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INLEDNING 
 
Vuxenutbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande beskrivs ofta i 
dag som en förutsättning för att hänga med i dagens och framförallt morgonda-
gens samhälle. Det beskrivs även som en tillväxtmotor för att det egna landet 
ska kunna stå sig i den internationella konkurrensen (Dale,1997). Den som inte 
tar ansvar för det livslånga, livsvida eller livsdjupa lärandet (kärt barn har 
många namn) riskerar att marginaliseras eller hamna hjälplöst efter. För att 
undvika detta gäller det att få med alla, inte minst de som blivit förfördelade 
sedan tidigare. Då handlar det om LO-kollektivet i allmänhet och Byggnads 
medlemmar i synnerhet. Det var just byggnadsarbetarna som var den grupp 
som var svårast att rekrytera till Kunskapslyftet (Lander, R. & Larsson, M, 
1999; SOU, 2000:28) trots att det rådde en extremt hög arbetslöshet i bran-
schen under den tid som den stora vuxenutbildningssatsningen pågick. Här 
kommer vi att rikta fokus på utbildningar som flera av denna svårrekryterade 
grupp faktiskt deltar i – de fackliga utbildningarna. Dessa har en tydlig kopp-
ling till arbetslivet, men syftet är inte i första hand att främja den ekonomiska 
tillväxten, utan att deltagarna ska rusta sig för att företräda sina arbetskamrater 
för ett demokratiskt och hållbart arbetsliv. 
 
Ett särskilt fokus läggs på den kunskapsproduktion som sker genom att nya 
relationer mellan parterna på arbetsmarkanden etableras – ”nya former av sam-
verkan” inom ramen för den fackliga verksamheten. Det här kan å ena sidan 
betraktas som att det skapas arenor där såväl arbetsgivare och arbetsgivarin-
tressen som facket och fackliga intressen möts och tävlar på ett begränsat ut-
rymme om tolkningsföreträde i relation till utbildningens innehåll men kan å 
andra sidan ses som ett tillfälle för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och demokra-
tisk utveckling. Vår övergripande frågeställning är i vems intresse dessa nya 
former av samverkan sker.  
 
Fackliga utbildningar är i princip osynliggjorda i statliga utredningar och poli-
cytexter, trots att det livslånga lärandet där ofta är starkt relaterat till arbetsli-
vet. Ett exempel är den statliga utredningen om byggbranschen ”Skärpning 
gubbar” (SOU 2002:115). Där avhandlas de utbildningar som har någon kopp-
ling till byggbranschen på två sidor, men då tas enbart den utbildning upp som 
arbetsgivaren står för. Den ringa omfattningen definieras som ett problem. 
 

Utbildningsnivån i byggsektorn är låg. De kollektivanställda byggnadsar-
betarna är t ex den yrkesgrupp som får minst fortbildning av alla, i ge-
nomsnitt 0,3 arbetsdagar per år. Det kan också antas att denna utbildning i 
huvudsak utgörs av arbetsmarknadsutbildning. Låg utbildningsnivå kan 
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vara en av flera faktorer som utgör bakgrunden till byggsektorns bristande 
förändringsbenägenhet. Kommissionen har också intrycket att olika aktö-
rer, inte minst de fackliga organisationerna, ogillar att t ex byggnadsarbe-
tare ges större ansvar än hittills. Ett sådant förhållningssätt motverkar 
kompetensutveckling (a. a., s 334) 

 
I den statliga utredningen ges en bild av branschen i termer av ”bristande om-
vandlingstryck”, ”förändringsobenägenhet”, ”revirtänkande”, ”oförmåga att 
använda tillgänglig kunskap” och ”kvalitetsbrister”1 (a. a., s 334-335). Detta, 
som underförstått definieras som ett problem, ska förändras genom mer utbild-
ning i branschen. Däremot förbiser utredarna en utbildning som också är kopp-
lad till byggbranschen och som möjligen skulle kunna utgöra en förändrings-
kraft i branschen, nämligen den fackliga utbildningen. Med tanke på den fack-
liga utbildningens omfattning är det anmärkningsvärt att den är just osynlig-
gjord.  
 
