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Bakgrund: Det råder delade meningar om vilken som är den lämpligaste löneformen 

inom Byggbranschen. De två huvudaktörerna i denna studie innefattar 
Byggnads som är byggarbetarnas fackliga förbund och Sveriges 
Byggindustrier (BI) som är byggföretagens bransch- och 
arbetsgivarorganisation. Dessa företräder två olika ståndpunkter. Byggnads 
vill att arbetstagarna ska arbeta under en prestationslön medan BI vill att det 
ska finnas en valbarhet av löneform.  

 
Syfte:  Vi avser att skapa oss en förståelse för hur BI, Byggnads och arbetsgivarna 

argumenterar för sina uppfattningar kring prestationslön respektive tidlön. Vi 
avser även att skapa oss en förståelse för huruvida dessa uppfattningar 
eventuellt påverkar synen på arbetsmiljö och kvalité.  

        Vi vill också skapa oss en förståelse för arbetstagarnas upplevelser kring 
prestationslön respektive tidlön. Vi avser även att skapa oss en förståelse för 
huruvida dessa upplevelser eventuellt påverkar synen på arbetsmiljö och 
kvalité. 

 
Metod:  Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt med hjälp av 

intervjuer, där vi försöker förstå problematiken genom ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. 

 
Resultat: Byggnads och större delen av arbetstagarna menade att prestationslönen var 

den löneform som skulle råda då arbetstagarna kunde påverka sin egen lön, 
bidra till löneutvecklingen och förbättrade arbetsmiljön samt kvalitén. I vår 
studie kunde vi se att en annan del av arbetstagarnas upplevelser var att 
tidlönen påverkade arbetsmiljön positivt då de upplevde en större möjlighet att 
påverka sin egen arbetetssituation, samt mindre stress och risker. De ansåg 
också att kvalitén gynnades då man fick mer tid till utförandet. BI och 
arbetsgivarnas uppfattning kring löneformerna i vår studie var att tidlön var 
bättre än prestationslön då det ledde till bättre arbetsmiljö och kvalité. De 
menade att stressen under prestationslönen kunde leda till att man valde bort 
kvalité i förhoppning av att tjäna mer pengar. I vår studie kunde vi genom 
Foucaults maktperspektiv se att parternas argumentationer präglades av en 
relationell maktsituation där makten inte är beständig. Makten som vi ser 
gällande lönefrågan ligger till stor del hos Byggnads men kan lika gärna, 
genom omförhandlingar, övertas av arbetsgivarna. 
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1. Inledning
 
Det råder delade meningar om vilken som är den lämpligaste löneformen inom 
byggbranschen. Inom denna meningsskiljaktighet finns det två huvudaktörer vilka innefattar 
Byggnads, som är byggarbetarnas fackliga förbund, och Sveriges Byggindustrier (BI), som är 
byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Dessa två företräder två olika 
ståndpunkter. Enligt Byggnads främjar prestationslön arbetsmiljö, produktivitet och kvalité 
samt ”uppmuntrar också lagarbetet och ger byggnadsarbetarna möjlighet att utvecklas i 
arbetet” (Byggnads.se). BI anser däremot att tidlön är mer lämplig då den har positiva effekter 
på hälsa och säkerhet, förbättrar kvalitén och resultat, samt bidrar till en minskad löneglidning 
(Bygg.org).  
 
Det finns delar av byggbranschen där man inte tillämpar prestationslön. Två av dessa delar är 
Byggservice och Galaxen. Byggservice är en avdelning i ett byggföretag som utför mer 
serviceinriktade arbeten, de kan dessutom lånas in i större byggen men håller sig sällan på en 
och samma byggarbetsplats under en längre tid. Galaxen är, enligt de själva 
(Galaxenbygg.se), byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering. Syftet med 
deras rehabiliteringsarbete är att personer med anknytning till bygg-, väg-, anläggnings- och 
bygghantverkssektorerna ska ges möjlighet till ett nytt anpassat arbete via Galaxen.  

Vi blev intresserade av denna problematik när vi fick uppdraget presenterat för oss genom 
skolan. Detta uppdrag har utförts på begäran av BI som vill omforma lönesättningsmetoderna 
i byggbranschen. Vi såg att såväl Byggnads som BI kunde presentera starka argument för sin 
sak vilket väckte ett starkt intresse beträffande dess problematik.  
 
Vi har valt att studera denna problematik med hjälp av kvalitativ metod då vi fann att det 
existerade mycket undersökningar på området, men inte så mycket fördjupningar kring 
ämnesområdet. För att få en klarare bild av problematiken vill vi försöka skapa en förståelse 
om Byggnads och BI:s uppfattningar kring prestationslön respektive tidlön, samt undersöka 
om dessa olika löneformer påverkar kvalité och arbetsmiljö. Vi utgår ifrån att vi ska förstå 
problematiken genom att erhålla kunskap om dess kontext (Alvesson & Sköldberg 2008:195). 
Vi har valt att utgå från ett hermeutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv eftersom det ligger 
nära den kvalitativa metodens intresse för tolkningar och förståelse. Då vi ska förstå genom 
intervjuer är det också ganska naturligt att använda sig av hermeneutiken vilken går ut på att 
tolka till exempel en dialogs innehåll samt klarlägga intervjuutskrifterna (Kvale 1997:49). Vi 
vill genom detta försöka erhålla en bättre förståelse för innebörden av problematiken, detta 
genom empati gentemot respondenten (Alvesson & Sköldberg 2008:195).  
 
1.1 Bakgrund  
Den litteratur som vi utgick ifrån innehöll information som satte grunden för vår studie. I 
grunden finns byggnadsavtalet 2007 som är ett kollektivavtal mellan BI och Byggnads vilket 
vi har använt oss av som utgångspunkt i studien. Där ser vi att de har gemensamma 
värderingar som innebär att lönesättningen ska vara en positiv kraft som ska stimulera till 
goda arbetsinsatser, samt leda till ökad trygghet, lönsamhet och produktivitet. De har också 
konkluderat att produktivitet, kvalité, arbetsmiljö och långsiktig löneutveckling ska bestämma 
vilket lönesystem som ska tillämpas. I detta kollektivavtal framkommer reglerna för 
lönesättningen. Byggnads äger lönesättningsfrågan när en arbetsplats i sin helhet beräknas 
överstiga tolvhundraarbetade timmar, vilket ofta resulterar i en prestationslön för 
arbetstagarna. (Byggnadsavtalet 2007:25). 
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Vi utgår också ifrån en rapport från BI som heter ”Varför vill byggföretagen ändra på 
kollektivavtalen?” (Bygg.org 2003A). I denna rapport menar BI att kollektivavtalen är i stort 
behov av utveckling och nytänkande på flera viktiga områden. De menar att alla viktiga frågor 
i nuläget fortfarande hanteras av ombudsmän från Byggnads, vilket resulterar i att 
yrkesarbetaren har begränsat med inflytande och prestationslöneformen beskrivs i rapporten 
som föråldrad (Bygg.org 2003:1A). Här beskrivs det i rapporten om hur förhandlingarna kring 
ackorden sker under bundna och strikta former. De menar också att tvånget med 
ackordslöneformen som fastsälls på arbetsplatserna till största delen är ”sjuka ackord” som 
inte speglar varken produktivitet, kvalité eller lönsamhet. Genom ackordet försämras 
arbetsmiljön och med det nuvarande kollektivavtalssystemet är både arbetsgivare och 
medarbetare förlorare enligt BI (Bygg.org 2003:2A). 
 
I en annan rapport från BI ”Vad kostar ackorden?” nämner de att dagens lönesystem i 
byggbranschen fortfarande bygger på tankar och idéer från 30-talet, medan man i andra 
branscher ersätter ackordslönen med månadslön. Kostnaderna som byggsektorn och 
byggföretagen får är löneglidning genom okontrollerbara löneökningar samt maskning då 
varje avstämning av ackordet var tolfte vecka leder till störningar som kostar arbetstid 
(Bygg.org 2008:1B). De nämner att det förekommer extra kostnader för ackordsystemet på 
grund av företagens administrativa extrakostnader som uppgår till en procent av 
lönekostnaderna och att rekryteringen till branschen försvåras av ackordssystemet (Bygg.org 
2008:2B). 
 
Den bakgrund som vi erhöll från Byggnads är hämtad från deras hemsida där de menar att 
prestationslönen är en fördelaktig löneform som bidrar till en högre löneutveckling, större 
inflytande över planeringen och byggprocessen. Detta ska också enligt Byggnads gynna 
arbetsmiljö, produktivitet, kvalité samt uppmuntra till lagarbete och utveckling i arbetet 
(Byggnads.se). 
 
Vi har även tittat närmare på arbetsmiljön innan vi började med vår studie då vi upplevde 
detta tema som ogripbart utan någon slags grundfakta. För att erhålla denna grundfakta kring 
arbetsmiljön har vi tittat på Arbetsmiljöverket (av.se) för att få övergripande fakta kring 
arbetsmiljö och vad som kan definiera en god eller dålig arbetsmiljö. Här fann vi ett flertal 
centrala punkter som vi efterhand har använt oss av när vi definierat arbetsmiljö samt 
struktureringen av intervjuguiderna. De faktorer som vi lade mest tyngd på var av det 
psykosociala slaget där Arbetsmiljöverket menar att det är dessa faktorer som kan orsaka 
påfrestningar, vilket kan leda till ohälsa. De faktorer som vi ansåg vara av betydelse för denna 
studie var faktorer som på något sätt kunde tänkas bidra till den goda eller dåliga arbetsmiljön 
inom byggbranschen. Dessa faktorer var stress, arbetstempo, mångsidighet, gemenskap, 
trivsel, delaktighet, otrygghet samt den fysiska miljön med alla dess möjligheter till inverkan 
på hälsa.  
 
1.2 Syfte 
Vi avser att skapa oss en förståelse för hur BI, Byggnads och arbetsgivarna argumenterar för 
sina uppfattningar kring prestationslön respektive tidlön. Vi avser även att skapa oss en 
förståelse för huruvida dessa uppfattningar eventuellt påverkar synen på arbetsmiljö och 
kvalité.  
 
Vi vill också skapa oss en förståelse för arbetstagarnas upplevelser kring prestationslön 
respektive tidlön. Vi avser även att skapa oss en förståelse för huruvida dessa upplevelser 
eventuellt påverkar synen på arbetsmiljö och kvalité. 
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1.3 Frågeställningar 
Vilka uppfattningar har BI, Byggnads och arbetsgivarna kring prestationslön respektive 
tidlön? 
 
Vilka upplevelser har arbetstagarna kring prestationslön respektive tidlön? 
 
Uppfattar BI, Byggnads och arbetsgivarna att arbetsmiljön och kvalitén påverkas beroende på 
vilken av de två löneformerna som tillämpas? 
 
Upplever arbetstagarna att arbetsmiljön och kvalitén påverkas beroende på vilken av de två 
löneformerna som tillämpas? 
 
Hur ser uppfattningarna och upplevelserna ut utifrån ett maktperspektiv? 
 
1.4 Begreppsdefinition 
Uppfattningar definierar vi som ett personligt sätt att betrakta och bedöma något (NE.se). Det 
är också tron på något som går att förstärka med förnuftiga argument (Svenska akademins 
ordlista över svenska språket 1998). 
 
Med parterna avser vi Sveriges byggindustri som är ett förbund för byggföretagens bransch- 
och arbetsgivarorganisation, Byggnads är ett fackförbund som representerar arbetstagarna 
inom byggsektorn. Med parterna avser vi också arbetsgivare och arbetstagare inom 
byggsektorn.  
 
Prestationslön innebär att lönen innehåller möjligheter till en rörlig del vilket kan vara 
traditionella ackord, olika resultatlönesystem eller kombinationer av dessa. Så snart lönen 
innehåller möjligheter till en rörlig del är löneformen en prestationslön. (Byggnadsavtalet 
2007:87).  
 
Ackordslön är, som ses ovan, en form av prestationslön vilket består, utom såvitt avser rent 
ackord, av en fast och en rörlig del. Proportionerna mellan fast och rörlig del varierar 
(Byggnadsavtalet 2007:87). Den ekonomiska ersättningen till arbetstagaren varierar beroende 
på ackordslagets effektivitet på projektet. 
 
Resultatlönen är, som ses ovan, en form av prestationslön vilket baseras på företagets 
ekonomiska resultat. Detta system kan även kompletteras med en bonus som till exempel 
baseras på kvalité och material- och maskinkostnader (Byggnadsavtalet 2007:29). 
 
Tidlön innebär lön som utges i form av timlön eller månadslön (Byggnadsavtalet 2007:80).  

Med arbetsmiljö avser vi faktorer som mängden stress, gemenskap, trivsel, delaktighet, 
mångsidighet, otrygghet gällande lön och den fysiska miljön som kan förekomma på en 
arbetsplats (www.av.se).  
 
Med upplevelsen och uppfattningen av kvalité avser vi parternas upplevelse och uppfattning 
av kvalitén i byggprocessen och det färdiga resultatet. Då vi har valt ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt så undersöker vi inte kvalitén fysiskt, utan utgår från parternas upplevelser 
och uppfattningar av kvalitén.  
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1.5 Uppsatsens disposition  
I det första kapitlet ger vi en inledning till vårt valda ämne följt av bakgrunden till 
problematiken. Under detta kapitel ligger också en redovisning av vårt syfte och 
frågeställningar som är till grund för studien vilket i sin tur följs av en begreppsdefinition av 
studiens centrala begrepp. Det andra kapitlet innehåller tidigare forskning som vi erhållit 
kring området gällande löneproblematik, arbetsmiljö och kvalité. I det tredje kapitlet 
presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi senare kommer att koppla vår analys av 
resultat till. Teorierna som tas upp är effektivitetslöneteorin, In- och utgrupper, TQM (Total 
Quality Management) samt Foucaults maktperspektiv. Metodkapitlet är det fjärde kapitlet 
som består av ett resonemang kring vår valda metod, urval av respondenter, valt material, 
genomgång av uppsatsens validitet och reliabilitet, vårt genomförande, våra etiska aspekter, 
vår förförståelse och till sist hur vi bearbetade och analyserade empirin. I de två 
nästkommande kapitlen redovisar vi vårt resultat för studien, vilket är uppdelat mellan BI, 
Byggnads och arbetsgivarna i ena delen samt arbetstagarna i den andra. Detta kapitel avslutas 
sedan med en sammanfattning av de båda resultaten. Kapitel sju är analys av resultatet där vi 
kopplar vårt erhållna resultat med teorier, tidigare forskning och problematiken i helhet. Inom 
detta kapitel presenteras även vår slutsats som baseras på vårt syfte och frågeställningar. 
Slutligen i kapitel åtta följer en diskussion kring vår förförståelse, positiva och negativa 
erfarenheter med studien samt förslag på fortsatta studier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



2. Tidigare forskning
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa den tidigare forskning som vi funnit kring ämnet som vi 
fann av intresse för vår studie. Vi fann ett flertal böcker och rapporter, både internationell 
forskning och forskning gjord av SOU (Statens Offentliga Utredningar). Den tidigare 
forskning som vi fann kommer nedan att presenteras strukturerat efter våra tre centrala 
frågeställningar.  
 
2.1 Löneproblematiken 
Regeringen beslutade 2002 att tillkalla en kommission för att föreslå åtgärder för ett 
förbättrande av byggsektorn. Denna kommission kom att heta Byggkommissionen som senare 
föreslog förändringar av attityder, strukturer och normer som hindrade framväxten av sundare 
och modernare medarbetarrelationer i byggnäringens företag. Byggkommissionens rapport 
”Utmaningar för nytänkare” (Byggkommissionen 2003A) handlar om företagsförnyelse och 
medarbetarutveckling i byggnäringen och är skriven av Widar Andersson, Gunn Johansson 
och Anders Aspling. 
 
Byggkommissionen menar att konfrontation och ständiga förhandlingar har ersatt samverkan 
och gemensamma mål. De menar att fokuseringen på lön är mycket stark och att arbetstagarna 
och Byggnads endast ser en fokusering på lönesystemen som ett sätt att sänka yrkesarbetarnas 
löner, inte som en möjlighet att öka anställningsbarheten och därmed trygga inkomsten på 
längre sikt. Ett utav Byggkommissionens slutsatser är att kollektivavtalen på LO-området, för 
bygg och anläggning, inte speglar den utveckling som har skett sedan 1989 
(Byggkommissionen 2003:7A). 
 
