syfte och frågeställningar samt 
ifrågasätta relevansen av den empiri vi tagit fram. Exempelvis har vi i resultatredovisningen 
redogjort för vissa delar, som inte direkt kan härledas till ackordet, men som är av vikt för vår 
analys/diskussion och den koppling till ackordet vi gör där. 

5.1.4 Vidare forskning 

Det skulle finnas flertalet intressanta infallsvinklar inom ramen för detta ämne, både 
kvalitativt som kvantitativt. Exempelvis hade det varit spännande att utföra studier utifrån ett 
köns-, mångfaldsperspektiv eller arbetsgivarperspektiv. Vi hade även funnit det av intresse att 
utföra en liknande studie på en större urvalsgrupp för att se hur det skulle utfalla i jämförelse 
med våra resultat. En annan tänkvärd ingång till vårt ämne är att intervjua utslagna 

                                                
16 Exempel på en mer direkt fråga: Berätta om hur du tycker att ackordet påverkar sammanhållningen?
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byggnadsarbetare. Vad har dessa att säga om ackordsarbete? Skulle de tillskriva ackordet
samma innebörd som dem vi redan talat med?    
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BILAGOR

Bilaga 1 - Intervjuguide
Inledande frågor

Hur gammal är du?

Hur länge har du jobbat som byggnadsarbetare? 

Hur ser din familjesituation ut? 

Är du med i facket?

Har du arbetat med olika former av ackord? Vilken löneform? 

Fördelar och nackdelar 

 Har du någon uppfattning om gruppackordet? 

 Ser du några fördelar med ackordet? För dig själv, för gruppen?

 Ser du några nackdelar med ackordet? För dig själv, för gruppen?

 Hur uppfattar du att ackordet påverkar dig? (ev. Fånga upp fråga) 

 Vad ger det dig att arbeta på ackord? 

Sammanhållning/solidaritet 

 Har du några åsikter om ackordet kan tänkas påverka sammanhållningen på 

arbetsplatsen? Här syftar vi även på sådant som gemenskap. I sådana fall hur? Hur ser 

sammanhållningen ut? 

 Vad betyder dina arbetskamrater för dig? (Fånga upp fråga)

 Har du några åsikter om ackordet kan tänkas påverka ansvarstagandet på 

arbetsplatsen? Här tänker vi på ansvarstagande gentemot uppdragsgivaren, sina 

medarbetare och företaget. 

Ditt eget? Det gemensamma? Hur?

 Har du några åsikter om ackordet kan tänkas påverka lojaliteten på arbetsplatsen 

gentemot arbetsgivaren/företaget? Din egen? Gruppens? Hur? 

 Känner du, när du arbetar på ackord, att du arbetar för dina egna intressens skull? För 

gruppen? (egenintresse) 

 Om du jämför ackordet med andra löneformer, ger det dig mer eller mindre kontroll 

över arbetssituationen? Över exempelvis arbetstempo, arbetsupplägg och 

arbetsuppgifter?
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 Känner du till om det finns personer på din arbetsplats som i samband med ackordet 

får svårigheter att hänga med i arbetstempot, arbetsuppgifter etc.?

Identitet 

 Anser du att du passar in i ackordsarbetet?

 Uppfattar du det som lätt att passa in i ackordsarbetet?

 Hur ska en person vara för att passa in?

 Ser du någon eller några personliga egenskaper som nödvändiga för att kunna arbeta 

på ackord? (Fånga upp) 

 Kan du beskriva en person som du inte tycker skulle passa in?

 Kan du nämna några egenskaper som en individ inte bör ha vid ackordsarbete? (Fånga 

upp) 

Övrigt

 Till den äldre gruppen: Är det någon skillnad att jobba på ackord idag gentemot hur 

det var förr? Här syftar vi exempelvis på sådant som arbetsklimat och 

gruppsammanhållning.

 Har du något att tillägga som du tycker att vi har missat när det gäller ackordsarbete?   
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Bilaga 2 - Informantbrev 

Hej och välkommen!

Vi vill börja med att tacka dig för att du ställer upp på att bli intervjuad av oss. Vi är, som 
sagt, tre studenter från Högskolan i Borås som skriver en uppsats om ackordslön. Den intervju 
vi kommer att hålla med dig ligger till grund för en studie där syftet är att få en uppfattning 
om vad byggnadsarbetare anser om ackordslön. Samtalet kommer att ta cirka en timma. 
Tveka inte att fråga om du undrar över något under intervjuns gång. Din medverkan är 
anonym och den information du meddelar oss kommer enbart att behandlas av oss. Vi 
kommer att redovisa dina svar i en komprimerad version och eventuella personliga data som 
kan identifiera dig som person kommer att tas bort. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när 
som helst säga till om du känner dig obekväm i situationen och vill avbryta.

Vi tackar Dig än en gång för att Du deltar! 