Byggnadsarbetarna har ständigt varit den grupp som legat i botten när det gäll-
er personalutbildning2. Samtidigt är det en grupp inom LO-kollektivet där pro-
duktionsprocess och arbetsorganisation faktiskt möjliggör ett lärande. Till 
skillnad från den fasta industrin där produktionsprocessen ofta är betydligt mer 
styrd ges byggnadsarbetare inom bygglaget möjlighet till ett lärande som 
byggnadsarbetarna ofta står för själva. Flera byggnadsarbetare hävdar att detta 
lärande är möjligt tack vare löneformen. Eftersom alla i bygglaget tjänar lika 
mycket och det gemensamma ackordet är direkt relaterat till lagets gemen-
samma prestation finns det ekonomiska incitament att tipsa och hjälpa var-
andra, vilket skapar förutsättningar för ett spontant lärande i arbetet. Det är allt-
så frågan om en yrkesgrupp som både i sitt arbete och genom ett fackligt enga-
gemang bereds stora möjligheter till utbildning och lärande, men ett lärande 
som sällan uppmärksammas vare sig i policytexter, statliga utredningar eller i 
forskning.  
 
Byggnadsarbetare kan alltså inom ramen för sitt arbete komma i åtnjutande av 
två typer av utbildningar inom ramen för sitt arbete. Dels den fackliga utbild-
ningen och dels den utbildning som arrangeras på det företaget de arbetar på 
och som initieras och arrangeras av deras arbetsgivare. Man skulle kunna tänka 
sig att de här utbildningarna styrs av helt olika rationaliteter. Den utbildning 
som initieras av arbetsgivaren skulle då styras av en ekonomisk, teknisk ratio-
nalitet där företagets intressen är i förgrunden. Den fackliga utbildningen skulle 
                                                           
1 Den här beskrivningen av byggbranschen får vi anledning att komma tillbaka till. 
2 Det har dock skett ett trendbrott. Enligt SCB:s mätning 2002 är det bara Kommunals och 
SEKO:s medlemmar som får mer personalutbildning vid en jämförelse mellan LO-
förbunden. Det här nymornade intresset för personalutbildning är något vi återkommer till. 
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då utgöra ett alternativ där istället utbildningens demokratiska uppgift tas på 
allvar nämligen genom att syftet då är att utbilda för att medlemmarna ska ta en 
aktiv roll för att påverka arbete och samhälle. Den fackliga utbildningen skulle 
då utgå från en demokratisk emancipatorisk rationalitet. 
 
I den här rapporten kommer vi se att gränsdragningen inte är så entydig. ”Nya 
former av samverkan” etableras inom utbildningsområdet där arbetsgivare och 
den fackliga organisationen samarbetar på olika sätt. Denna samverkan kan ta 
sig flera uttryck. Det kan vara genom centrala överenskommelser som sluts 
mellan parterna, men det kan också vara mer spontana former som växer fram 
lokalt. Dessa ”utbildningshybrider” är inget speciellt för byggbranschen. Snara-
re kan vi se en internationell trend där utbildning börjar ta sig nya former just 
genom samverkan mellan olika aktörer. 
 
Det empiriska fältet är alltså byggbranschen. Så innan vi beskriver vårt projekt 
ytterligare och går in på syftet med vår studie lite närmare inleder vi med en 
presentation av den fackliga organisation som varit föremål för vår studie; 
Svenska byggnadsarbetareförbundet – förkortat Byggnads.  
 
”Världens starkaste fackförening” 
 
Byggnads har 130 000 medlemmar som representerar 32 olika yrkeskategorier 
och är en av 16 fackföreningar som är anslutna till Landsorganisationen (LO). 
De flesta av dessa yrkesmän var från början organiserade i egna förbund. 
Åmark (1998) beskriver hur det inom LO kom att bli en utdragen process un-
der 1900-talet när man började gå mot att organisera medlemmarna enligt in-
dustriförbundsprincipen istället för, som tidigare, enligt yrkesprincipen. Det här 
var ingen konfliktfri utveckling. Sammanslagningen till det som i dag är Bygg-
nads föregicks av långa segslitna diskussioner. De som förfäktade yrkesprinci-
pen hade bland annat som argument att demokratin riskerade att urholkas ge-
nom större mer centralt styrda förbund. Ett annat viktigt argument var den så 
kallade vetorätten det vill säga ledningens rätt att sluta avtal mot medlemmar-
nas vilja (a. a.). Senast i raden av förbundssammanslagningar var 1961 då mu-
rarna gick in i Byggnads och 2000 då Byggnads och Svenska Bleck & Plåtsla-
gareförbundet bildade ett gemensamt förbund. Under projektets gång har det 
pågått långt framskridna diskussioner om en sammanslagning med fastighets-
anställdas förbund, elektrikerna och målarna. Diskussion om sammanslagning-
en med målarna pågår fortfarande, men med de övriga förbunden har diskus-
sionen avklingat – för denna gången.  
 