Vad som belönas och hur, är enligt Byggkommissionen (2003:23A), betydelsefulla faktorer 
för kvalité och kvalitetssäkring av produktionen. De skriver i sin rapport att en blandning av 
en prestations- och resultatbaserad löneform skulle gynna prestationen och kvalitén, men för 
att det ska fungera måste lönen visa på ett tydligt samband mellan prestation och lön för att 
det ska bli lättbegripligt. Byggkommissionen (Byggkommissionen 2003:24A) menar också att 
kvinnors inträde i byggbranschen skulle gynnas av flexiblare arbetstider med 
karriärmöjligheter och ett mindre inslag av ackordslön. Det som betraktas som negativt är att 
användning av resultatlön kan motverka sitt syfte om till exempel kvalité ställs upp som ett 
centralt mål fast man använder ett lönesystem som bara belönar inarbetad tid. 
 
Det kan vara svårt att välja vilket lönesystem som man ska tillämpa i olika branscher och på 
olika projekt. I Michael Armstrongs bok ”Employee Reward” skriver han om 
belöningssystem och hur personalen belönas i förhållande till deras insats i företaget. 
Armstrong (2000:69) skriver om en strategi för belöningssystem där företagen måste fråga sig 
själva vad deras syfte är, vart de vill komma med detta syfte och hur de ska komma dit. 
Genom en välgrundad vetskap om detta så kan man sedan bättre veta vilka belöningssystem 
man kan tillämpa. Företagen kan till exempel belöna prestation, kompetens eller färdigheter 
beroende på vad företaget är i behov av. Organisationsbaserade belöningssystem är ett annat 
alternativ som kan användas, där man delar på företagets vinst med mera för att genom det 
främja gemenskap och för att nyckelkompetenserna och högpresterande arbetstagare då kan 
dela på organisationens förtjänst (Armstrong 2000:290f).  
 
Företagen kan också välja belöningssystem som belönar lag, vilket kan leda till positiva 
resultat genom ökad uppmuntran till högre prestation, befrämjande av samarbete och ökad 
flexibilitet inom grupperna (Armstrong 2000:236). De negativa delarna med detta 
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belöningssystem är bland annat att effektiviteten i teamet beror mycket på om lagets 
konstruktion är fungerande, och även om laget är det så är det svårt att urskilja vilket lag som 
är ett bra lag. Belöningssystem kan bidra med grupptryck vilket kan göra att individerna lätt 
underkastar sig normerna som kan finnas i organisationen. Systemet kan även hämma 
flexibiliteten i företagen då arbetarna inte gärna vill byta från ett välpresterande lag till ett 
mindre presterande och det kan då också vara svårt för företaget att fördela arbetet mellan 
olika grupperna (Armstrong 2000:346f). 
 
Enligt Armstrong (2000:2) så skapas företagets belöningssystem oftast inom ramverket för 
företagets filosofi, strategier och dess politik. Men lönesättningen skapas också i med hänsyn 
till arbetstagarens bidrag till företaget. Armstrong pratar också om att det finns olika sorters 
belöningssystem så som olika sorters ekonomiska belöningar men även andra belöningar som 
inte är kopplat till ekonomisk vinning. ”People need money and therefore want money” menar 
Armstrong (2000:53).  
 
Post-företagen i Storbritannien på 80-talet såg inga förbättringar vad avser vare sig prestation 
eller effektivitet då de tillämpade prestationsrelaterade löneformer. Medan vissa företag gick 
vidare med att vidareutveckla de prestationsrelaterade löneformerna så försökte andra företag 
istället koncentrera sig på kunskaps- eller bidragsrelaterade löneformer (Armstrong 
2000:268). De två viktigaste anledningarna till valet av prestationslön som Armstrong 
(2000:276) nämner är att få arbetarna att känna av sambandet mellan lönerna och 
produktiviteten, och möjligheten till att stimulera arbetarna.  
 
Armstrong (2000:273) visar på att många tror på prestationslönen då den ger en klar bild av 
organisationens prestationer samt ger en relativt rättvis lönesättning. Många tror också enligt 
Armstrong (2000:274) att denna löneform bidrar till bättre prestationer både för individ och 
företag. Det skapades enorma förväntningar på prestationslöneformen under 80-talet, vilket 
enligt Armstrong (2000:275) baserades på godtrogna hypoteser om pengarnas betydelse som 
en motivationsfaktor. Svårigheterna i att mäta prestationerna är också ett stort problem och är 
antagligen den mest besvärliga aspekten av prestationslönen (Armstrong 2000:271).  
 
2.2 Arbetsmiljö 
Robert Jakobsson har genom ett projekt skapat en rapport där han vill visa på att företagen i 
längden vinner på att integrera arbetsmiljöarbete, kvalitésarbete och miljöarbete. Rapporten 
heter ”Arbetsmiljö, miljö och kvalité – Helhetssyn på verksamhetsutveckling i mindre 
företag” (2001). Jakobsson menar att en arbetande människa per definition befinner sig i en 
arbetsmiljö, vare sig den är god eller dålig. En god arbetsmiljö karakteriseras enligt Jakobsson 
av en bra psykisk och fysisk miljö. En bra psykisk arbetsmiljö skapas när de anställda har 
kontroll över sin arbetssituation, har goda relationer med sina medarbetare och chefer och 
finner arbetet utmanande och utvecklande (Jakobsson 2001:6).  
 
I den forskning vi refererat ovan framgår att relationerna mellan parterna i byggbranschen inte 
är goda. Enligt Byggkommissionen finns det en grundmurad ömsesidig misstro mellan 
Byggnads och BI. Detta kan enligt Byggkommissionen bero på deras olika syn på vilken 
löneform som ska tillämpas vid nyproduktion. Byggnads vill ha den traditionella 
prestationslönen vilket förstärker fackets roll och BI vill ha varierade resultatbaserade system 
där det enskilda företaget fritt ska kunna komma överens med sina anställda. 
Byggkommissionen ser att en långsiktig lösning på löneformsfrågan skulle innebära ett 
innehåll med såväl hinder för företag att utnyttja medarbetare som möjligheter för progressiva 
utvecklingsinriktade företag. De ser också att det nuvarande sättet att hantera motsättningar 
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bidrar till en fortsatt minskad respekt mellan parterna, vilket blir kontraproduktivt för hela 
branschen. Detta leder förmodligen också, menar vi, till en sämre arbetsmiljö 
(Byggkommisionen 2003:17A). 
 
I Byggkommissionens rapport framkommer det att ledning och chefer, i deras undersökning, 
med ansvar för produktion tycker att näringslivet i huvudsak är på rätt väg, medan 
yrkesarbetarna anser att näringslivet präglas av kortsiktigt tänkande, byråkrati, makt, 
internkonkurrens och att man håller inne med information (Byggkommissionen 2003:22A). 
En mycket central punkt som byggkommissionen framförde var att medarbetarskapet skulle 
stärkas och effektiviteten höjas om alla aktörer under byggprocessen i högre grad deltar och 
tar ansvar för hela processen, samt att parterna utvecklar de områden där de har gemensamma 
värderingar. 
 
Det finns andra belöningsformer förutom lön som kanske kan diskuteras i byggbranschen. 
Företagen kan enligt Armstrong (2000:56f) göra sig mer attraktiv för både arbetstagarna som 
man vill anställa och de anställda som man vill behålla eller också bara dämpa missnöje med 
ekonomiska medel. Armstrong säger dock att det inte är den enda motivationsfaktorn som kan 
användas, utan det är endast en av flera faktorer. De faktorer som han nämner, benämner han 
som inre (intrinsic) belöningar. Det innebär psykologiska belöningar som till exempel 
erkännande av ett bra arbete eller andra färdigheter och större ansvar, vilka kan ha en längre 
och djupare effekt på motivationen. Han menar att människor blir mer motiverade om arbetet 
i helhet stimulerar deras social liv samt psykologiska och ekonomiska behov. Därför föreslår 
han att belöningssystemen ska innehålla en blandad form av inre (psykologiska) och yttre 
(ekonomiska) belöningar. 
 
Enligt Jakobsson (2001:6) är en god fysisk arbetsmiljö en miljö som inte ger upphov till 
belastningsskador, påverkan av kemiska ämnen, buller eller vibrationer. I Bengt Järvholms 
bok ”Arbetsliv och hälsa: En kartläggning” (1996) beskrivs vilket tufft yrke byggnadsarbete 
är, som ställer både fysiska och psykiska krav. Därför är det inte heller många som klarar att 
arbeta kvar i branschen till pensionsåldern enligt Järvholm (1996:190). Han konstaterar att 
endast var tionde arbetare orkar arbeta ända fram till pension vilket beror på laget som har sitt 
intresse i det gemensamma ackordet, vilket gör att de lägger stor vikt vid att en arbetare är 
fysiskt och psykiskt effektiv. De sammansvetsade lagen har också bidragit till att det är svårt 
för personer med sociala eller psykiska problem att komma in i laget. I samband med detta 
nämner också Järvholm (1996:191) Galaxen, som startade i mitten av 80-talet med syfte att 
rehabilitera arbetare tillbaka in på arbetsplatserna igen. Galaxen bedrevs med framgång och 
lyckades rehabilitera cirka 25% av de behövande in till arbetet igen, en stor del har också 
kunnat arbeta kvar i Galaxen till pensionsåldern.  
 
I boken redovisas också tre olika typer av hälsorisker inom byggnadsarbete vilka är 
olycksfall, belastningsskador och skadliga ämnen (Järvholm 1996:192). Järvholm konstaterar 
att det sker fler och allvarligare olyckor i byggnadsarbetet än i andra branscher, varav de 
vanligaste är fallolyckor, skador av fallande föremål, hanteringsolyckor och överbelastning. 
Förekomsten av dödsolyckor i Sverige är dubbelt så hög för byggnadsarbetarna jämfört med 
andra branscher. Men Sverige var dock, enligt Järvholm (1996:192), i jämförelse mot andra 
länder bäst, då länder som Norge, Finland och Danmark löpte större risk för dödsolyckor. 
Men även belastningsskador är ett stort problem, menar Järvholm (1996:192f), då besvär i 
rygg och höfter och obekväma arbetsställningar är dubbelt så vanliga i byggbranschen än i 
andra branscher. Generellt är risken för en byggnadsarbetare att få besvär med rygg, axlar och 
nacke upp till fyra gånger större än för en tjänsteman som också jobbar inom byggsektorn. 
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Sedan har vi skadliga ämnen som bidrog med att en person på tusen insjuknade på grund av 
kemiska ämnen år 1994, där det mest uppmärksammade ämnet var asbests (Järvholm 
1996:193). 
 
Järvolm menar att både osäkra anställningsvillkor och kortare byggtider präglar 
byggbranschen. Ökad stress hos arbetarna och stora psykiska belastningar på byggarbetarnas 
arbetsledare är bland annat ett resultat av de allt kortare byggtiderna. För arbetarna betyder de 
allt kortare byggtiderna ett ökat krav och minskat handlingsutrymme. För arbetsledarna, som 
särskilt bör uppmärksammas, upplevs de psykiska belastningarna genom mycket tidspress, 
regler, föreskrifter, kostnadsansvar samt medarbetarnas krav och förväntningar på honom. Till 
sist förklaras ändå byggbranschen till viss del som hälsosam då de visar på att dödligheten 
bland byggnadsarbetare är generellt lägre än genomsnittet i hela Sverige. Detta kan förklaras 
av att byggarbetaren måste vara frisk redan från början då han måste kunna prestera bra både 
fysiskt och psykiskt (Järvholm 1996:194f).  
 
Järvholm kan konstatera att hela byggbranschen har haft en bra utveckling inom arbetsmiljö 
där både olycksfall och dödsolyckor har minskat. Rutiner med välgrundade planeringar gör 
mycket för att minska olycksfallen. Genom planering för materialflödet kan minska skador 
vid transport, regelbundna skyddsronder som till exempel kan minska fallolyckor och 
planering för projektering som kan komma att minska risken av användandet av skadliga 
ämnen och material samt förebygga belastningsskador. Här menar Järvholm också att 
utbildning i ergonomi kan vara välinvesterade pengar då en byggarbetare gör mycket 
självständigt arbete och måste ha kunskaper inom detta område. Järvholm pekar också på 
lagets roll för belastningsskadorna, då de måste vara villiga att rotera inom laget för att 
minska förslitningsskador (Järvholm 1996:195f). 
 
2.3 Kvalité 
Byggkommissionens rapport ”Skärpning Gubbar – Om konkurrensen, kvalitén, kostnaderna 
och kompetensen i byggsektorn” (2002B) menar att fel och brister förekommer inom all 
verksamhet och att kostnaderna för att rätta till dessa ofta är avsevärda. Felen tar sig 
emellertid inte bara uttryck i produktionsförluster utan även i materialförstöring, sämre hälsa 
och höjda förvaltningskostnader. Att öka resurserna för att minska kvalitetssfelkostnaden i 
alla led är därför troligen ett av de snabbaste, billigaste och effektivaste sätten att komma till 
rätta med höga bygg- och boendekostnader. Det enklaste sättet att sänka kostnaderna i 
byggandet är således att göra rätt saker, vilket säger sig självt, från början 
(Byggkommissionen 2002:141f B). 
 
I debatter i media dominerar ofta larmrapporter om fukt- och mögelskadade hus, sprickor i 
broar, läckande tunnlar och giftskandaler, entrepenadstvister och höga priser. Det måste 
därför understrykas att det är långt ifrån allt som byggs som blir fel. Det finns mycket som 
blir bra men det händer alltför ofta att det krävs både en och två efterbesiktningar innan alla 
fel som hittas i samband med slutbesiktningar är åtgärdade. Samtidigt är det viktigt att 
kritiken ges rimliga proportioner och att man skiljer på sådant som beror på slarv eller 
okunskap och sådant som beror på fusk. Fusk är sällan orsaken till att fel uppstår. Fusk är en 
medveten handling och det är väldigt sällan någon har blivit fälld för fusk eller ens 
vårdslöshet i samband med entrepenadtvister. Den vanligaste orsaken till att fel uppstår i 
byggandet är istället slarv, nonchalans, okunskap och otydliga beställningar 
(Byggkommissionen 2002:142B). 
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Jakobsson (2001:6) skriver i sin bok om att företagen måste ha nöjda medarbetare för att 
kunna åstadkomma en bra kvalité som kunderna är nöjda med. Det gäller alltså för företaget 
att utveckla sin verksamhet så att alla intressenter blir nöjda.  
 
Byggkommissionen menar också att de fel som uppstår i byggprocessen hade kunnat 
undvikas genom planerad och omsorgsfull projektering, tydliga beställningar, bra 
tidsplanering och en väl fungerande kvalitetssäkring. Men Byggkommissionen menar 
samtidigt att det är viktigt att understryka att till exempel felaktigt monterade lister, otäta 
anslutningar och fula fogar inte kan skyllas på avsaknad av fuktdimensionering, utebliven 
kontroll eller bristande arbetsledning. Detsamma gäller fel som uppstår till följd av att 
byggnadsarbetarna inte kontrollerar att allt material är täckt och fuktskyddat innan de går hem 
för dagen kan skyllas enbart på korta tidsplaner eller brister i arbetsledningen. Dessa fel kan 
bara undvikas om den som utför arbetet känner ett personligt ansvar för att lämna ifrån sig ett 
hantverksmässigt riktigt jobb. Detta måste ingå i varje enskild persons grundinställning till sitt 
arbete att ta ansvar för att material skyddas, att felaktigt material inte används, att redan utfört 
arbete inte skadas och att arbetet utförs på ett hantverksmässigt riktigt sätt 
(Byggkommissionen 2002:145B). 
 
Tidigare forskning kan konstatera att det kostar att skapa kvalité som kunden är nöjd med. Att 
arbeta utan att skapa kvalité kostar ännu mera. Därför är det viktigt att kvalitetsbristkostnader 
som materialspill, felaktiga inleveranser, leveransförseningar och reklamationer är så låga 
som möjligt (Jakobsson 2001:24f).  
 
Byggkommissionen konstaterar i sin rapport ”Utmaningar för nytänkare” att de totala 
byggkostnaderna skulle kunna sänkas genom bland annat ökat kundfokus. 
(Byggkommissionen 2003:7A).  
 
Men Byggkommissionen (2002:143B) trycker också i sin andra rapport på att det som ofta 
anges som orsak till bristande kvalité och höga kostnader i byggsektorn är de pressade 
tidsplanerna. I grunden så är det positivt för alla parter om ett byggnadsverk kan börja 
utnyttjas så fort som möjligt. Omgivningen störs därmed inte mer än nödvändigt och 
investeringen förräntar sig snabbare, vilket ger sänkta kostnader i förvaltningen och större 
lönsamhet. Detta är något som är både lönsamt för såväl exploatör som brukare.  
 
För att kunna upprätthålla en hög produktionstakt, samtidigt som kvaliténs felkostnader hålls 
låga, krävs en kraftfull och sakkunnig styrning genom hela byggprocessen. Det krävs alltså en 
styrning som tar sin början redan genom en omsorgsfull projektering och planering. Detta 
gäller oavsett vilken entreprenadform som byggherren väljer. Det är således alla inblandade 
aktörers skyldighet, inte minst byggherrens, att se till att tidsplanen för projektet blir sådan att 
det finns tid till såväl omsorgsfull projektering och planering som för fortlöpande 
besiktningar, egenkontroll och uttorkning av de olika byggnadsdelarna. Det kan inte ha någon 
egentlig betydelse om en byggnad blir klar några veckor senare än beräknat, när den skall 
fungera under en lång tid (Byggkommissionen 2002:143B). 
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3. Teorianknytning
 
I detta kapitel presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter och teorianknytningar, vilka 
senare kommer att utgöra grunden för vår analys av det erhållna resultatet. Då tidigare 
forskning från byggkommissionen har visat på misstro mellan parterna och då vi vill 
undersöka uppfattningar och upplevelser i relation till olika löneformer och dess eventuella 
påverkan på arbetsmiljö och kvalité så blir följande teorier centrala för oss.  
 
3.1 Effektivitetslöneteorin 
I boken ”Lön” av Lena Granqvist och Håkan Regnér beskrivs effektivitetslöneteorin där 
utgångspunkten är att företagets lönesättningar ska påverka de anställdas effektivitet, vilket i 
sin tur ska skapa ett löneutrymme och därmed ska företaget få ut ett värde som kompenserar 
för den höga lönen (Granqvist & Regnér 2006:23). Lönesättningen ska enligt teorin ha som 
funktion att antingen locka till sig, behålla eller motivera mer produktiv personal med hjälp av 
de högre lönerna och därmed också hålla nere de kostnader som personalomsättningen ger. 
Men denna teori har också en baksida som innebär att vid dåliga produktivitets- och/eller 
effektivitetsresultat så kan lönen komma att sänkas vilket skapar minskad arbetsinsats och 
högre personalomsättning (Granqvist & Regnér 2006:24). 
 
Denna teori sammankopplar vi med lönebilden i byggbranschen och med prestationslön på så 
sätt att högre lön ska bidra till högre effektivitet, och lägre lön kan komma att bidra till mindre 
effektivitet. Enligt denna teori så kan byggarbetarna, vid en positiv stimulans, komma att 
prestera bättre och stanna kvar i företaget en längre tid än om inte den positiva stimulansen 
funnits.  

Effektivitetslöneteorin kan förklara löneskillnaderna mellan olika företag. Detta kan förklaras 
genom en samverkan med dåliga arbetsinsatser och hög personalomsättning som gör att det 
kostar mer i vissa företag. Detta kan också bero på om företaget använder sig av avancerad 
utrustning i produktionen som kräver en längre inlärningstid vilket kostar mer (Granqvist & 
Regnér 2006:23). Detta kan förklara de höga lönerna i byggbranschen då de kan motverka en 
hög personalomsättning, vilket skulle kosta mycket pengar för byggbranschen på grund av 
dess många områden som handlar om maskiner och processer vilket kräver utbildning. Så, 
enligt teorin, för att behålla kunskapskraftig personal inom branschen erbjuder de högre löner 
än i andra branscher. Men löneskillnaderna kan också bero på kostnaderna som skapas av att 
kontrollera och mäta personalen och dess arbetsinsatser (Granqvist & Regnér 2006:23).  
 
Inom nybyggnationer i byggbranschen där bygget tar över tolvhundra timmar måste det enligt 
kollektivavtalet finnas någon sorts av prestationslön vilket, enligt denna teori, kan medföra 
kostnader för byggbranschen på grund av de mätkontroller som då görs.  
 
Denna teori anses kunna förklara varför arbeten med en högre grad av självständigt arbete har 
högre lön. Detta kan bero på att arbetsgivaren helt enkelt har svårt att kontrollera hur mycket 
och hur bra de arbetar, vilket i sin tur också medför ett slags blind tillit då arbetsgivarna höjer 
lönen för att uppmuntra ett effektivare arbete (Granqvist & Regnér 2006:24f).  
 
Här kan man dessutom utgå från teorin för att få en förklaring på de höga lönerna då 
byggarbetarnas arbetsinsatser är mycket självständiga. Generellt så borde, enligt denna teori, 
anledningen till byggbranschens höga löner trots sin korta utbildning bero på en 
effektivitetsutveckling i branschen vilket pressat upp lönen. Genom denna teori så anser vi oss 
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få en djupare förståelse till varför lönebilden är som den är i byggbranschen samt en bättre 
förståelse för löneformernas funktioner i helhet. 
 
3.2 In- och utgrupper 
William Graham Sumner publicerade 1906 sin bok ”Folkways” som presenterar begreppen 
"In-groups" och "Out-groups", där han beskriver samhället som primitivt. Han beskriver detta 
samhälle som ett stort område bestående av massor av smågrupper vars storlek beror på deras 
kamp för sin existens. Han menar att dessa grupper kan tolkas som ingrupper och utgrupper, 
där personerna inom ingruppen lever under förhållanden präglade av fred, ordning, lagar, 
förvaltning och ett slags näringsliv. Medan dess relation till utgrupperna beskrivs som en 
relation präglat av krig och plundring, dock med vissa undantag där s.k. avtal har gjorts 
mellan grupperna (Sumner 1906:12). 
Denna teori sammankopplar vi med byggbranschen då det existerar grupperingar som 
arbetstagare, lagbas, arbetsgivare samt de förbund som dessa är anslutna till. Genom denna 
teori vill vi se om vi kan uttolka ifall det finns några in- och utgrupper vilket kan påverka 
arbetsmiljön eller andra delar av den problematik vi är intresserad av som till exempel 
kvalitén, vilket kan tänkas påverkas av osämja mellan grupperna.  
 
Fred och kamratskap i ingruppen samt fientlighet mot utgruppen sker enligt Sumner 
(1906:12) ömsesidigt bland alla grupper, och detta ömsesidiga beteende skapar en funktion 
där krigandet mot utgrupperna skapar ett starkare band för ingrupperna. Samtidigt försvagas 
ingrupperna då det sker konflikter inom den. Detta kan närmare förklara vissa eventuella 
grupperingar inom byggbranschen, hur de stärker och försvagar varandra. 
Sumner beskriver detta synsätt som etnocentrism där ens egen grupp är i centrum och allt 
sätts i relation till den. Ingrupperna ser på sina egna seder som det enda rätta och om någon 
annans grupps seder skulle ha observerats så föraktas de av ingruppen (Sumner 1906:13).  
 
Denna del av teorin kan vi sammankoppla med de olika löneformerna som finns på de olika 
byggarbetsplatserna samt mellan de andra avdelningar inom byggsektorn som enbart tillämpar 
tidlön som Galaxen och Byggservice. 
 
3.3 Total Quality Management  
Bo Bergman och Bengt Klefsjö beskriver i sin bok ”Kvalité från behov till användning” 
(1991) en teori som kallas TQM (Total Quality Management). Denna teori är en strategisk 
teori för att uppnå ökad kvalité tillsammans med ökad produktivitet. Detta ska enligt Bergman 
och Klefsjö (1991:18) uppnås genom ledningens ständiga engagemang där de ska visa på att 
kvalité är minst lika viktigt som till exempel direkta kostnader.  
 
Detta kan vi koppla till byggbranschen då vi tror att arbetarnas engagemang och 
ansvarskänsla kan variera beroende på vilket ledarskap som utövas och vilken löneform som 
de arbetar under. 
 
TQM består av fem olika övergripande punkter som de kallar för hörnstenar. Dessa 
hörnstenar i TQM handlar enligt Bergman och Klefsjö (1991:20f) först och främst om att sätta 
kunden i centrum, där kunden värderar vad som är rätt kvalité. De menar också att eftersom 
definitionen på vad som är bra kvalité är flytande så sätts alltid kvalitén i relation till vad som 
finns ute på marknaden och vad som förväntas av kunden. En viktig aspekt av att sätta kunden 
i centrum är också ta hänsyn till den interna kunden, alltså medarbetarna. Detta ska göras 
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genom att ha en hög intern kvalité där medarbetarna är tillfredsställda. Bergman och Klefsjö 
menar att om man inte har tillfredsställda medarbetare så kommer man aldrig att få hög 
kvalité för de externa kunderna. 
 
Denna punkt anser vi kunna koppla till byggbranschen då vi kan se att kvalitén ofta är relativ 
till vad som erbjuds på marknaden och kraven från de olika kunderna är varierande. Vi kan 
också relatera denna hörnsten till byggbranschen då vi anser att vikten av att ha tillfredsställda 
medarbetare är betydande för att erhålla tillfredsställda kunder.  
 
Den andra punkten innebär att företagen måste basera alla beslut på fakta för att få en bra 
kvalité. Bergman och Klefsjö skriver att, för att inte ett misslyckande ska ske i ett projekt så 
ska man ta reda på vad kunderna faktiskt vill ha och vad de är beredda att betala. De säger 
även att det är viktigt att man har kunskap om produkten innan man släpper ut den på 
marknaden. Ofta har man inte beaktat alla de störande faktorer som kan uppstå och även om 
man upptäcker att produktionen inte är så bra så är det troligen för sent. Att börja om i ett sånt 
skede kan vara svårt och väldigt kostsamt, frestelsen för att blunda för det oangenäma 
resultatet kan då bli stor. En verifierande prövning som är rätt utförd kan vara 
kvalitéssäkrande och den kan hindra en undermålig produkt från att släppas på marknaden. 
Denna prövning skall vara planerad för att ta fram nödvändig kunskap för det vidare 
konstruktionsarbetet och blir mindre kostsam om den sker i tidigt skede (Bergman och 
Klefsjö 1991:21f).  
 
Likaså sammankopplar vi denna punkt med byggbranschen då vi kan tänka oss att kvalitén 
kan påverkas av de korta byggtiderna och att det är viktigt att beakta ett flertal faktorer för att 
inte kvalitén på projektet ska påverkas. Det är därför viktigt att man har i åtanke att allt inte 
alltid går som man vill, därför är det viktigt att ha kvalificerad personal som klarar av att 
utföra flertalet av de arbetsuppgifterna som finns på en byggararbetsplats.  
 
Den tredje punkten som Bergman och Klefsjö skriver om är arbeta med processer. De skriver 
att varje organiserad verksamhet kan ses som en process, där deras mål är att producera 
produkter eller tjänster som ska tillfredsställa sina kunder. Från denna process menar 
Bergman och Klefsjö att det genereras data som indikerar hur väl processen tillfredsställer 
sina kunders behov. Utifrån detta kan man dra slutsatser om dess framtida resultat och ge den 
information som behövs för att förbättra processen (Bergman och Klefsjö 1991:25).  
 
Även denna punkt kopplar vi samman med byggbranschen, där vi utifrån kundens upplevelse 
kan avgöra hur nöjda de är med resultatet. Efter varje projekt kan du utvärdera vad som har 
gått bra och se på vilka besiktningsanmärkningar projektet har fått och åtgärda dessa. 
 
Den fjärde hörnstenen är ständig kvalitésförbättring, där du hela tiden ska sträva efter att 
produkten ska bli bättre. Detta för att vara konkurrenskraftig gentemot andra företag. 
Bergman och Klefsjö säger att kostnader för brister i den interna kvalitén är tämligen stor. I 
många av dessa fall kan mycket enkla åtgärder åstadkomma dramatiska effekter i såväl 
förbättrad kvalité som i minskade totalkostnader (Bergman och Klefsjö 1991:25f). 
 
Likväl som övriga hörnstenar kopplar vi även denna till byggbranschen för att arbetstagarna 
ständigt ska kunna förbättra kvalitén så måste de utvecklas både internt och externt. Det är 
därför viktigt att alla känner att de tillför något till arbetslaget. 
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Den sista hörnstenen som Bergman och Klefsjö skriver om är allas medverkan, där de 
påpekar vikten av att företaget ska lyckas så fordras det att alla engagerar sig i arbetet för att 
tillfredsställa kunden med en ständig förbättrad kvalité. Medarbetare som ges förutsättningar 
att göra ett bra jobb och att känna yrkesstolthet, och som premieras för ett gott arbete, 
kommer också att engagera sig för arbetet och dess kvalité. Detta ska enligt Bergman och 
Klefsjö leda till en högre kvalité på produkterna. Om ledningen alltid prioriterar 
kvalitésfrågor kommer också medarbetarna att göra det (Bergman och Klefsjö 1991:28). 
 
Även på den sista hörnstenen så sammankopplar vi denna till byggbranschen. Då det är 
viktigt att samtliga medarbetare är motiverade och känner att de tillhör laget och att de 
gemensamt bidrar till en bättre kvalité. 
 
3.4 Foucault och makt 
I början av Michel Foucaults bok ”Övervakning och straff” beskriver han fruktansvärda 
fysiska straff mot brottslingar. Foucault beskriver hur makt utövades över individen genom 
stränga tortyrmetoder som straff. Dessa straff fick allmänheten bevittna i hopp om att 
avskräcka dem från att begå brott och bete sig avvikande (Foucault 2003:13). Foucault menar 
dock att det har skett en förändring där makten har frångått de offentliga avrättningarna till en 
makt som är mer osynlig och outtalad, en makt utan ett ”maktcentrum”. Det är istället ett 
mångfaldigt nätverk av olika element som till exempel institutioner, lagar och regler som 
upprätthåller ordningen (Foucault 2003:309f). Foucault kallar den ena makten för den 
disciplinära och den har till uppgift att ”dressera” individen istället för att beröva den som 
tidigare, vilket kan ses som ett annat sätt att beröva (Foucault 2003:171). Denna disciplinära 
makt består av tre olika faktorer vilka är den hierarkiska övervakningen, den normaliserande 
sanktionen och examen.  
 
Den hierarkiska övervakningen upprätthåller disciplinen genom övervakning. Dock skiljer sig 
denna övervakning från den traditionella där chefen hela tiden var närvarande. Den nya 
övervakningen består mer av ökade kontrolluppgifter för individen vilket då gör övervakandet 
till en bestämd funktion (Foucault 2003:175). Den disciplinära makt som utövas på individen 
är en förutsättning för att relationell makt ska kunna utövas. Detta då den nästan inte lämnar 
något område i ”skuggan” utan oavbrutet kontrollerar dem som har till uppgift att kontrollera, 
en gemensam kontroll av varandra (Foucault 2003:178).  
 
Detta dressyrverktyg kan vi koppla till byggbranschen då vi kan tänka oss att det sker mycket 
kontroller över hur faktorer som arbetsmiljö och kvalité sköts. Vi kan koppla den relationella 
makten till BI och Byggnads då vi tror att makten mellan dem baseras på relationen mellan 
parterna, ingen kan därför ses som den absoluta ägaren av makten. Den normaliserande 
sanktionen utgör ett slags bestraffnings- och belöningssystem, liknande ett slags 
dubbelsystem, där meningen är att minska avvikelserna från ordningen. Avvikande från det 
normala kan straffas genom sanktioner som till exempel böter eller inspärrning. (Foucault, 
2003: 180ff).  
 
Detta kan vi sammankoppla till byggbranschen då det förekommer ekonomiska 
belöningssystem i form av prestationslöner. Denna löneform tror vi kan belöna ett effektivt 
arbete och kan bestraffa ett ineffektivt arbete.  
 
I den så kallade examensprocessen samverkar den hierarkiska övervakningen med den 
normaliserande sanktionen. Detta innebär att det blir möjligt att kvalificera, klassificera och 
straffa individerna (Foucault 2003:185f). Sedvanligt är det de som har makten som syns och 
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det är individerna som makten utövas på som hamnar i skymundan, däremot gör den 
disciplinära makten tvärtom. Den som har makten i det disciplinära maktsystemet gör sig 
istället osynlig och tvingar dem som den utövas på till att vara synliga (Foucault 2003:194).  
 
Denna punkt tror vi oss kunna sammankoppla med prestationsförmågan hos arbetstagarna då 
vi tror att arbetet är mycket fysiskt krävande. Vi tror därför att det kan förekomma 
klassificeringar beroende på prestationsförmågan hos arbetstagaren.  
 
Foucault beskriver den andra maktformen som den pastorala makten som är en form av makt 
vilket gör individen till ett subjekt för sig själv och den utövas genom subjektivitet och på så 
vis styr individen sig själv. Därmed förutsätter också den pastorala makten kunskaper om 
människors tanke och själ.  
 