Den här kan framstå som ett stickspår för det som vår studie handlar om. Men 
den interna diskussionen om vilken princip som medlemmarna skulle organise-
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ras enligt är en relevant bakgrund för de diskussioner som förs i dag inom 
Byggnads. För även i dag finns, som vi kommer att se, interna spänningar mel-
lan å ena sidan de som motiverar förändringar som en nödvändig anpassning 
till tidens utveckling och å andra sidan de som värnar byggbranschens särdrag 
och som riskerar att anklagas för att förfäkta en skråanda som hör en svunnen 
tid till. 
 
Många av de yrkesgrupper som Byggnads organiserar har starka hantverkstra-
ditioner. Det är framförallt den största som vi riktar strålkastarna på i det här 
projektet, nämligen snickarna. De utgör ca 40% av Byggnads medlemmar. 
 
Byggnads i brytningstid 
 
Med risk för att det ska låta som en klyscha finns det ändå skäl att hävda att 
fackföreningsrörelsen i allmänhet och Byggnads i synnerhet befinner sig i en 
tid i förändring. När det gäller fackföreningsrörelsen generellt är det flera som 
beskriver en kraftig nyorientering som en nödvändighet. Fackföreningsrörelsen 
beskrivs då på ett sätt som kan liknas vid att befinna sig på ett sluttande plan 
eftersom de idéer som fackföreningsrörelsen grundar sig på, där honnörsorden 
är kollektiv, solidaritet och kamp, framstår som omoderna och inte längre gilti-
ga i det nya arbetslivet där organisationerna är platta, där chefen är coach och 
där vi arbetar i samverkande och utvecklande team med företagets bästa för 
ögonen. Den ideologiska förskjutning som pågått från 1990-talet och framåt 
präglas av en nyliberalisering vilket kan göra att fackföreningsrörelsens tradi-
tionella värden känns främmande och svåra att hävda (se även Kjellberg, 1997 
& Bruhn, 1999). Det gör det lätt för kritikerna att beskriva fackföreningsrörel-
sen och dess företrädare som otidsenliga.  
 
Ett annat argument som gör fackföreningsrörelsen omöjlig, enligt kritikerna, är 
att den beskrivs som allt för stark i vissa avseenden. Den svenska modellen där 
parterna sluter gemensamma avtal som ska reglera arbetslivet är det få som in-
vänder emot. Kritiken handlar istället om konflikträtten som de fackliga orga-
nisationerna, och för all del även arbetsgivarna, har när det gamla avtalet löpt 
ut och innan parterna enats om ett nytt. Det höjs också kritiska röster mot den 
fackliga rätten att försätta ett företag, som inte skrivit på kollektivavtalet, i 
blockad. För Byggnads, och för all del även fackföreningsrörelsen i stort, blev 
den så kallade Laval-domen ett bakslag där EU-domstolen slog fast att Bygg-
nads blockad var otillåten då företaget hade kollektivavtal i hemlandet. 
 
Ytterligare en dom från EU-domstolen som har kommit att påverka Byggnads 
som organisation är den som föll 2007 som handlade om Byggnads mätnings- 
och granskningsarvoden. Den del av den fackliga verksamheten som handlar 
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om lön har tidigare delvis finansierats av så kallade mätnings- och gransk-
ningsarvoden som betalats in av samtliga byggnadsarbetare oavsett om de var 
medlemmar eller inte. Arbetsgivarna vidarebefordrade sedan pengarna till de 
fackliga avdelningarna. EU-domen förändrade dock de här villkoren och under 
2007 togs dessa arvoden bort. Detta tillsammans med ett medlemsbortfall, del-
vis på grund av en förhöjd A-kasseavgift, gjorde att Byggnads förbundskontor 
och avdelningar tvingats omorganiseras för en reducerad personalstyrka. Det 
gör att mer av det fackliga arbetet nu ska skötas av de fackliga företrädarna 
som är anställda på företagen.  
 