Foucault beskriver panoptismen som ett slags fängelse vilket han benämner som Panoptikon. 
Av fängelsehålans tre principer låsa in, dölja och beröva ljuset så används panoptikon endast 
av att låsa in. Istället får fången fullt ljus in mot cellen som gör att fången inte ser ut men att 
övervakaren effektivare ser in. Detta gör att övervakaren blir till ett objekt och fången till ett 
subjekt. Genom detta system ska panoptikon uppnå sin huvudsakliga verkan, nämligen att 
göra fången ständigt medveten om att han är övervakad. Detta ska förhindra förekomsten av 
slagsmål, stölder eller tidsfördriv som uppehåller arbetet och gör att arbetet blir mindre väl 
utfört eller orsakar olyckor (Foucault 2003:201f). Denna konstruktion gör att makten aldrig 
behöver inskrida då individen tror sig vara ständigt övervakad vilket leder till att han uppför 
sig enligt normerna, makten blir alltså så fullkomlig att den inte behöver utövas (Foucault 
2003:207). Disciplinen kan genom panoptikon få en konstruktiv kraft där rörelser kan 
påskyndas och färdigheter förbättras (Foucault 2003:211). Foucault beskriver hur det 
disciplinära samhället har gått från de mer slutna former av disciplin, från en sorts karantän, 
till en obegränsat spridbar mekanism, till panoptismen. I denna spridbara mekanism är alla 
individer en kugge i dess maskineri vilket hjälper till att vidmakthålla systemet (Foucault 
2003:218). Känslan av att ständigt vara övervakad, fast man kanske i verkligheten inte är det, 
kan övergå till att man blir sin egen övervakare och därmed bli självstyrd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



4. Metod
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa för vårt resonemang kring valet av metod, urvalet av 
respondenter och dess avgränsningar, vilket material vi valt att använda oss av. Vi ska också 
ge en genomgång av uppsatsens validitet och reliabilitet, vilket följs upp av vårt 
genomförande av intervjuerna. Därefter redovisar vi våra etiska aspekter som vi har haft i 
åtanke under arbetets gång. Sedermera avslutas metodkapitlet av en redogörelse av 
bearbetningen och analyserandet av empirin. 
 
4.1 Typ av intervju 
Vi valde att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt med hjälp av intervjuer där vi 
försökte förstå problematiken genom ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
 
Det kvalitativa perspektivet innebär en induktiv process till skillnad från den kvantitativa, där 
du genom en deduktiv process utgår ifrån en teori. I det kvalitativa tillvägagångssättet 
studerar man individens tolkning och formning av sin verklighet. Här är man alltså intresserad 
av att förstå hur individer upplever och tolkar en verklighetskontext i relation till sina tidigare 
kunskaper och erfarenheter (Backman 1998:48). Vi valde ett hermeneutiskt perspektiv då den 
ser till del och helhet, därav kontexten. Analysredskapet utgörs också av tolkning vilket var 
positivt för vår studie då vi ville erhålla en fördjupad förståelse av en redan existerande 
kontext i byggbranschen. Hermeneutiken är en filosofi om förståelsens villkor på så sätt att 
man genom empati lever sig in i respondentens situation och därigenom försöker förstå 
innebörden av respondentens handlingar och tankar. Genom empatin så hade vi ambitionen 
att kunna tolka och därmed kunna förstå aktören (Alvesson & Sköldberg 2008:195).  
 
Den kvalitativa intervjun innebär enligt Alvesson & Sköldberg (2008:211) att man tolkar 
genom att ta hänsyn till del och helhet samt förförståelse och förståelse. Tanken med detta var 
att vi ville erhålla en del- och helhetsuppfattning vilket skapar en hermeneutisk cirkel, eller 
spiral som det också mer passande kallas (Alvesson & Sköldberg 2008:194). 
 
Den kvalitativa metod som vi ansåg var bäst lämpad för att erhålla relevant information från 
våra respondenter var, som tidigare nämnts, intervjuer. Vi valde också denna metod då vi, 
genom ett möte med BI, fick reda på att det mestadels skett kvantitativa undersökningar, där 
det redovisats statistik och diagram. Eftersom motsättningarna mellan BI och Byggnads har 
existerat så länge kring frågan om löneform trots alla undersökningar med kvantitativ ansats, 
där deras huvudsyfte var att förklara. Därför ville vi genom en kvalitativ ansats försöka ge en 
fördjupad förståelse av kontexten, vilken sedermera kunde leda till en mer djupgående insikt i 
problematiken. 
 
4.1.1 Grad av strukturering 
Då vi ville erhålla så utvecklande och fördjupade svar som möjligt valde vi en 
semistrukturerad inriktning, vilket är en delvis strukturerad inriktning, på intervjuerna. 
Genom en semistrukturerad intervju hoppas vi erhålla så fördjupade och specificerade svar 
som möjligt genom väl uttänkta frågor och möjlighet till följdfrågor (Kvale 1997:150). 
Genom en helt standardiserad intervju ansåg vi att vi inte kunde erhålla det djup som den 
semistrukturerade intervjun kunde erbjuda (Kvale 1997:149), vilket skulle vara till nackdel då 
vi vill skapa en förståelse om parternas uppfattningar och upplevelser. I den semistrukturerade 
intervjun skapas också möjlighet för respondenten att besvara frågorna i egna termer. Detta 
ansåg vi minskade risken för att vår förförståelse skulle kunna inverka på svaren då vi i den 
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semistrukturerade erhöll mer utvecklande svar, vilket även gav respondenten mer möjlighet 
att utveckla sina tankegångar.  
 
Genom en ostrukturerad intervju hade vi möjligen erhållit djupare information (Kvale 
1997:151), men informationen hade kanske inte varit så giltig, då vi lätt kunnat komma in på 
annat än vad vi valt att undersöka. I den semistrukturerade intervjun har vi strukturerat upp en 
väl utformad intervjuguide som vi framställt genom delar av vår bakgrundsinformation, syfte, 
frågeställningar och förförståelse.  
 
4.2 Urval 
Vi använde oss av ett strategiskt urval (May 1997:98) där vi intervjuade en från både 
Byggnads och BI, två personalansvariga från två olika företag samt tre arbetstagare i vardera 
företag. Detta urval ansåg vi vara strategiskt då målet med intervjuerna var att skapa en 
förståelse om parternas olika uppfattningar kring prestationslön respektive tidlön samt dess 
eventuella inverkan på arbetsmiljö och kvalité. Vi avsåg också att ta reda på om arbetarna 
upplevde att arbetsmiljön och kvalitén på arbetet påverkades beroende på vilken löneform 
som tillämpades. I vårt strategiska urval valde vi att skilja på olika yrkesbefattningar då vi 
ville skapa oss en helhetsbild av problematiken. Genom detta urval ansåg vi att vi skapade oss 
en större möjlighet till att studien inte blev vinklad på grund av de olika angreppssätt som 
detta urval skapade. En annan urvalsfaktor än yrkesbefattningar som vi också strukturerade 
urvalet efter var arbetstagare som har arbetat både under tidlön och prestationslön. Detta valde 
vi då vi ansåg oss erhålla mer relevanta svar från arbetstagaren än om han endast arbetat 
under en sorts löneform. 
 
4.2.1 avgränsningar 
I vår studie utelämnade vi teman som ålder utbildning, kön, klass, etnicitet och geografisk 
plats. Dessa teman såg vi som överflödiga i just vår studie då vi hade begränsat med tid och 
eftersom vi ville uppnå ett relevant resultat. 
 
Vi utförde intervjuerna i en stor stad samt två medelstora städer i Västra Götaland. Kontakten 
med företagen skedde genom att vi erhöll ett tiotal nummer från BI varav vi ringde upp två. 
Vilka företagen var eller vart de var belägna nämndes inte för någon av de utomstående 
parterna, då respondenterna är anonyma i vår studie. När vi först kom i kontakt med företagen 
och fått bekräftat att de ville ställa upp på en intervju och kunde hjälpa oss med tre 
arbetstagare så ställde vi kravet att arbetstagarna skulle ha erfarenhet av både tidlön och 
prestationslön. Detta krav bifölls av båda företag. Vi kan dock inte göra en närmare 
presentation av våra respondenter då vi inte vill undanröja deras anonymitet.  
 
Alla våra tio respondenter var svarade väldigt bra och intresserat och var vänliga genom att 
avvara den tid intervjuerna krävde. Dessa svar bidrog till uppbyggandet av denna studie vilket 
vi vill tacka för. 
 
4.3 Material  
Det material som vi använde oss av vid intervjuerna var mp3 - diktafon och anteckningsblock. 
Valet av att diktafon var för att minska risken för att ersätta respondenternas ord med våra 
egna. Valet av anteckningsblock var för att dokumentera händelser som inte kom med på 
ljudinspelningen som till exempel gestikuleringar, minspel och sarkasmer.  
 
Med dessa relativt vanliga metoder ansåg vi att vi fick underlaget från intervjun utan att 
hämma respondenten alltför mycket genom mer material än nödvändigt. Vi båda ställde 
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frågor och antecknade för att inte situationen skulle bli onaturlig. Anteckningarna bestod 
endast av stödord, detta för att kunna följa med i intervjutempot och komplettera 
ljudupptagningen med minspel med mera.  
 
4.3.1 Utformningen av intervjumallarna  
Strukturen med upplägget av frågorna var att vi vill gå från det generella till det enskilda, 
detta för att skapa en kontext genom del och helhetssynen (Alvesson & Sköldberg 2008:194) 
Då vår studie innefattade ett flertal parter som vi ville erhålla information ifrån så var det, 
enligt vår mening, nödvändigt att använda sig av två olika intervjumallar för att erhålla 
relevant information. Vår övergripande struktur i intervjumallen består av tre teman i vardera 
intervjumall, vilka är direkt härledda från våra frågeställningar. Dock använde vi oss inte av 
frågeställningen gällande makt som ett tema då vi ansåg att maktperspektivet redan 
genomsyrade våra tre teman. Vi använde oss endast av maktperspektivet för att erhålla en 
djupare förståelse om parternas uppfattningar och upplevelser kring prestationslön respektive 
tidlön. Det som skiljde intervjumallarna åt var att frågorna var av varierande karaktär men 
dock kvarstår samma teman i båda.  
 
Vår första intervjumall var utformad för Byggnads, BI och arbetsgivarna och inleds med 
temat uppfattningar där vi ville erhålla en förståelse om deras uppfattning kring löneformerna. 
Nästkommande tema var arbetsmiljö där vi ville att de förtydligade hur deras löneform 
påverkade eller inte påverkade arbetsmiljön. Det tredje tema som vi valde var kvalité där vi 
ville få förtydligat för oss hur deras löneform kunde komma att påverka kvalitén. De frågor 
som vi valde hade sin grund i vår tidigare forskning, bakgrund och frågeställningarna. 
Frågorna i denna intervjumall koncentrerade sig mer på uppfattningen kring prestationslön 
och tidlön då vi ansåg att de hade mer uppfattningar om dessa saker och inte lika mycket 
upplevelser om arbetsmiljön och kvalitén då de hade ett mer övergripande ansvar. Vi såg 
därmed att vi fick en fördjupad förståelse genom att vi koncentrerade dessa frågor till BI, 
Byggnads och personalansvariga.  
 
Vår andra intervjumall var utformad för arbetstagarna och inleddes med temat uppfattningar 
där vi ville se arbetstagarnas syn kring löneproblematiken för att se hur det särskiljde sig från 
tjänstemännens syn. Det andra temat i detta formulär var arbetsmiljö där vi såg till 
arbetstagarnas upplevelser för att sedan se hur också denna särskiljde sig från tjänstemännens. 
Det tredje och sista temat var kvalité där vi också ville se hur upplevelserna torde sig till 
skillnad från tjänstemännen. Detta frågeformulär koncentrerade sig huvudsakligen på 
upplevelser då vi ville se hur tjänstemännens uppfattningar skiljde sig och överrenstämde med 
arbetstagarnas upplevelser. Vid samtliga intervjuer så startade vi med uppvärmande frågor för 
att få respondenterna bekväma i situationen för att de inte skulle känna sig hämmade och 
därmed hålla tillbaka ett utvecklande av svaren. 
 
4.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att insamlad data och valda metoder är korrekta. Detta innebär enligt 
Ejvegård (1996:69) att forskaren verkligen mäter det som han avser att mäta. Då vi gjorde en 
kvalitativ studie innebar det att vi strävade efter att undersöka det som vi avsåg att undersöka.  
 
När intervjun handlar om faktiska frågor kan forskaren göra vissa kontroller för att se om 
respondentens uppgifter verifieras av andra människor och andra källor. Dessa kontroller är 
enligt Denscombe (2000:157) betydligt mer komplicerade att genomföra när intervjun 
behandlar frågor om respondentens uppfattningar, känslor och erfarenheter, vilka är liknande 
våra frågor kring löneformerna, arbetsmiljön och kvalité. För att kontrollera riktigheten och 
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relevansen under tiden som intervjun pågick var det viktigt att kontrollera att man uppfattat 
svaren korrekt. Detta var något som vi gjorde genom att ställa följfrågor för att se om deras 
argument var rätt förstådda (Denscombe 2000:162). 
 
Ejvegård (1996:41) menar att respondenterna ska vara lämpliga för sitt vetenskapliga syfte på 
så sätt att man ska kunna få uttömmande svar från sitt urval, urvalet ska vara 
verklighetsförankrat och det ska vara klara gränser mellan respondenterna. Därigenom var 
vårt val av respondenter giltigt då urvalsspannet var strategiskt utvalt utifrån vårt syfte. 
Genom detta strategiska urval erhöll vi uttömmande svar, den valda problematiken var 
verklighetsförankrad då den baserades på en långtgående konflikt och det existerade tydliga 
gränser mellan parterna.  
Någonting som kan ha påverkat vår validitet var att vi inte lät respondenten ta del av 
utskriften för att kontrollera dess riktighet (Denscombe 2000:158). Detta gör att respondenten 
hade mindre möjlighet att opponera sig, dock frågade vi efter varje intervju om de ville 
tillägga eller ändra på någonting och gav dem våra kontaktuppgifter. Studien fick, enligt oss, 
validitet genom att vi skapade djupare och därmed mer kunskap kring problematiken utan 
några negativa konsekvenser för någon människa (Kvale 1997:214). 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos ett metodverktyg (Ejvegård 1996:67). Vår 
intervjuguide ansåg vi tillförde reliabilitet till arbetet då den var uppstrukturerad från delar av 
vår bakgrundsinformation, syfte, frågeställningar och förförståelse. Dessa delar grundar sig i 
parternas explicita framställelse av löneproblematiken.  

Reliabiliteten bestäms av hur datainsamlandet utförs och hur noggrann man är vid 
bearbetningen av informationen (Holme & Solvang 1997:163). För att datainsamlandet skulle 
utföras så noggrant som möjligt använde vi oss av en diktafon för att minska risken av att 
ersätta respondentens ord med våra egna, vilket annars kunnat påverka reliabiliteten negativt.  
I kvalitativa studier, som denna, influeras du av olika subjektiviteter och kontexter, detta gör 
att tillförlitligheten i studien kan påverkas olika (Denscombe 2000:250).  

4.5Genomförande 
Då vi fick ämnet presenterad för oss i skolan och att det var BI som eftersökte den så var vår 
första åtgärd att försöka sätta oss in i den konflikt som utspelade sig mellan BI och Byggnads 
och deras respektive ståndpunkter. Vår första kontakt i studien skedde genom mailkontakt 
med just BI. Vi presenterade oss och kom överens om ett möte för att klargöra de frågor som 
uppkommit och för att presentera vad vi tänkt skriva om. Under mötet så klargjorde BI deras 
syn och förklarade lite om problematiken som kretsade kring lönefrågan. Vårt mål med 
studien var att vi skulle genomföra tio semistrukturerade intervjuer. Idén bakom detta antal 
var väl genomtänkt och vi fann det nödvändigt för att insamlandet av materialet skulle svara 
upp till vårt syfte och frågeställningar.  

Första kontakten vi tog med våra respondenter skedde över telefon där vi förklarade syftet och 
frågade om de hade möjlighet att undvara lite tid för att vi skulle kunna komma dit och 
genomföra några intervjuer. Intervjuerna med BI och Byggnads utfördes på respektive 
arbetsplats i deras konferensrum. Det uppkom ingen problematik under intervjuerna och vi 
var tillfreds med de svar vi erhöll. Intervjuerna varade mellan en timme och tjugo minuter och 
en och en halvtimme. Intervjuerna med arbetsgivarna genomfördes på vardera respondents 
kontor, där vi fick välformulerade och intressanta svar på våra frågor. En intervju avbröts då 
det kom en person utanför kontoret som respondenten var tvungen att prata med, intervjuerna 
pågick mellan femtio minuter och en timme och tio minuter. De arbetstagare som ställde upp 
på intervjuerna kom vi i kontakt med genom arbetsgivarna. Intervjuerna med arbetstagarna 
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var av blandad karaktär, de problem som uppstod var att det ibland var svårt att få dem att 
utveckla sina svar, detta behövde dock inte ha berott på respondenten, vilket gjorde att det 
ibland var svårt att föra en naturlig diskussion. Ett annat problem som uppstod var att i vissa 
intervjuer så förekom det starka ståndpunkter för någon löneform som gjorde det svårt för oss 
att få en argumentation kring frågorna. Vid dessa intervjuer så förekom det även en del 
avbrott i form av telefon och personer som kom och undrade över saker. Intervjuerna 
fortsattes ändå naturligt efteråt och vi upplevde inte detta som något större störningsmoment. 
Respondenterna var väldigt öppna och svarade på samtliga frågor på ett uttryckligt sätt. Vi var 
väldigt glada över att de tog emot oss och tog sig den tid som ändå intervjuerna tog. 
Intervjuerna med arbetstagarna pågick mellan fyrtiofem minuter och en timma och tio 
minuter. 

Vid samtliga intervjuer gick vi igenom de etiska aspekterna och tryckte lite extra hårt på 
anonymiteten då vi fann denna väldigt viktig för att de skulle känna sig trygga nog för att 
uttrycka sig. Efter intervjuerna tackade vi så mycket för deras medverkan och gav dem ett 
informationsblad med våra kontaktuppgifter om det var något som de ville ta bort eller lägga 
till vid intervjuerna. Vi förklarade även att vi kommer skicka ut studien till samtliga 
respondenter för att de skulle kunna ta del av vårt resultat.  
 
Samtliga intervjuer ägde rum på respektive respondents arbetsplats vilket vi trodde skapade 
en större trygghet än om den skulle ha ägt rum någon annanstans. Vid samtliga intervjuer 
upplevde vi, i alla fall från vår sida, att det inte var någon som inte var bekväm i situationen 
då det ofta förekom skratt och öppenhjärtiga diskussioner. Varje intervju bandades av en 
diktafon som placerades på bordet som hjälp vid transkriberingen. Varje intervju startade med 
uppvärmande frågor för att få respondenten att känna sig bekväm i situationen, därefter 
övergick vi till frågor ur intervjumallen. Samtliga av de tilltänkta respondenterna som 
tillfrågades kunde deltaga i datainsamlandet och det var ingen som ställde sig tvekande inför 
någon intervju.  
 
4.6 Etiska aspekter 
 
4.6.1 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
Det finns fyra preciserade krav i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som man bör ta 
hänsyn till under arbetets gång. Dessa fyra krav skall fungera som direktiv för att reda ut eller 
undvika eventuella etiska problem. Dessa krav är: Informationskravet som går ut på att man 
ska dela ut tillräckligt med information om intervjun och syftet med den. Samtyckekravet går 
ut på att när respondenten fått information genom informationskravet så ska denna också 
samtycka till att medverka i intervjun, den är tillika helt frivillig. Vi meddelade även 
respondenten om kontaktmöjligheter för att de ska kunna ta kontakt med oss angående 
eventuella ändringar eller efterföljande frågor. Konfidentialitetskravet innebär att intervjun 
ska vara totalt anonym och att den personliga information som intervjuaren tar del av skall 
förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av den. Nyttjandekravet innebär att den 
information som tillhandahålls endast används för det ändamål som intervjun avser och inget 
annat (vr.se). 
 
4.6.2 Etiska överväganden 
Då studien i grunden var ett uppdrag från BI utgjorde detta ett etiskt och metodologiskt 
problem då detta kunde ha påverkat oss till att försköna och välja en metod som var till deras 
fördel. Samt redovisas det nedan i avsnittet ”Förförståelse” en positiv syn på tidlön och 
resultatlön. Denna förförståelse kan ha påverkat vår syn på den traditionella prestationslönen 
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negativt. Dessa faktorer är något som vi hade i åtanke och vi strävade efter att vara objektiva i 
vårt utförande.  
 
Som nämnt ovan var studien i grunden ett uppdrag från BI, vilket kunde leda till att vi 
omedvetet formulerat våra frågor till fördel för BI. Vid valet av semistrukturerad intervju 
hade vi redan strukturerat upp våra teman och frågor som vi ville belysa. Dock var vi beredda 
på att vi kunde få omformulera och tillägga frågor om vi fann detta adekvat under 
intervjuernas gång. När det kom till intervjuandet av respondenterna så använde vi oss av 
diktafon och anteckningsblock. Användandet av en diktafon skulle också kunna ha varit ett 
etiskt dilemma då detta kunde ha hämmat intervjupersonen på grund av att samtalet 
registrerades och sparades vilket skulle kunna upplevas som obehagligt. Vi såg ändå att detta 
var nödvändigt för att få ut så mycket information som möjligt. Vi försökte vara väldigt 
tydliga med att informera, både före och efter intervjun, om rättigheterna som respondenten 
hade kring intervjun och bandinspelningen som skedde via diktafon. Vi var också tydliga med 
att empirin enbart skulle användas av oss intervjuare i denna studie för att sedan raderas. 
Anteckningsblocket skulle också kunna ha en hämmande funktion på respondenten då vi 
dokumenterade intervjuförloppet vilket kunde verka formellt och bidra till en tryckt stämning. 
Detta försökte vi motverka genom att båda intervjuare ställde uppvärmande frågor, 
intervjufrågor och följdfrågor för att skapa en naturlig miljö och dialog. Vi medverkade som 
sagt båda två vid samtliga intervjutillfällen vilket kan ha bidragit till att respondenten kunnat 
känna sig underordnad och hämmad av situationen. Detta försökte vi motverka genom att ha 
samma öppna dialog som vi redogjort för ovan och genom att vi genomförde intervjuerna på 
deras arbetsplats. Detta tror vi ledde till att respondenterna kände sig mer trygga i 
intervjusituationen.  
 
4.7 Förförståelse 
Vår förförståelse av löneformerna och deras effekter var att det fanns både för- och nackdelar 
med båda löneformer. Enligt vår förförståelse trodde vi att BI var intresserade av att förenkla 
arbetet för arbetsgivarna, då prestationslön kunde ses som ansträngande för denne. Vi kunde 
till viss del samtycka med BI då vi också ansåg att en tidlön kunde bidra till en positivare 
upplevelse hos arbetaren gällande kvalitén och arbetsmiljön. Dock samtyckte vi genom vår 
förförståelse till viss del med Byggnads om att arbetarna, genom prestationslön, kunde få en 
mer städad arbetsmiljö då det krävdes planering för att erhålla en större ekonomisk vinning. 
 
Efter att vi tagit del av bakgrundsinformationen till vår studie så formade vi en förståelse 
utifrån denna. Den form av prestationslön som vi då fann mest tilltalande utifrån vår 
förståelse av bakgrunden var den resultatbaserade lönen. Denna löneform trodde vi gjorde att 
arbetstagaren arbetade i ett tempo, liknande det vanliga ackordet, men med skillnaden att 
arbetstagaren kunde känna ett större ansvar för kvalitén och material- och maskinkostnader. 
Då lönen kunde komma att influeras av arbetarens förhållande till dessa faktorer. 
 
4.8 Bearbetning och analys 
När vi samlat in all vår empiri i form av inspelade ljudfiler och anteckningar så satte vi oss 
enskilt från varandra och lyssnade igenom materialet. Efter detta gjorde vi enskilt en 
transkribering av all vår empiri som kompletterades med anteckningarna av respondenternas 
kroppsspråk. Sedan träffades vi för att behandla materialet med meningskoncentrering, där 
valde vi ut det som var mest intressant utifrån vårt syfte och frågeställningar och pressade 
samman de långa uttalandena till mer lätthanterliga meningar (Kvale 1997:175f) .  
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Meningskoncentreringen underlättade mycket när vi sedan använde oss av den andra 
analysmetoden vilket var meningskategorisering. Med denna analysmetod delade vi in de 
koncentrerade uttalandena under våra teman (Kvale 1997:178f) och det som underlättade 
detta moment var att vi redan förut strukturerat upp våra intervjufrågor efter våra teman. Båda 
dessa analysmetoder utförde vi eftersom vi ville göra vår empiri mer lätthanterlig och 
konsekvent vilket skulle vara till stor hjälp vid vårt orienteringen i materialet. Vi valde att inte 
använda analysmetoder som till exempel narrativ analys som redovisas liknande en berättelse. 
Vi ansåg inte att den var tillräckligt metodiskt strukturerad för vårt material då våra 
respondenter argumenterar mot varandra samt att vi använde två olika intervjuguider. 
Efter bearbetningen av vårt material så började vi titta på faktorer och argument som var mer 
intressanta än andra samt likheter och olikheter i förhållande till vårt syfte och 
frågeställningar. Därefter gjorde vi tolkningar av materialet enligt hermeneutiken vilket 
redovisas i vår analys, slutsats och diskussion. 
 
Vid de tillfällen som respondenterna kommer att presenteras så kommer detta ske genom en 
bokstav följt av en siffra för att bevara deras anonymitet. Dock kommer respondenterna från 
förbunden att presenteras som BI och Byggnads, då de ses som representanter för dessa. 
Arbetsgivarna kommer att benämnas P1 och P2 och arbetstagarna kommer att presenteras från 
A1 till A6 
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5. Resultat - BI, Byggnads och arbetsgivarna
 
I detta kapitel kan vi redovisa för de intervjuer vi har utfört med BI, Byggnads och 
arbetsgivarna. I vår studie hanterade vi en mängd olika argument från flera olika perspektiv. 
Vi har därför valt att dela upp resultatet i två delar där vi först kommer att redovisa BI, 
Byggnads och arbetsgivarna, därefter följer arbetstagarnas resultat, detta då vi ansåg det 
lättare att följa argumentationen. Redovisningen kommer att ske under våra teman 
uppfattningar, arbetsmiljö och kvalité. 
 
Tillvägagångssättet för hur vi ska redovisa resultatet kommer att ske utifrån våra teman. Där 
BI, Byggnads och arbetsgivarna kommer att redovisas först, därefter följer arbetstagarna. 
 
5.1 Uppfattningar  
De mest intressanta svaren som vi erhöll ifrån dessa parter var ifrån temat uppfattningar. Vi 
började intervjun med en övergripande fråga om vad de tyckte om prestationslön respektive 
tidlön. BI och ena arbetsgivaren menade att det negativa med lönesystemet var att 
huvdlöneformen över tolvhundra timmar är prestationslön och att det då inte finns någon 
valbarhet. Ena arbetsgivaren menade även att om arbetstagarna hade bestämt sig för någon 
löneform så hade ändå Byggnads som part rätt att bestämma över detta beslut. De ansåg också 
att arbetstagarna lättare kunde få arbetsskador då de stressar mer och att systemet var förlegat 
då det är baserat på ett system från 1930-talet.  
 
BI och arbetsgivarna ansåg att tidlön innebar jämnare lön då inte inkomsten är beroende på 
prestationen samt att förhandlingarna endast sker en gång per år vid en månadslön. De 
menade också att löneförhandlingarna skadade relationen mellan parterna då alla drog åt olika 
håll. De menade även att det blev mer tid över för utveckling av arbetarna, då det är mindre 
diskussioner om lönen vid tidlön. Du får även upp livslönen genom en tidlön då du kan 
förväntas kunna arbeta en längre tid, eftersom tidlönen inte sliter lika mycket på kroppen. BI 
visade på att byggbranschen nästan inte har haft någon produktivitetsutveckling alls de 
senaste åren och att man genom prestationslönen då bygger upp lönerna på luft. Det som BI 
och arbetsgivarna ansåg positivt med prestationslön var att tidsuppföljningen var mer 
detaljerad när man räknade på projekten samt att utbetalningen oftast blev högre än vid tidlön.  
 
En arbetsgivare och BI anser att inställningen till att det är viktigt med att ha en morot i 
arbetet är en ganska konstig inställning då man i de flesta branscher har gått ifrån ackord och 
löpande band. Arbetsgivaren menade också att hög lön är den kortaste morot som man kan få, 
då bättre arbetsmiljö och utveckling är längre morötter och tänket med lönen blir kortsiktigt 
då du endast lägger fokus på att få upp din förtjänst. Moroten enligt Byggnads var bra vid 
prestationslön för det motiverade arbetstagarna till att planera och hålla ordning på sin 
arbetsplats.  
 
Byggnads menade att man med en prestationslön kunde påverka sin egen lön genom sin egen 
insats. Arbetsplatserna är bättre städade och välplanerade, då detta är viktigt för att ackordet 
ska gå bra och att andra kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Byggnads ansåg att 
tidlön var en närvarotid där du inte fick betalt för det du presterade. Det som Byggnads ansåg 
negativt med prestationslön var att man inte i förhand visste hur mycket man skulle få i lön. 
 
” …om vi tittar då ur byggkillarnas perspektiv så är det här då en väldigt osäker 
[prestationslön], det går uppåt och det går neråt, tittar du på livslönen så kommer den att bli 
betydligt lägre som byggnadsarbetare om du har ackord än om du har en månadslön, och då 
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pratar inte jag om att man ska lägga sig på en dålig månadslön utan vi ska ha en bra 
månadslön där vi vet vad killarna tjänar varje månad...” (P2) 
”…jag brukar ofta börja med BA-elever, de som går tredje året i yrkesskolan. Då brukar jag 
börja med att skriva upp tidlön på tavlan och det kallar jag för närvarotid, det är lön man får 
för att man närvarar på en arbetsplats. Sen har vi ordet resultatlön, det bygger ju helt på det 
ekonomiska resultatet, arbetsgivarens ekonomiska resultat på arbetsplatsen. Sen har vi 
ackord och då brukar jag skriva likhetstecken mellan lön och vad man presterar…” 
(Byggnads) 
 
När vi frågade om de anser att någon av löneformerna försvårar rekryteringen till 
byggbranschen så menade BI och en arbetsgivare att det är tuffare i ackordslagen då pengarna 
för samman laget, vilket kan drabba rekryteringen av till exempel utlänningar och kvinnor. BI 
ansåg dock inte att tidlönen skulle påverka rekryteringen. Byggnads sa under intervjun att de 
inte trodde att det hade någon större betydelse och inverkan då de ser att skolungdomarna inte 
har en aning om hur löneformerna fungerar.  
 
”... men jag tror att ackordssystemet gör att det blir svårare att behålla skickliga men inte lika 
snabba killar och tjejer, det är svårare att få in tjejer, det är svårare att få in utlänningar på 
grund av att du bygger laget så jädra tajt med pengarna.” (P2) 
 
Vid frågan om att Byggkommissionen menade i en undersökning att kvalité och arbetsmiljö 
gynnas av lönesystem med en måttlig andel resultatbaserad lön så svarade den ena 
arbetsgivaren att det var den mest rättvisa löneformen. Medan den andra arbetsgivaren ansåg 
att det inte finns något som heter rättvisa löner men att det hade vart bra för då hade man 
kunnat lägga in faktorer som till exempel arbetsmiljö. Även BI ansåg att man kunde väga in 
aspekter som arbetsmiljö och kvalité. Byggnads betraktade detta som ett lönesystem som 
baseras helt och hållet på arbetsgivarens ekonomiska resultat. När de hanterar inkomsterna 
och utgifterna så får arbetstagarna slatten som är kvar. 
 
”… det är inga hemligheter att man kan köpa på sig saker till en arbetsplats men fakturerar 
det på en annan arbetsplats och då har man plötsligt höjt lönen på den ena arbetsplatsen men 
sänkt den på den andra, det är ett sätt att jämna ut lönerna med andra ord.” (Byggnads) 
 
Vi frågade om hur deras förespråkade löneform svarar upp till deras gemensamma värdering 
enligt kollektivavtalet angående ökad produktivitet och lönsamhet samt ökad trygghet i 
anställningen. Byggnads menade att systemet hjälper produktiviteten och lönsamheten genom 
att de tjänar mer pengar ju mer tid de arbetar in, därmed ökar såväl produktiviteten som 
lönsamheten. BI svarade att lönsamheten blir mindre i det långa loppet på grund av att lönerna 
är så höga vilket bidrar till att ingen har råd att flytta in i de nya lägenheterna.  
 
På frågan om vad skillnaden är med att arbeta med tidlön mot en deadline och prestationslön, 
så svarade BI och ena arbetsgivaren att skillnaden mellan de båda är att du kan ta in fler 
arbetare vid en tidlön vilket inte uppmuntras i en prestationslön då ackordslaget med sin 
lagbas vill hålla nere varje arbetad timme och uppmuntrar därför inte till att ta in fler 
arbetstagare. Den andra arbetsgivaren lade tyngd på att det var två piskor som verkade istället 
för en och att ackordet samt de korta byggtiderna samverkar med varandra på ett sätt som 
skapar mer stress. 
 
”… att ackordslaget hellre in i det sista håller bort en gubbe istället för att vi tar in en gubbe 
till då va. Det är väl skillnaden då.” (P1) 
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När vi frågade om de hade någon uppfattning om hur löneformerna kan komma att försvåra 
utvecklingen mot högre kvalité och resultat i byggbranschen så menade BI och arbetsgivarna 
att det är svårt att upprätthålla kvalité när yrkesarbetarna stressar och en menade även att man 
kan komma att välja bort kvalité i en prestationslön, då arbetstagarna tjänar mer pengar ju 
fortare arbetsmomenten utförs. Byggnads menar dock att i ett lönesystem med prestationslön 
så bygger förtjänsten på logistiken av material och planeringen.  
 