Ett annat skäl som gör att Byggnads kan beskrivas som att befinna sig i någon 
form av brytningstid är att det finns starka intressen av att förändra produk-
tionsprocessen till ett mer industrialiserat byggande. De här intressena kommer 
framförallt från arbetsgivarsidan men i den Framtidsrapport som kom vid 
Byggnads kongress 2006 lyfts även det industrialiserade byggandet, tillsam-
mans med lean production, fram som något positivt och som en nödvändig ut-
veckling av branschen. På det sättet kommer inte bara yrkeskunskap och ar-
betsorganisation förändras utan därmed även det fackliga arbetet. Det här gör 
att man från arbetsgivarorganisationen vädrar morgonluft eftersom det är för-
ändringar som ligger i linje med deras intressen. I en ledare i Sveriges Byggin-
dustriers (BI) tidning kan vi läsa: 
 

Det som mer långsiktigt är hoppfullt för företagen är att den långsiktiga 
trenden talar till deras fördel. Hur man än ser på saken så representerar 
Byggnads sätt att organisera sin verksamhet en sammanslutning av ett an-
tal specialiserade yrkesskrån. I takt med att byggprocessen industrialiseras 
kommer Byggnads struktur att upplevas som ett hinder av allt fler: An-
tingen får Byggnads anpassa sin struktur eller så får företagen avstå från 
hela idén om en industrialiserad byggprocess (Nr 15, 2007). 

 
Vi kan alltså se att det är mycket som gör att fackföreningsrörelsen i allmänhet 
och Byggnads i synnerhet befinner sig i ett skede av förändring och som flera 
beskriver i mer eller mindre ödesmättade ordalag.  
 
Beskrivning av projektet 
 
Vårt projekt handlar alltså om facklig utbildning i allmänhet och nya former av 
samverkan i synnerhet. Att parterna samverkar inom ramen för utbildning är 
inget nytt. Ett exempel är den överenskommelse om utbildning i arbetsmiljö-
frågor som träffades mellan LO-PTK-SAF 1974 vilket ledde till att branschan-
passade utbildningsavtal mellan parterna ingicks.  
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Arbetsgivarna har även tidigare haft uttryckliga önskemål om att samverka om 
utbildning inom andra områden för att på det sättet skapa samsyn mellan par-
terna. När lagen om styrelserepresentation kom konstaterades till exempel från 
SAF:s sida att utbildningsarbetet skulle ske tillsammans med LO och TCO ef-
tersom lagen förutsatte att en företagsvänlig syn måste främjas (Schiller, 
1988a:82).  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Vi har fokuserat två fackliga spår inom Byggnads; lönespåret och medbestäm-
mandespåret. När det gäller det senare har det sedan tidigare funnits traditioner 
om samverkan men denna, som vi kommer att se, tar sig ständigt nya uttryck. 
Vi betecknar det därför som ”nygamla former av samverkan”. I lönespåret har 
vi två exempel som visar nya former av samverkan som vuxit fram under 
2000-talet. Våra övergripande syften är: 
 
1. Att ställa centrala frågor om hur deltagare, fackliga utbildare och arbets-

givarrepresentanter tolkar och bearbetar nya former av samverkan och 
förnyelsen av de fackliga utbildningarna. 

2. Att uppmärksamma hur diskurser formas, omformas och påverkas i olika 
interaktionella sammanhang som konstitueras av och i våra olika fall. 

3. Att inom ramen för ett etnografiskt arbete studera (om)organisationens 
yttringar i tal, handlingar och skrift i dessa fall och relatera dessa diskur-
ser till de olika sociala praktiker som är inbäddade i den globala ekono-
mins vidare sociala och kulturella kontexter. 

 
Genom att fokusera meningsskapande inom olika verksamheter vill vi frilägga 
och analysera betydelsefulla och beständiga tankekonfigurationer och hand-
lingsmönster. Vems intresse kommer tydligast till uttryck? Ytterligare fyra pre-
ciserade syften kan formuleras enligt följande: 
 
1. Att ta reda på vilka organiserade begrepp som anges av olika personer i 

förnyelseprocessen och vilken betydelse dessa begrepp ges. 
2. Att ta reda på hur olika personer uppfattar hur förnyelse påverkar arbets-

marknadssituationen i termer av produktionens organisation och demo-
krati. 

3. Att ta reda på vilka strategier och handlingslinjer som utvecklas diskursivt 
av olika parter i utbildningarna och hur dessa omsätts i praktiken i de oli-
ka fall som studeras. 

4. Att ta reda på vilka visioner och prognoser som artikuleras om förnyelsen 
och vilka intressen dessa kan härledas till 
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När det gäller de specifika utbildningarna som studerats blir följande frågor 
viktiga att ställa: 
 
• Vad lär sig deltagarna och hur skiljer lärandet i de olika sammanhangen? 
• Hur påverkas lärandet av skillnaderna vad gäller utbildningens organisa-

tion? 
• Hur får deltagarnas, de fackliga företrädarnas respekttive arbetsgivarre-

presentanternas tidigare erfarenheter utrymme i utbildningen och på vilket 
sätt blir deras perspektiv talande? 

• I vilken utsträckning finner deltagarna, de fackliga företrädarna och ar-
betsgivarrepresentanterna lärandet meningsfullt i de olika fallen? 

• Vad betyder svaren på dessa frågor i det bredare historiska och politiska 
kontext som utgörs av dagens arbetsmarknadsförändringar och den globa-
la ekonomin? 

 
För att förstå de verksamheter vi studerar är det nödvändigt att göra någon 
form av kontextualisering. Dels genom att sätta in det vi studerar i ett samhälle-
ligt sammanhang och dels genom att studera den samverkan och de konfliktytt-
ringar som föregåtts mellan parterna.  
 
Forskningen har bedrivits etnografiskt. Vi har dokumenterat och analyserat tex-
ter, tal och handlingar från de utbildningar vi har besökt, men även från den 
dagliga fackliga verksamheten. Vi har intervjuat ett femtiotal fackliga represen-
tanter (enskilt och i grupp) och ett tiotal arbetsgivarföreträdare. 
 
Forskningen och fackföreningsrörelsen 
 
Vilka krav är då rimliga att ställa på forskning som sker i samarbete med en 
facklig organisation? Ja ett krav man kan förvänta sig är att forskaren ska ha en 
sympatisk inställning till fackföreningsrörelsen och de fackliga intressena. Det-
ta kan dock stöta på patrull genom att det fackliga intresset inte är så enhetligt 
eller låter sig ringas in med någon självklarhet. De inre spänningarna som har 
funnits och som fortfarande finns tar sig olika uttryck även inom Byggnads i 
dag. Det kan vara en förklaring till att vårt arbete och vårt sätt att närma oss 
organisationen, som vi har fått erfara, faller olika ut bland olika företrädare.  
 
Inom svensk fackföreningsrörelse finns en tradition av att samarbeta med aka-
demiker, men det har i huvudsak gällt två ämnesdiscipliner; juridik och eko-
nomi. Inom dessa områden hävdar de intellektuella en expertkunskap som 
fackföreningsrörelsen anser sig betjänt av. Samarbetet med beteende- och sam-
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hällsvetare har en senare datum och har varit mer sporadiskt.3 I vårt fall har 
syftet inte heller varit att likt juristerna och ekonomerna leverera en expertkun-
skap utan att delta i Byggnads verksamhet på deras premisser för att då kunna 
väcka frågor och fördjupa förståelsen av det fackliga arbetet. 
 
Vi har framförallt inriktat oss på att försöka tillföra nya perspektiv genom en 
kritisk granskning av den fackliga utbildningen och nya former av samverkan. 
Det här kan orsaka problem genom att forskare då riskerar att skapa fler pro-
blem än de löser eftersom syftet då är att tillföra nya perspektiv som gör att nya 
frågor väcks (Kronlund, 1982). Då inga ”sanningar” levereras riskerar forsk-
ningen att inte uppfattas som nyttig eller användbar. För att fackföreningen ska 
kunna dra nytta av den forskningen förutsätter det en dialog med fackliga före-
trädare. 
 
En potentiell motsättning när man som forskare går in i en organisation för att 
studera den med de bevekelsegrunder vi haft är i vilken utsträckning företräda-
re från organisationen är beredda att diskutera de frågor som väcks. I en orga-
nisation där taket är skyhögt torde det inte vara några problem. Här har vi dock 
mött en motsägelsefull bild. Ett mönster har dock kunnat urskiljas. Dels har 
bemötandet varit mer öppet ju längre ner i organisationen vi kommit. I kontakt 
med medlemmar och de lokala fackliga företrädarna på företaget har bemötan-
det varit i huvudsak positivt. Det har framstått som att det har funnits ett behov 
av att diskutera den egna rollen som fackliga företrädare. Här har också själv-
kritiken varit stor och de egna upplevda tillkortakommandena har penetrerats 
och analyserats. Att verka som fackliga företrädare är onekligen inte någon en-
kel uppgift.  
 
Ju längre upp i organisationen vi har kommit har dock intresset varierat. Något 
som har varit påtagligt är att bland dem som arbetar med frågor som står vårt 
område nära, facklig utbildning och övrig utbildning kopplad till arbetslivet, 
har intresset varit ringa. Intresset har däremot varit större från ombudsmän som 
arbetar med förhandlingar, alltså med frågor som förefaller ligga längre ifrån 
vårt område.  
 