”…har du ett prestationslönesystem, framför allt ett vanligt ackord så gör det som så att du, 
att du väljer bort, nej så ska jag inte säga, du kan välja bort kvalité för pengar, dina egna 
pengar...” (P2) 
 
När vi frågade vad deras uppfattningar var om att låta företagen själva få bestämma vilken 
löneform som de vill tillämpa, så överensstämmer svaren från BI och arbetsgivarna där de 
framhåller att de ska ske i samförstånd med arbetstagarna. Byggnads trodde att det skulle 
innebära en lönesänkning med 30 – 40 kronor i timmen, då de skulle välja tidlön eller 
resultatbaseradlön, vilket skulle leda till en oreglerad arbetsmarknad. 
 
”…då skulle väl de flesta arbetsgivare välja resultatlön eller fast tidlön, dilemmat uppstår 
först när vilka det är som ska bestämma vad nivån ska vara, det är ju det det handlar om.” 
(Byggnads) 
 
5.2 Arbetsmiljö  
När vi började med intervjufrågorna som rörde arbetsmiljö så startade vi med frågan om vad 
Byggnads skriver på sin hemsida, att prestationslönen gynnar arbetsmiljö och kvalité. 
Byggnads menade att det är välplanerat, snyggt och rent vilket gynnar arbetsmiljön. BI och 
arbetsgivarna svarade alla att de inte förstod hur de resonerade och kunde inte förstå den 
ekvationen. En av arbetsgivarna tryckte väldigt hårt på att detta inte var sant. 
 
”Det är rent skitsnack, det är ju bara för att få upp mätningsbiten för deras del, det är 
propaganda helt enkelt.” (P1)  
 
”Det är välplanerat, snyggt och rent och framkomligt på arbetsplatsen och det går ju hand i 
hand med arbetsmiljön. Det går fortare om det är mer rent snyggt runtomkring och med 
kvalitén är det ju samma sak…”(Byggnads) 
 
Vid frågan om de hade någon uppfattning om hur arbetsmiljön gynnas av tidlön så svarade BI 
och arbetsgivarna att man tar mer hänsyn till arbetsmiljön då arbetstagaren inte har kravet på 
sig att tjäna in extra timmar i förhoppning om att detta ska generera i en högre lön. De ansåg 
också att arbetsmiljön också blev bättre då det förekom mindre stress genom att man inte 
känner press från arbetslaget och att förslitningarna hos byggarbetarna blir mindre då det inte 
endast blir fokus på effektivitet utan också kunskap med mera. Enligt BI och arbetsgivarna så 
känner man också en större samhörighet till företaget under tidlön då avstämningar för 
ackordet lätt blir till konflikter mellan parterna. Byggnads sa att det gjorde honom lite 
skadeglad då det hade visat sig att renhållning och planering inte fungerade i en tidlön. 
 
”,,,även om du inte gör ett piss åt byggtiderna så får du ner stressen genom att du inte hela 
tiden slåss för din lön.” (P2) 
 
”…men det gör mig lite skadeglad att det är så, men tyvärr måste man ju säga, för det ska ju 
inte vara så men engagemanget och intresset för planeringen och renhållningen den fungerar 
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inte vid en fast tidlön, för det kvittar vad vi gör för vi har samma betalt för det ändå.” 
(Byggnads) 
 
När vi frågade på vilket sätt deras föredragna löneform påverkar lagarbete och utveckling för 
arbetarna så svarade arbetsgivarna att vid tidlön så kände man ett större ansvar då man har 
yrkesstolthet och att byggservicekillarna som jobbar på tidlön var hur stolta som helst över sitt 
jobb och hade en bra lagkänsla, då du kan specialisera dig. Byggnads som föredrar 
prestationslön sa att man lär sig planera och jobba i ett lag. Angående utvecklingen menade 
Byggnads att tidlöneformen inte heller hade mer tid över till kompetensutveckling. Båda 
arbetsgivarna ansåg att man skulle få mer tid till utveckling om man hade en tidlön. 
 
”…så får man sänka lönen ganska rejält, det är fortfarande samma antal människor och 
samma jobb som ska göras, så hur man skulle få mer tid över till kompetensutveckling i en 
tidlön än i en prestationslön det förstår jag inte riktigt.” (Byggnads) 
 
 
På frågan om deras uppfattning om de olika löneformernas inverkan på hälsa och säkerhet så 
svarade Byggnads att löneformen inte spelade någon större roll utan det yttersta ansvaret för 
arbetsmiljön hade arbetsgivaren och den innefattade allt från stress till renhållning. Den ena 
arbetsgivaren la sin tyngd på lagbasens hälsa då det var han som fick utstå kritik vid sämre 
utfört arbete. BI menade att inom ställningsbyggnation så finns det en ackordslista, dock är 
det förbjudet att arbeta under ackord vid sådana riskfyllda arbeten. 
 
”Tag till exempel ställningsbyggnation det finns ju en ackordslista på den, men på de 
ställningsföretagen som de bygger mycket jobb på, åt raffinaderierna, där är de benhårda 
med just med det här arbetsmiljö, och där är det förbjudet att jobba på ackord i sådana.” 
(BI) 
 
När vi frågade om deras uppfattning om de olika löneformernas påverkan på olycksfall och 
stress så ansåg Byggnads att arbetsplatsen skulle bli stökigare och därmed mer olycksbenägen 
under en tidlöneform. Byggnads menade också att arbetarna stressade mer under tidlön då 
arbetsgivaren talar om för de vad som ska vara klart innan dagens slut. BI och arbetsgivarna 
hade uppfattningar om att det skapas mer stress under prestationslön. BI och ena 
arbetsgivaren menade att stress kan vara kopplat till arbetsolyckor. 
 
”Det finns ju en benägenhet till att de som är lite äldre, kanske de som felaktigt tror att man 
måste springa när man jobbar på ackord och så kanske en del andra, de kanske söker sig 
medvetet till eller omedvetet till såna företag som har såna jobb som oftast ger en fast tidlön. 
Och snacka om att bli stressad när de upptäcker att det står en och piskar dem i arslet varje 
morgon när de talar om vad de ska ha gjort innan dagens slut. Där bygger man för stress.” 
(Byggnads) 
 
5.3 Kvalité 
I sista temat började vi med att fråga om de hade någon uppfattning om hur de olika 
löneformerna gynnar kvalitén, där Byggnads menar att kvalitén inte påverkas mer beroende 
på löneform, men vid prestationlönearbetsplatser så får du inte betalt fullt ut i ackordet om 
inte arbetet är utfört yrkesmannamässigt. Varje arbetsplats har kontrollanter som genomför 
besiktningar för att se att de är yrkesmannamässiga. BI och arbetsgivarna nämnde endast att 
man får mer tid till utförandet av arbetsuppgiften med tidlön vilket enligt BI borde leda till en 
bättre kvalité 
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”Får du god tid på dig att utföra någonting så borde det också bli bättre kvalité, ser man bara 
till att jobba in tid så finns ju risken för att inte hitta den kvalitén som man får fuskbygge eller 
vad man nu vill kalla det då va.”(BI) 
 
Kring ämnet om vad som missgynnar kvalitén beroende på löneform så menade Byggnads 
återigen att kvalitén inte påverkas beroende på löneform. BI och arbetsgivarna nämnde inte 
något negativt med tidlön, men BI menade att de besiktningar som görs idag kanske inte visar 
alla fel, till exempel om väggar skulle sakna isolering och att det borde bli en sämre kvalité 
ifall du inte har god tid på dig.  
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6. Resultat - Arbetstagare
 
I detta kapitel redovisar vi resultatet från våra sex arbetstagare. Redovisningen kommer även 
här att ske under våra teman uppfattningar, arbetsmiljö och kvalité. Detta åtföljs av en 
sammanfattning av de båda resultaten för att lättare få en översikt.  
 
6.1 Uppfattningar  
Även hos arbetstagarna erhöll vi de mest intressanta svaren från temat uppfattningar. När vi 
ställde första frågan till arbetstagarna om deras syn på prestationslön och tidlön så skiljde sig 
delvis svaren åt. Vissa tyckte att det var upp till objektets utformning och utifrån detta skulle 
man komma överens om en löneform. Medan vissa inte förstod hur man kunde tänka sig att 
jobba under en tidlön då de menade att man inte fick samma motivation då det inte fanns 
någon morot och man inte behövde arbeta då du fick lön i alla fall. I prestationslönen däremot 
sa många att du fick betalt efter vad du presterade vilket gjorde att man kände ett större 
engagemang, det blev kvalitetsmässigt bättre och man jobbade mer effektivt och planerade 
ditt arbete bättre.  
 
En annan aspekt var att man arbetade hårdare under en prestationslön och några trodde att det 
fanns vissa som kunde uppleva det som stressigt och en trodde att detta kunde bero på 
påtryckningar från arbetslaget.  
 
”Har du tidlön till exempel, du har din timpenning och då kan du bara springa ut och ställa 
dig här i åtta timmar och inte göra någonting, det är ju samma betalt, du har inte riktigt det 
engagemanget.” (A4) 
 
På frågan om de hade någon uppfattning om hur deras egen arbetsprestation påverkas 
beroende på om du arbetar under prestationslön och tidlön så svarade vissa att tidlöneformen 
påverkar arbetets effektivitet negativt då man går ner i ett lugnare tempo samt att du inte 
planerar byggandet i samma grad. Här dras det också många paralleller till byggservice där 
deras effektivitet och planering påstås vara dålig i olika grad. En av arbetstagarna sa dock att 
det berodde mycket på vad man var för någon person. 
 
”Du tänker ju hela tiden, det har kommit mycket bra grejer med ackord, man tänker nya saker 
hela tiden att det kanske blir lättare om en gör såhär. Det tänket får du inte om du har tidlön, 
för det spelar ju ingen roll för då har du ju den lönen och om det tar tre timmar eller en 
halvtimme spelar ju ingen roll.” (A6) 
 
Frågan om vilka åsikter de hade om att låta företagen själva få bestämma vilken löneform de 
skulle vilja tillämpa så började de flesta med att konstatera att företagen skulle välja tidlön. 
Orsaken till detta menade några att det berodde på att företagen skulle få makt över lönerna 
och detta skulle leda till att lönerna skulle sänkas. En annan aspekt som framkom var att de 
skulle kunna låta företaget bestämma löneform om detta skulle ske i samråd med personalen 
och därefter kunna erbjuda en bra tidlön.  
 
”De vill ju inte att vi ska tjäna för mycket, de vill liksom hålla nere lönerna hela tiden” (A4) 
 
När vi frågade arbetarna om vad de tyckte om Byggkommissionens slutsats om att kvalité och 
arbetsmiljö gynnas av lönesystem med en måttlig andel resultatbaserad lön så menade några 
av arbetarna att de inte visste hur stor del av resultatet som återgick till dem i form av bonus. 
De hade uppfattningen att pengarna skulle försvinna på vägen till dem, genom företagens 
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förskingring av vinsten till andra användningsområden i företaget. Många av arbetarna 
upplevde att de inte hade tillräckligt med insyn i förloppet. Ett annat perspektiv var att de 
hade kunnat tänka sig att arbeta under denna löneform om de hade haft mer insyn.  
 
”…sen köper de in lite byschor till maskinföretaget och så blir det en ”lagom” vinst om man 
säger, så presenterar de det, så det vet jag inte, nej det, jag skulle inte ha någon trovärdighet 
i det systemet.” (A3) 
 
6.2 Arbetsmiljö 
På frågan om de upplever skillnad i sin arbetsmiljö beroende på om de arbetar under 
prestationslön eller tidlön menade man att prestationslönen var bättre på det området då man 
genom planering höll rent och snyggt omkring sig för att kunna tjäna pengar. Detta påpekade 
några utav arbetarna som något negativt i tidlönen då man inte har moroten för att hålla rent. 
Det nämndes även att prestationslönen kan medföra stress och ökade risker. En arbetstagare 
påpekade att när de utförde arbeten på tak och högre höjder så fick man höjdtillägg. Han 
menade att detta enbart betalades ut om man inte hade svindel vilket medförde att ingen 
erkände sin svindel för att erhålla tillägget.  
 
”Ja betydligt bättre på ackord det tror jag ju, för det, är man på ett bygge och det är någon 
som kör på timpeng då kör han sitt och sen slänger han skiten där och sen går han och gör 
nånting annat.” (A3) 
 
”…på de stora ställena då kör man med vanligt premieackord då sen hittar man på en annan 
prestationslön på det taket då, då kan man, då har man timpengen och så är det ett 
höjdtillägg, får du inte svindel så får du tio spänn till... så även fast han får svindel så får ju 
inte han säga det, då försvann den prestationen.” (A3) 
 
När vi frågade om vilka möjligheter de hade att påverka sin arbetssituation med deras 
nuvarande löneform, var en aspekt att det inte berodde på löneformen. Utan de brukade få 
beställa det som gjorde att arbetet blev lättare och var bättre ergonomiskt och det brukade inte 
uppstå några problem med det. När man arbetade på prestationslön så var det några som sa att 
man fick ju ligga i lite mer för annars tjänade du inte lika mycket pengar. Det var även några 
som nämnde att de som var skickliga inom ett arbetsområde kunde få utföra detta under en 
längre tid, vilket var vanligare i prestationslön för där var det ett större krav på att tjäna in 
arbetstimmar. Ofta var det unga arbetare som fick skruva gips under en längre tid. Medan 
några andra sa att det inte var så, för det var meningen att man skulle rotera för att lära sig nya 
moment och använde sig av de personer som var lediga. En arbetstagare menade att med 
tidlön så hade man lättare för att påverka sin arbetssituation då det var mer fritt och man fick 
tänka mer själv. 
 
”Det är ju att man kan som maskiner och verktyg kan man ju försöka få fram, sånt som är bra 
ergonomiskt. Sen nej men det är väl så att det i prestation så måste man bara ligga i liksom.” 
(A2) 
 
Vid frågan om de upplever att de olika löneformerna på något vis hänger samman med stress 
så tyckte några att ackordet var stressigare i sin helhet, där man lättare kunde få 
prestationsångest. Medan några andra menade att det beror mycket på de allt kortare 
byggtiderna. Istället för stressen nämnde de vikten av planeringen som en faktor då det inte 
var meningen att man skulle stressa utan att tänka ett steg längre. 
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”Det är många som säger det där med ackord, det är så stressigt och alltihopa men jag har 
aldrig personligen känt på det viset. Så jag vet inte riktigt om det är äldre som har sagt det, 
och så har jag liksom hört hugg från yngre då de tycker att de inte kan hålla tempot 
allihopa.” (A4) 
 
När vi undrade över vilken av löneformerna som de upplevde skapade en större ekonomisk 
trygghet för de så svarade främst utifrån två perspektiv. I det ena perspektivet så menade de 
flesta att prestationslönen var trygg då den innebar större ekonomisk vinning, å andra sidan 
menade de att tidlönen var trygg då den är beständig.  
 
Frågan om vilken löneform de upplevde skapade mest mångsidighet i arbetet så menade de att 
prestationslönen kunde vara lite mer monoton dock menade de flesta att det inte hade med 
löneformen att göra, utan istället vilket slags projekt du arbetar på.  
 
På frågan om de upplever att gemenskapen och trivseln påverkas beroende på vilken löneform 
som tillämpas så menade de att när man jobbar på prestationslön så är det många arbetstagare 
som säger att man arbetar mer som ett lag för att det ska gå snabbare, en nämnde även att det 
kunde liknas som en familj eller ett fotbollslag. Men en annan aspekt var att man arbetade för 
hårt för att tillfredställa laget. Några säger även att om det är några i arbetslaget som inte vill 
lägga ner lika hårt arbete på projektet så kan det uppstå irritation och diskussioner då detta 
påverkar lönen, men inte i tidlönen.  
 
”Ja det tycker jag, så upplever jag det i alla fall. Ja för det här är ju vårt lag, det är ju vårt 
fotbollslag det här, om man säger så, vi drar ju åt samma håll. ” (A6) 
 
När vi frågade om de upplever att delar av arbetsmiljön som till exempel ljudnivåer, maskiner 
och risker påverkas av de olika löneformerna så skiljde deras svar åt. Ett perspektiv var att en 
prestationslönearbetsplats är säkrare då man håller rent och planerar sitt arbete bättre. En 
säger att skaderisken ökar med prestationslön då man blir mindre aktsam och en annan säger 
att skiftar från person till person. En av arbetstagarna kunde dock konstatera att arbetsmiljön 
har förbättrats mot förr. 
 