Här ska påpekas att man centralt inom Byggnads har en vana att anlita konsul-
ter för speciella uppdrag som är kopplade till utbildningsområdet. Det kan gälla 
att arrangera utbildningar, utveckla fackliga arbetssätt eller producera utbild-
ningsmaterial. Från Byggnads har man även varit och är fortfarande involverad 
                                                           
3 Vår erfarenhet är att när det gäller beteendevetenskap anlitas ofta ”experter” från andra 
verksamheter än universitetet t ex ledarskaps- och organisationskonsulter, alltså sådana som 
annars är verksamma i organisationer som styrs av en annan rationalitet än fackföreningen 
och som vanligtvis anlitas av motparten. 
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i annan typ av forskning. Det mest framträdande exemplet är SBUF (Svenska 
byggbranschens utvecklingsfond). På deras hemsida kan vi se syftet med deras 
verksamhet. 
  

SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre af-
färsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnytt-
ja forskning och driva utvecklingsarbete (Internet 1). 

 
SBUF:s projekt är starkt knutna till företagen och deras intressen. Det är alltså 
fråga om en forskning/utredningsverksamhet som har till sin främsta uppgift att 
värna produktivitet och effektivitet i byggbranschen. 
 
Då vi mött ett bristande intresse för vårt arbete handlar det då alltså inte om en 
ovana att anlita människor utanför organisationen. Snarare är det nog innehållet 
i vårt arbete och vår kritiska hållning som några har haft svårt att hantera. Ge-
nom att fokusera på frågor om makt och inflytande har vi ibland definierats 
som att befinna oss (allt för) långt ut på vänsterkanten. En rimlig förklaring till 
att man har haft svårare att hantera vårt arbete centralt är säkerligen också att 
de har mer att förlora på en kritisk analys än de lokala företrädarna har.  
 
Disposition 
 
Rapporten är indelad i fem delar. I den första delen gör vi en kontextualisering 
av vårt forskningsprojekt där vi börjar med att presentera det teoretiska raster 
vi har arbetat utifrån. Därefter sätter vi in projektet i ett historiskt och politiskt 
sammanhang. Eftersom den fackligpolitiska samverkan har varit något av ett 
signum för svensk arbetarrörelse måste det som handlar om fackföreningsrörel-
sen sättas i relation till det socialdemokratiska partiets utveckling. Här tar vi 
även upp den mediala debatten som var tongivande då projektet pågick. Vi ger 
ett exempel från ledarsidan i Sveriges största dagstidning där den fackliga or-
ganisationen ifrågasatts på ett sätt som troligen inte varit möjlig för ett antal år 
sedan. Vi avslutar den inledande delen av rapporten med att presentera den or-
ganisation vi studerat, Byggnads, lite mer ingående. Det gör vi genom att ta 
fasta på de, enligt vår mening, viktigaste särdragen. I del två av rapporten pre-
senteras det fackliga arbetet som är knutet till Medbestämmandegrupperna 
(MB-grupperna). Att det inte är en helt ny form av samverkan vi ser i dag ar-
gumenterar vi för i kapitel fem som inleder denna andra del. Därefter, i kaptiel 
sex, beskriver vi hur MB-ledamöterna själva beskriver den fackliga funktionen. 
Vi avslutar den här andra delen av vår rapport med att beskriva nya former av 
samverkan som berör MB-grupperna. I del tre presenteras det fackliga arbetet 
som handlar om lön. Här ges inledningsvis en bakgrund till den del av kollek-
tivavtalet som behandlar löneformer i branschen nämligen §3 (kapitel åtta). 
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Därefter ger vi två exempel på nya former av samverkan. I kapitel nio beskri-
ver vi en partsgemensam utbildning om §3 och i kapitel tio beskriver vi en ut-
bildning där arbetsgivaren medverkar i lagbasutbildningen. Del fyra inleds med 
en summering av de fackliga spår inom Byggnads som presenterats tidigare. 
Här tar vi upp den fackliga utbildningen och hur denna kan vara ett medel att 
förvalta, men också hur den skulle kunna utgöra ett medel att förändra i en för 
medlemmarna gynnsam riktning.  
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DEL 1 
 