”Nej det är som så här, prestationslön, om du håller som jag sa rent på bygget så tjänar du 
pengar. Då är det ju ingen fara och då håller alla efter sig, så blir det inga bara” (A5) 
 
 
6.3 Kvalité  
På frågan om de hade någon uppfattning om hur kvalitén i arbetet påverkas av de olika 
löneformerna sade arbetstagarna att det hade med yrkesstolthet att göra och att det var upp till 
varje person. De menade också att oavsett vilken löneform det är så ska det vara samma 
kvalité och alla kontroller som sker på byggena gör att det inte går att fuska med kvalitén. En 
annan aspekt var att ju större del av lönen som var rörlig i projektet desto mer inverkade det 
negativt på kvalitén. Detta på grund av att man bortsåg från kvalitén i fördel för effektiviteten.  
 
”Nej det är upp till varje gubbe, det har inte alltid att göra med lön kan bli lika mycket fel för 
det, det e med sin yrkesstolthet, att man gör rätt från början.” (A5) 
 
När vi kom till frågan om hur de upplever att kvalitén är under byggprocessen och på den 
färdiga produkten så var det övergripande svaret att man hade en yrkesstolthet som innebar att 
man ville få ett bra resultat, de sa att det var beroende på personens engagemang till arbetet. 

29 



En aspekt var även att i tidlön så var man mindre engagerad och vid prestationslön så försökte 
man göra rätt från början för annars drabbade det ackordspremien. Det som sågs som negativt 
för kvalitén var de korta byggtiderna. En aspekt var att kvalitén påverkades beroende på 
vilken kund det var. När kommunen hade beställt ett jobb så hade de större krav på kvalitén. 
 
”Jag tror att det är yrkesstoltheten där att det är den som egentligen styr det, fuskar du så kan 
du jämt fuska oavsett vilken lön du har, eller du är nästan född så i sådana fall.” (A1) 
 
Vid frågan om de upplever någon skillnad i sitt ansvarstagande till arbetet när de arbetar 
under prestationslön jämfört med tidlön så svarade de flesta att det upp till personen och att 
lönen inte spelade någon roll. En upplevelse var att kvalitén gynnades av prestationslön 
genom att ackordspremien blev bättre om jobbet blev bra från början, detta upplevde han inte 
i tidlönen för då drabbades inte lönen. Genom att göra ett bra arbete från början underlättade 
arbetet för andra. De nämnde också att vid tidlönen så planerar du inte ditt arbete lika mycket 
som du gör vi prestationslön där du tänker igenom vad för verktyg du behöver för att utföra 
ditt arbete och tar med dem direkt istället för att gå flera gånger. 
 
”…även om du skulle köra på tidlön då så liksom jobbar du ju ihop med dina arbetskamrater, 
hjälper dem om det skulle vara någonting, så att liksom, nej vi jobbar inte för företaget, vi 
jobbar för laget.” (A4) 
 
På frågan om de upplever att det förekommer mer ”genvägar” i bygget när du arbetar under 
en viss löneform än en annan så svarade de att de genvägar som sker i en prestationslön 
ansågs som kreativa lösningar för att spara tid. Detta hade också med yrkesstoltheten att göra. 
Dock var en aspekt att de korta byggtiderna ledde till att man utförde vissa arbetsmoment lite 
slarvigare för att sedan få en besiktningsanmärkning på grund av att man inte kunde få det 
färdigt innan den bestämda byggtidens slutdatum. En annan synvinkel var att man fuskade 
mer under prestationslön och att detta var i relation till hur mycket man kunde påverka i 
lönen. 
 
”...är det större del i ackordet som styr, än att det bara är 20%, att du tjänar kanske 50 
kronor om ackordet går värdelöst, och går det jättebra så tjänar du 180 så visst då skulle det 
kanske fuskas mer.” (A1) 
 
6.4 Sammanfattning av resultaten 
De övergripande uppfattningarna som vi erhöll från BI och arbetsgivarna var att man 
åtminstone ville få en valbarhet i löneformen då prestationslönen är huvudlöneformen. 
Byggnads åsikt var dock att prestationslön var det bästa då man kunde påverka sin egen lön 
genom sin egen insats och då arbetsplatserna var bättre städade och välplanerade. 
Arbetstagarnas övervägande åsikt var att prestationslönen var den bästa då du fick betalt efter 
vad du presterade vilket gjorde att man kände ett större engagemang, det blev kvalitésmässigt 
bättre och man jobbade mer effektivt och planerade sitt arbete bättre.  
 
Under temat arbetsmiljö fick vi liknande svar från Byggnads och arbetstagarna som än en 
gång påpekade att prestationslönen var mer välplanerad, vilket ledde till att arbetsmiljön var 
snygg och ren. BI och arbetsgivarna ansåg att arbetsmiljön blev bättre med tidlön då det 
förekom mindre stress, då man inte strävade efter att arbeta ikapp tid för att tjäna pengar. 
Detta medgav även några av arbetstagarna.  
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I det sista temat kvalité menade Byggnads att kvalitén gynnas av att man har ett slags 
belöningssystem som bidrar till att individen gör rätt första gången för att slippa gå dit igen.  
Arbetstagarnas övergripande svar var att man hade en yrkesstolthet som innebar att man ville 
få ett bra resultat, de sa också att det berodde mer på personens engagemang för arbetet än 
löneformen. BI och arbetsgivarna nämnde att man får mer tid till utförandet av 
arbetsuppgiften med tidlön vilket borde leda till en bättre kvalité. 
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7. Analys av resultat
 
I detta avsnitt knyter vi samman problematik, teori, tidigare forskning och resultat. 
Redovisningen av analysen börjar med löneproblematiken som följs av arbetsmiljö, misstro, 
kvalité, och maktperspektiv. Därefter redovisar vi vår slutsats samt huvudresultat. I vår studie 
hanterade vi många olika argument från olika synvinklar och från olika nivåer av 
bygghierarkin. Vi anser dock att vi kommit fram till vissa generella uppfattningar och 
sammankopplar resultatet på följande vis: 
 
7.1 Löneproblematiken 
Vi kan se i vårt resultat att uppfattningarna hos respondenterna skiljer sig åt. Utifrån vårt 
resultat angående parternas olika uppfattningar och upplevelser kring prestationslön och 
tidlön samt dess eventuella inverkan på arbetsmiljö och kvalité så kan vi se att de varierar. Vi 
ser, utifrån parternas argumentationer, att det finns många för och nackdelar med de olika 
löneformerna. Genom arbetstagarnas upplevelser i resultatet kan vi se att de motiveras av 
möjligheten till högre lön när de arbetar under prestationslönen.  
 
Resultatet visar på att prestationslönen kan generera en bra effektivitet där ett löneutrymme 
skapas, vilket i sin tur gör att företaget får ut ett värde som kompenserar för den höga lönen, 
vilket överrensstämmer med effektivitetsteorin (Granqist & Regner 2006:23). Enligt 
effektivitetslöneteorin så ska lönernas upp- och nedgång samspela med 
effektivitetsutvecklingen i företaget. Denna del av teorin speglar då inte byggbranschens 
effektivitetsutveckling enligt BI som ansåg att branschen inte haft lika hög 
effektivitetsutveckling som löneutveckling.  
 
Under rubriken ”Tidigare forskning” har vi diskuterat Michael Armstrongs idéer om 
belöningssystemet (2000:2). Han menar att dessa belöningssystem oftast skapas inom ett 
ramverk för företagets filosofi, strategier och dess politik. Armstrong (2000:69) menar också 
att företaget måste fråga sig själva vad deras syfte är, vart de vill komma och hur de ska 
komma dit, för att bli framgångsrika med belöningssystemen. Med hänsyn till dessa 
påståenden så kan vi se att de byggföretag som vi undersökt inte i så stor utsträckning kan 
relatera till detta då Byggnads äger lönefrågan när det gäller arbete över tolvhundra timmar.  
 
7.2 Arbetsmiljö 
Byggnads uppfattning är att effektiviteten kommer från att man planerar och håller rent mer 
och inte från att arbetarna arbetar hårdare. Vid löneformernas eventuella påverkan på 
arbetsmiljö så kan vi utifrån arbetarnas upplevelser se att prestationslönen bidrar till en ren 
och organiserad miljö då ackordspremien i sin helhet gynnas av detta. Dock kan vi se i vårt 
resultat att prestationslönen kan innebära negativa konsekvenser i form av stress och 
påtryckningar från arbetslaget.  
 
Vår studie visade att arbetstagarna erhöll mer trygghet genom tidlönen samt mer tid för 
utveckling. Dock såg vi också i vårt resultat att det förekom mindre positiva delar genom en 
ineffektivitet i arbetsutförandet och försumlig renhållning på grund av dåliga incitament för 
de båda. Detta kopplar vi till arbetsmiljöverkets (av.se) punkter angående arbetsmiljö, samt 
genom det resultat som vi erhållit. I helheten så kan vi se att båda löneformerna svarar upp till 
punkterna på varierande sätt.  
 
Det som vi, i denna studie, finner generellt bidrar till en sämre arbetsmiljö är också de allt 
kortare byggtiderna som enligt resultatet kan komma att leda till stress. Detta återkopplar vi 
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till Järvholm (1996:194f) som i tidigare forskning beskriver hur tidspressen och kraven har 
ökat samtidigt som handlingsutrymmet har minskat. 
 
7.3 Misstro 
Utifrån vårt resultat kan vi som sagt se att uppfattningarna hos respondenterna är väldigt 
skilda. Det som vi generellt i denna studie kunde se var att det existerade fyra grupper med 
två olika perspektiv. I vårt resultat kan vi se att dessa två perspektiv bildar en ”vi och dom” -
situation vilket präglas av en misstro parterna emellan. Ibland liknas arbetslagen som arbetar 
under en prestationslön inom studien vid en familj eller ett fotbollslag. Vissa arbetstagare 
säger att de i första hand är laget som de arbetar för. Arbetslaget under prestationslönen 
beskrevs, i studien, som ett lag som ofta är väldigt välfungerande men som ibland kan 
uppfattas som alldeles för sammansvetsat vilket kunde försvåra rekryteringen av nya 
medlemmar. Resultatet visade att skiljaktigheterna mellan grupperna manifesteras och 
förstärks vid de kontroverser som uppstår vid förhandlingarna om ackordet som sker var 12:e 
vecka under prestationslön, där de olika parterna drar åt olika håll.  
 
När vi pratade om den resultatbaserade lönen kunde vi skönja en misstro från arbetstagarnas 
sida, då deras upplevelse var att företaget skulle förskingra delar av vinsten som erhållits till 
andra delar i företaget, vilket skulle vara till arbetstagarnas nackdel.  
 
Misstron återkopplar vi till vår teorianknytning och Sumners (1906:12f) teori om ingrupper 
och utgrupper. Utifrån de respondenter som vi har intervjuat ser vi att de som arbetar under 
prestationslön till en större grad arbetar för arbetslaget istället för företaget. När vi ser på 
dessa arbetstagare genom perspektivet ingrupp så kan se att de ofta håller fred, ordning och 
upprätthåller lagar, såsom Sumner (1906:12) skildrar. Vi kopplar även samman arbetstagarnas 
konflikter med arbetsgivarna som gör arbetsgivarna till utgrupper. Vi tror oss också kunna se 
att arbetstagarna kan påverkas om det uppkommer inre konflikter i laget då varje enskildas 
arbete påverkar övriga lagmedlemmar. Dock kan vi se i vårt resultat att det fungerar oftast 
väldigt bra då de har ett gemensamt mål i form av lönen som ett incitament, vilket vi tror 
skapar en stark ingrupp hos arbetstagarna.  
 
Vi kan också koppla vår studie till det som Sumner (1906:13) benämner som etnocentrism där 
ingrupperna har sina egna seder och sitt eget sätt att göra saker. Detta likt arbetstagarna i vår 
studie som arbetar under prestationslön där de enligt dem själva arbetar effektivt. Vi tycker 
sedan att vi kan se en slags etnocentrism när arbetstagarna som arbetar under prestationslön 
pratar om byggservice och nämner hur deras jargong och effektivitet är sämre än deras egen. 
Denna ”vi och dom” -situation med en prägel av misstro tror vi har en negativ påverkan på 
den psykosociala arbetsmiljön i byggbranschen. Vi tror att vi-känslan kan komma att hämma 
andra viljor inom gruppen som till exempel viljor att byta till tidlön eller viljor till att en 
starkare relation mellan företaget och arbetstagaren.  
 
I avsnittet ”Tidigare forskning” såg vi att Byggkommissionen (2003A) tidigare hade 
behandlat just detta ämne angående misstron mellan parterna. Vi anser delvis likt dem att 
misstron beror på parternas olika syn på vilken löneform som ska tillämpas. En bidragande 
del i konflikten som vi kan se mellan parterna kan vara det som Michael Armstrong 
(2000:290) menade i avsnittet ”Tidigare forskning”. Där visade han på att det är svårt att visa 
på negativa delar i prestationslönens grundprinciper då arbetaren får betalt för vad han 
presterar. Men det kan också vara svårt att se någon giltighet i sambandet mellan ekonomisk 
vinning och prestation då det finns andra faktorer som till exempel typ av byggnation eller typ 
av organisering av bygget som väger in. Vi tror också att jargongen har en betydande 
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inverkan på arbetstagarnas syn på löneformerna då man inte utåt sett vill visa på svagheter när 
det kommer till prestationslön. 
 
7.4 Kvalité 
En del uppfattningar kring de olika löneformernas inverkan på kvalitén som vi kunde se i 
resultatet var att prestationslönen inverkade positivt på kvalitén. Detta genom att 
arbetstagarna utförde arbetet med god kvalité från början vilket också skulle gynna 
ackordspremien. Vi såg hos arbetstagarna i vår studie att ansvarstagandet till den goda 
kvalitén upplevdes som starkare vid en prestationslön genom denna ekonomiska vinst. Detta 
kan vi sammanskoppla med TQM-teorins hörnsten (Bergman & Klefsjö 1991:28) angående 
ökad kvalité genom allas medverkan. Enligt denna teori bidrar prestationslönen till en god 
kvalité genom allas medverkan på grund av att det finns en ekonomisk vinning vid en god 
kvalité på ett utfört arbete. 
 
Resultatet visar att de kortare byggtiderna påverkar kvalitén negativt då det skapar en för liten 
tidsrymd i att utföra arbetet. När vi sedan också tittade i resultatet på prestationslönens 
samverkan med de allt kortare byggtiderna i byggbranschen så såg vi att strävandet efter en 
högre ackordspremie tillsammans med de kortare byggtiderna bidrog till än mer pressade 
byggtider vilket skulle kunna bidra till en bristande kvalité enligt Byggkommissionens skrift, 
”Skärpning gubbar” (2002:143B). I denna hävdas att pressade tidsplaner orsakar bristande 
kvalité. Byggkommissionen såg dock många fördelar med att utföra projekten på en kortare 
tid så länge det inte inverkade negativt på kvalitén. 
 
Uppfattningar i resultatet visade att det positiva med tidlön handlade om att man hade mer tid 
till ett väl utfört arbete vilket enligt Byggkommissionen (2003:7f A) skulle bidra till bättre 
kvalité. Det uppfattades också finnas mer tid till utveckling inom tidlön vilket skulle bidra till 
en bättre kvalité enligt TQM:s fjärde hörnsten (1991:25f) som menar att kvalitén blir bättre 
vid utvecklingen av den interna kvalitén, alltså arbetstagarna. 
 
Upplevelserna i resultatet visade att det negativa med tidlön var att de ekonomiska 
incitamenten inte fanns där för att bidra till en god kvalité vilket medförde att ansvarstagandet 
för det utförda arbetet minskade. Detta kan man koppla till effektivitetslöneteorin (Granqvist 
& Regnér 2006:23) som menar att löneformer likt prestationslönen har motivation som en 
funktion mot till exempel upprätthållandet av kvalité, vilket tidlöneformen saknar i 
ekonomisk bemärkelse. 
 
Vi såg att i sin helhet så upplevde arbetstagarna att grunden till bidragandet av kvalitén 
berodde på yrkesstoltheten hos den enskilde arbetaren. Dock upplevde arbetstagarna att 
yrkesstoltheten i sin tur kunde influeras av faktorer som till exempel ekonomiska incitament 
och stress.  
 