I den här inledande delen gör vi en kontextualisering av vårt forskningsprojekt. 
För det första beskriver vi det teoretiska raster vi har arbetat utifrån. Därefter 
sätter vi in projektet i ett historiskt och politiskt sammanhang. Dels genom att 
ta fasta på den fackligpolitiska samverkan och dels genom att beskriva den me-
diala debatten som var tongivande då projektet pågick. Vi avslutar den inle-
dande delen av rapporten med att presentera den organisation vi studerat, 
Byggnads, lite mer ingående.  
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ETT TEORETISKT RASTER 
 
Hur ska man förstå den sociala praktik som en facklig utbildning utgör? När 
enskilda medlemmar anmäler sig självmant, eller när den fackliga organisatio-
nen kallar samman ett antal män4 för att delta i någon form av facklig utbild-
ning sker inte detta i ett vakuum. Det finns en historik och traditioner som 
präglar verksamheten. Det finns även ett ideologiskt och politiskt kontext. 
Samma utbildning kan dessutom beskrivas och förstås på olika sätt.  
 
För det första skulle den fackliga utbildningen kunna beskrivas som ”att främja 
medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella bildningssträvanden”, vilket 
framkommer av Byggnads stadgar §1. Ett annat sätt att beskriva den fackliga 
utbildningen är som ett forum där individuella och sociala identiteter formas, 
revideras och utvecklas. Man skulle kunna tänka sig att ett syfte med Byggnads 
fackliga utbildning är då att utveckla identiteten som ”lagbas”, ”MB-ledamot”, 
”facklig förtroendeman”, ”skyddsombud” eller helt enkelt ”medlem i Bygg-
nads”. Vilka innebörder respektive identitet till slut får är till vis del avhängig 
utbildningen. Det är dock omöjligt att utveckla en identitet under en utbildning 
om den uppfattas som orimlig eller irrelevant när deltagaren är tillbaka på arbe-
tet och träffar arbetskamrater och arbetsgivare. Utbildningens koppling till den 
”verklighet” som deltagarna möter efter den fackliga utbildningen är därför 
avgörande. 
 
Den fackliga utbildningen kan även beskrivas som en arena där diskurser kon-
strueras, reproduceras, revideras och bryts mot andra diskurser. Den fackliga 
utbildningen utgör då i förlängningen ett viktigt forum för hur det fackliga ar-
betet kommer att utformas praktiskt. 
 
Slutligen kan den fackliga utbildningen även beskrivas utifrån ett samhälleligt 
och historiskt kontext. Den utgör då en social praktik där strukturella motsätt-
ningar och intressekonflikter kommer till uttryck, och där det pågår en ideolo-
gisk kamp som kan härledas såväl inom utbildningen som till samhället i stort. 
 
Vi kommer här att förena dessa nivåer, genom kritisk diskursanalys, framförallt 
inspirerad av Fairclough. 
 

                                                           
4 Det är bara 3% av Byggnads medlemmar som är kvinnor. Huvuddelen av dem arbetar med 
byggstäd. Hittills har det inte varit någon kvinna med på de utbildningar vi har studerat inom 
ramen för forskningsprojektet. 
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Diskurs och samhällsstruktur 
 
Diskurser konstruerar system av kunskap, antaganden och för givettaganden 
(Fairclough, 1992). Språk betraktas då som en social praktik. Det innebär att 
diskursen är en handling, som konstitueras socialt, ett sätt som människor age-
rar gentemot världen och framförallt gentemot varandra. I diskursen represen-
teras inte bara världen utan världen konstrueras och ges mening (a. a.) För att 
analysera och söka förstå diskurser handlar det inte om att söka ”Sanningen” 
utan istället hur det vi tar för sant konstrueras socialt.  
 
Enligt Fairclough, som är inspirerad av Foucault och Bernstein men även an-
vänder sig av Gramscis hegemonibegrepp, råder det ett dialektiskt förhållande 
mellan diskurs och struktur (a. a.). Dominans i samhället sker då genom en al-
lians där underordnade grupper inkorporeras vilket genererar ett samtycke om 
en beskrivning av verkligheten så att alternativa verklighetsbeskrivningar mar-
ginaliseras och undertrycks. Hegemonin inom speciella organisationer och på 
samhällelig nivå produceras och reproduceras, strider och transformeras i dis-
kurser (a. a.).  
 