7.5 Maktperspektiv 
Vi tycker att det fortfarande existerar en del äldre metoder inom byggbranschen där makten 
och metoderna för övervakning och straff inte är så outtalade utan mer uttalade, liknande 
Foucaults beskrivningar i sin bok (2003:13). Utifrån resultat kan vi se att en mer traditionell 
övervakning av lagbas och förmän med mera präglar arbetsplatserna. Vi kan även utläsa från 
vårt resultat att prestationslönen gör alla som arbetar under prestationslönen till övervakare då 
man upprätthålla en produktivitet på grund av de ekonomiska förutsättningarna. Vi kopplar 
även den hierarkiska övervakningen till byggbranschen då alla arbetsmoment har sin 
dokumenterade tid vad det tar att utföra just det arbetet (Foucault 2003:175).  
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I vårt resultat kan vi se att prestationslönesystemet kan karaktäriseras som ”den 
normaliserande sanktionen” som Foucault beskriver (2003:180ff) där arbetstagaren bestraffas 
eller belönas ekonomiskt beroende på den effektivitet som framkommer. Vi kan också se 
detta ”dressyrverktyg” i byggbranschen då andra delar som byggservice ”bestraffas” för att de 
arbetar med tidlön, och på ett annat sätt. Ett visst beteende eller förhållningssätt till 
löneformerna ser vi skapar belöningar eller bestraffningar. De som arbetade under tidlön 
uppfattades ofta med att vara ineffektiva medan de som arbetade under prestationslön ansågs 
vara effektiva. Vi sammankopplar även Foucaults tankar om den ”normaliserande 
sanktionen” (2003:180ff) till tidlönen där arbetsgivarna hellre skulle se att samtliga 
arbetstagare skulle arbeta under en tidlön då ingen skulle vara avvikande i förhållande till 
löneformen utan alla skulle arbeta under samma löneform. 
 
I vårt resultat kan vi se att den så kallade ”examen” som Foucault (2003:185f) nämner 
existerar då arbetarna genom prestationslönen kunde kvalificera, klassificera och straffa 
individer. En byggarbetstagare kunde kvalificeras ”tidlönekillarna” eller en 
”byggservicekille”. Arbetstagaren kunde också klassificeras som ”en som inte gjorde så 
mycket” (negativt) och ”en som arbetade på bra” (positivt) och sedan ”straffades” de om de 
inte höll sig till normen av ”en som arbetade på bra” (Foucault 2003:185f)  
 
När vi i vår studie tittade på hur uppfattningarna och upplevelserna såg ut utifrån Foucaults 
maktperspektiv (2003:178) kunde vi se att parterna präglades av en relationell makt. Detta 
kunde vi utläsa från vårt resultat då företagen krävde ett bra resultat av arbetstagarna och 
arbetstagarna kunde, genom sitt arbete, kräva lön ifrån sitt företag. 
 
I vårt resultat kan vi se att den pastorala makten som Foucault (2003:201f) pratar om existerar 
till en viss grad. På grund av det belöningssystem som de ofta använder sig av i 
byggbranschen så existerar mycket av övervakningen av arbetstagarna i formell och uttalad 
form. Den del som är av pastoral form är den form där det existerar generella förväntningar 
och ibland väldigt specifika förväntningar om hur någonting ska gå till eller se ut. Dessa 
förväntningar skickas vidare till hela lagen som, mycket på grund av prestationslönesystemet, 
förväntas övervaka sina medarbetare. Detta tror vi sedan leder till att arbetstagarna övervakar 
sig själva till ett bra arbete. Vi tror också att det är detta som deras ”yrkesstolthet” grundar sig 
i då de inte känner detta förrän vissa krav är uppfyllda. Vi tror dock att mycket mer av den 
pastorala makten skulle förekomma under en tidlön där man inte haft det uttalade 
belöningssystemet som en central funktion. 
 
7.6 Slutsats 
I vår studie har vi kunnat studera det vi har önskat att undersöka. Vi kan i vår studie 
konkludera att Byggnads och de flesta av arbetstagarna hade liknande uppfattningar och 
upplevelser kring prestationslön respektive tidlön. De menade på att prestationslönen var den 
löneform som skulle råda. De huvudsakliga argumenten till att arbetstagarna, i vår studie, 
upplevde detta var att de kunde påverka sin egen lön, bidra till löneutvecklingen, den starka 
lagandan och att arbetsplatserna var välplanerade samt iordningställda. 
BI och arbetsgivarnas uppfattning kring prestationslön respektive tidlön var att tidlön var 
bättre än prestationslön. De båda argumenterade för sin uppfattning om att tidlönen skulle 
bidra till jämnare lön för arbetstagarna, bättre arbetsmiljö och kvalité samt starkare 
samhörighet mellan arbetstagarna och företaget. Deras övergripande belysning av 
problematiken var dock att valbarheten av de olika löneformerna var det centrala, och inte 
vilken löneform som var bra eller dålig i sig.  
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I vår studie kan vi konkludera att det rådde skilda meningar mellan arbetstagarna angående 
upplevelserna av att arbetsmiljön påverkas beroende på vilken av de två löneformer som 
tillämpades. En del av arbetstagarnas upplevelser av prestationslönen var att den påverkade 
arbetsmiljön positivt genom större möjlighet till påverkan på lönen, starkare laganda och en 
välplanerad och ren arbetsplats. En annan del av arbetstagarnas upplevelser var att tidlönen 
påverkade positivt då de upplevde en större möjlighet att påverka sin arbetetssituation, samt 
mindre stress och risker i helhet. 
 
Gällande löneformens inverkan på arbetsmiljö i vår studie kunde vi se att det rådde skilda 
meningar mellan Byggnads och BI och arbetsgivarna. Byggnads uppfattningar kring 
löneformernas påverkan på arbetsmiljön var att det var mer välplanerat, snyggt och rent, samt 
att man lärde sig arbeta i lag under en prestationslön. Byggnads menade även att tidlönen var 
stökigare, mer olycksbenägen och att man stressade mer under den löneformen. BI och 
arbetsgivarnas uppfattning var att tidlönen gjorde att arbetstagaren tog mer hänsyn till 
arbetsmiljön då du inte stressade lika mycket, kände en större samhörighet till företaget, 
mindre förslitningar hos arbetstagarna och en större möjlighet till utveckling. BI och 
arbetsgivarna menade även att prestationslönen påverkade lagbasens hälsa negativt. 
 
Genom vårt resultat kan vi i vår studie konkludera att en del av arbetstagarnas upplevelser 
kring löneformens påverkan på kvalitén var att det var mer planerat och att renhållningen var 
bättre vid en prestationslönearbetsplats vilket ledde till bättre kvalité. Men en annan del av 
arbetstagarnas upplevelser var att vid en tidlönearbetsplats så upplevde de att man fick en 
längre tid och utveckling till att utföra arbetet vilket påverkade kvalitén positivt. 
 
Gällande löneformens inverkan på kvalité i vår studie var Byggnads uppfattning att kvalitén 
gynnades av prestationslönesystemet då arbetstagarna gjorde rätt från början och att 
arbetstagarna erhåller ekonomiska incitament för att utföra det yrkesmannamässigt samt att 
det sker kontroller för att se att detta åtföljs. BI:s uppfattning var att kontrollerna som utfördes 
på byggena inte var hundra procentiga. BI:s och arbetsgivarnas uppfattning var att 
arbetstagarna kunde stressa mer under en prestationslön vilket kunde leda till att man valde 
bort kvalité för att tjäna mer pengar. 
 
I resultatet kan vi se att uppfattningarna och upplevelserna överrensstämmer med Foucaults 
perspektiv på relationell makt. Vi kan se att makten mellan parterna är relationell där parterna 
genom omförhandlingar kan överta makt från varandra då ändringar i avtal kan ändra deras 
maktpositioner gentemot varandra. I vår studie kan vi se att Byggnads har makten över 
lönefrågan när ett projekt beräknas överstiga tolvhundra timmar samt löneutvecklingen för 
arbetstagarna. Arbetsgivarna i vår studie vill ha en större makt över sina anställda för att 
arbetstagarna ska känna en starkare samhörighet till företaget, för att Byggnads inte ska som 
tredje part själva kunna bestämma löneform och för att arbetsgivarna ska få makten över 
löneutvecklingen. I vår studie framkommer det att BI står bakom arbetsgivarna och är deras 
part vid tvister och förhandlingar. En del av arbetstagarna i vår studie kan genom 
prestationslön erhålla en viss makt då de själva kan påverka sin lön. Medan en annan del av 
arbetstagarna ville att företaget och de själva ömsesidigt skulle komma överens om en 
lönenivå och löneform. 
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7.6.1 Huvudresultat 
I vår studie kan vi se att Byggnads och de flesta av arbetstagarna hade liknande uppfattningar 
och upplevelser kring prestationslön respektive tidlön. De menade på att prestationslönen var 
den löneform som skulle råda då arbetstagarna kunde påverka sin egen lön och bidra till 
löneutvecklingen. Arbetsmiljön skulle påverkas positivt då det var mer välplanerat, snyggt 
och rent vilket också bidrog till att kvalitén gynnades. I vår studie kunde vi se att en annan del 
av arbetstagarnas upplevelser var att tidlönen påverkade arbetsmiljön positivt då de upplevde 
en större möjlighet att påverka sin egen arbetetssituation, samt mindre stress och risker. De 
ansåg också att kvalitén gynnades då man fick mer tid till utförandet. BI och arbetsgivarnas 
uppfattning kring löneformerna i vår studie var att tidlön var bättre än prestationslön då det 
ledde till bättre arbetsmiljö och kvalité. Detta då tidlönen gjorde att arbetstagaren tog mer 
hänsyn till arbetsmiljön då personen inte stressade lika mycket vilket ledde till mindre 
förslitningar hos arbetstagarna. De menade också att stressen under prestationslönen kunde 
leda till att man valde bort kvalité i förhoppning av att tjäna mer pengar. 
 
I vår studie kunde vi genom Foucaults maktperspektiv se att parterna präglades av en 
relationell maktsituation där makten inte är beständig. Makten som vi ser gällande lönefrågan 
ligger till stor del hos Byggnads men kan lika gärna, genom omförhandlingar, övertas av 
arbetsgivarna.  
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8. Diskussion
 
I detta kapitel redovisas bland annat kopplingar till förförståelsen, vad som var positivt och 
negativt med uppsatsen. Detta följs sedan av förslag till fortsatta studier. 
 
Vi blev intresserade av denna problematik då vi fick det presenterat för oss genom skolan. Vi 
såg sedan att problematiken var komplicerad med bra argument från samtliga parter vilket vi 
ville förstå mer. Som vi ser det så är inte valet av en specifik löneform en långsiktig lösning 
utan valbarheten mellan de olika löneformerna i samråd med personalen, dock kan vi inte helt 
frångå Byggnads betydelse för arbetstagarnas löneutveckling som de erhåller genom 
prestationslönesystemet där Byggnads i kraft med arbetstagarna effektivt kan förhandla fram 
högre löner.  
 
8.1 Kopplingar till förförståelsen 
Vi kan se att vår förförståelse till viss del överensstämde med resultatet där det visade sig 
genom BI:s uppfattningar att de har ett intresse av att förenkla för arbetsgivarna genom att 
vilja införa valbarhet av löneform över tolvhundra timmar. Genom detta förslag så skulle 
arbetsgivarna kunna förhandla med sina egna arbetare kring vilken lön de skulle vilja tillämpa 
på olika projekt. 
 
Vår förförståelse om att prestationslönen skulle bidra till en förbättrad arbetsmiljö genom att 
arbetstagarna erhöll ekonomisk vinning genom ackordspremien då de planerade och höll rent 
efter sig stämde delvis in på resultatet. Vi såg att arbetstagarnas upplevelser inte var 
fullständigt eniga kring denna fråga då de argumenterade för att prestationslönen bidrog med 
många bra faktorer som lagkänsla, ekonomisk trygghet samt ren och välplanerad arbetsmiljö i 
sin helhet. Men parternas uppfattningar och upplevelser visade också att den kunde bidra med 
en försämrad arbetsmiljö i form av stress, ibland för lite mångsidighet, ojämn lön och 
prestationspress från laget. 
 
Vi hade också en förförståelse om att tidlönen skulle bidra till en positivare upplevelse hos 
arbetstagaren vad avser arbetsmiljö och kvalité. Denna förförståelse kände vi också stämde 
överens med vårt resultat då parternas uppfattningar och upplevelser visade på att 
prestationslönens negativa samverkan med de korta byggtiderna orsakade mer negativa 
upplevelser hos arbetstagarna än positiva. Ett intressant exempel i resultatet tyckte vi var att 
det var förbjudet att inom en ställningsbyggnation arbeta under prestationslön på grund av att 
sådana arbeten var för riskfyllda. Detta lade vi sedan ihop med Byggnads uppfattning om att 
prestationslönen inte ska gå ut på att stressa utan istället planera och hålla rent efter sig. Då 
drog vi konklusionen att om prestationslönen i verkligheten inte skulle bidra med någon risk i 
arbetsmiljön på grund av att den baserades på planering så skulle det inte innebära någon risk 
för arbetstagarna att arbeta under denna löneform även på riskfyllda arbetsplatser. Byggnads 
uppfattning och en del av arbetstagarnas upplevelser av prestationslönen med sin planering 
och renhållningstaktik kanske skulle kunna ses som en fördel i riskfyllda arbeten, men det tror 
vi inte att det gör. Sedan anser vi också likt Byggkommissionens rapport ”Skärpning gubbar” 
(2002:143B) att kvalitén blir bättre om man har god tid på sig att utföra arbetet, vilket vi anser 
utifrån resultatet att man inte alltid har när det gäller prestationslönen. 
 
Under avsnittet ”Förförståelse” redovisade vi för vår förståelse av problematiken efter att vi 
tagit del av bakgrunden och då menade vi på att den resultatbaserade lönen kunde vara den 
bästa. Genom resultatet har vi nu fått förståelsen om att den resultatbaserade lönen till sin 
helhet är bättre än ackordet som nu ofta tillämpas. Detta anser vi då man kan lägga in andra 
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faktorer som arbetsmiljö och kvalité in i belöningssystemet vilket därmed också ger 
incitament för att arbeta med hänsyn till dessa. Men vi kan uttolka att den också erhåller en 
viss del av den negativa delen av ackordet där samverkan med de kortare byggtiderna skapar 
problem. Vi såg att misstro genomsyrade relationerna och problematiken i byggbranschen 
vilket till viss del visade sig genom arbetstagarnas misstro till företagens hanterande av den 
bonus som arbetstagarna skulle ha genererat. Vi tror att denna ”vi och dom” -situation med 
misstron mellan parterna är ett stort problem för byggbranschen på det sätt att den kan hämma 
samarbetet dem emellan och därmed utvecklingen på de områden som parterna faktiskt är 
överens. Vi tror också att denna misstro bidrar till en viss tröghet i byggbranschens led och 
dess byggprocesser då vi, utifrån resultatet, kunde se att diskussioner, förhandlingar och 
strävan efter överenskommelser upptar mycket tid och kraft. Genom resultatet kunde vi också 
utläsa att prestationslönen bidrog till misstron genom de hårda avstämningarna var tolfte 
vecka där arbetsgivaren kunde ses som överdrivet sparsam och vinningslysten. Detta tror vi 
sedan skapar en spiral av misstro genom återkommande processer med liknande prägel. 
 
8.2 Positivt och negativt i studien 
Det positiva i vår metod var att vi hela tiden såg till delen och helheten i problematiken, detta 
enligt hermeneutiken. Detta gjorde det lättare för oss att uttolka de argument som parterna 
framförde och sedan sätta de i kontext med problematiken. Detta gjorde vi då vi satte 
uppfattningar och upplevelser i kontrast med varandra samt parternas olika argument i 
kontrast med hela problematikens sammanhang.  
 
Vi anser att den semistrukturerade intervjuform som vi valde har inverkat positivt på vårt 
syfte och våra frågeställningar då vi anser att vi erhöll utvecklade och fördjupade svar. Detta 
anser vi då en semistrukturerad intervjuguide öppnar upp för följdfrågor, vilket ger 
respondenterna möjlighet att utveckla och då vi hade en bra bakgrundsinformation. Då 
problematiken har existerat en längre tid så har det därefter skapats mycket forskning kring 
området vilket var till vår fördel i studien. Det var heller inte brist på teorier kring det ämne 
som vi valde vilket också hjälpte oss att analysera resultatet. 
 
Det som vi fann problematiskt med vår metod var att urvalet innehöll fyra olika parters åsikter 
kring löneproblematiken, vilket vi ansåg som mest lämpligt för vårt syfte och frågeställningar. 
Detta gjorde det svårt för oss att sammanställa resultatet och analysen på ett sätt som framhöll 
samtliga parters uppfattningar på ett rättvist sätt.  
 
Vi upplevde problematik gällande bakgrunden då vi inte haft tillräckligt med 
bakgrundsinformation från Byggnads. Denna informationsbrist beror till stor del på att 
Byggnads skulle ha försett oss med deras tidigare undersökningar om ämnet. Dock efter 
otaliga försök till kontakt med en kontaktman på Byggnads så har vi ännu inte erhållit den 
information som utlovats.  
 
8.3 Fortsatta studier 
Detta fann vi möjligt att utveckla vidare genom användningen av en kvantitativ ansats för att 
nå ut till en större mängd respondenter. Då skulle man också kunna se om problematiken 
skiljer sig geografiskt sett och om den också gäller för andra delar av Sverige. Vi ser också 
möjligheten till att utveckla fler kvalitativa intervjuer med inriktning mot misstron samt den 
jargong som vi kunde uttolka finns i byggbranschen.  
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