Hegemony is leadership as much as domination across the economic, po-
litical, cultural and ideological domains of society. Hegemony is the 
power over society as a whole of one of the fundamental economically-
defined classes in alliance with other social forces, but it is never 
achieved more than partially and temporarily, as an “unstable equilib-
rium”. Hegemony is about constructing alliances, and integrating rather 
than simply dominating subordinate classes, through concessions or 
through ideological means, to win their consent. Hegemony is a focus of 
classes and blocs, to construct or sustain or fracture alliances and rela-
tions of domination/subordination, which takes economic, political and 
ideological forms. Hegemonic struggle takes place on a broad front, 
which includes the institutions of civil society (education, trade unions, 
family), with possible unevenness between different levels and domains  
(a. a., s 92). 

 
Samhällets diskursiva konstitution består inte av ”ett fritt spel i människors hu-
vuden” utan utgör en social praktik som är kopplad till verkliga, materiella och 
sociala strukturer (a. a., s 66). Syftet är därför att analysera diskursens koppling 
till bredare ideologiska och politiska tendenser och hur relationen är där emel-
lan. Här gör vi det utifrån den förskjutning som skett ideologiskt i allmänhet 
och inom västerländsk socialdemokrati i synnerhet (se kapitel 3). 
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Diskursen är inte en gång för alla given, utan utgångspunkten är att det förs en 
kamp inom och mellan diskurser för att den entydiga ”sanningen” eller det vi 
tar för objektivt ska etableras. Det låter sig dock aldrig ske. Det finns alltid ut-
rymme för andra diskurser med andra definitioner av verkligheten vilket gör att 
förändring är möjlig. Fairclough beskriver diskursen som en politisk handling 
som konstruerar, reproducerar och förändrar maktrelationer och kollektiva en-
heter, till exempel klass, mellan vilka maktrelationer utvecklas. Diskurs som 
ideologisk praktik konstituerar, naturaliserar, understödjer och förändrar inne-
börden av världen från olika positioner i klasskampen (Fairclough, 1992). 
 
Konstruktion av sociala identiteter 
 
Diskursen konstruerar sociala identiteter och subjektspositioner och hjälper 
även till att konstruera sociala relationer mellan människor (Fairclough, 1992). 
Inledningsvis konstaterade vi att ett syfte med den fackliga utbildningen skulle 
kunna vara att stärka identiteten, eller medvetenheten och handlingskraften 
som facklig företrädare. Frågor vi ställer oss är vilka sociala identiteter som 
framträder lättare än andra och vilka som är hegemoniska respektive kontrahe-
gemoniska? 
 
Allman motiverar varför medvetandet är intressant genom att hon frågat sig 
själv varför människor genom historien har funnit sig i förhållanden som något 
naturligt när de uppenbart bidrar till lidande och förtryck (1999). Det är för att 
få svar på den här typen av frågor som kritisk diskursanalys blir relevant. Soci-
ologen C Mills beskrev redan 1971 Allmans ambition:  
 

Det är nu samhällsvetarnas politiska och intellektuella uppgift – och här 
sammanfaller de två – att klargöra de element som ingår i samtidens olust 
och likgiltighet (a. a., s 20) 
 

Poängen med Faircloughs diskursanalys är att individen eller kollektivet både 
är subjekt och objekt. I vilken utsträckning de är objektet, som en ideologisk 
produkt, som utifrån Allmans frågeställning finner sig i förtryckande förhållan-
den som något naturligt eller handlande subjekt är en emprisk fråga. Frågor vi 
ställer oss är på vilket sätt definieras de fackliga företrädarna under utbildning-
en – som subjekt eller objekt? Och vilka typer av subjektspositioner skapas för 
dem i utbildningarna? 
 
Subjekt är enligt Laclau & Mouffe subjektpositioner i en diskursiv struktur. I 
diskursen finns angivet positioner som subjekten kan inta. Till positionerna 
knyts förväntningar om hur man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte 
säga (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:48). 
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Men om motstridiga diskurser samtidigt försöker organisera samma soci-
ala rum blir man interpellerad i olika positioner på en och samma 
gång/…/I ett sådant fall är subjektet överdeterminerat. Det vill säga det 
positioneras av flera motstridiga diskurser mellan vilka det uppstår en 
konflikt. I diskursteorin är subjektet alltid i grunden överdeterminerat ef-
tersom diskurserna alltid är kontingenta; det finns ingen objektiv logik 
som anger en entydig subjektposition för subjektet. Subjektpositioner som 
inte befinner sig i en synlig konflikt med andra positioner är resultatet av 
hegemoniska processer – ett resultat av att alternativa möjligheter har 
uteslutits och en bestämd diskurs framstår som det objektivt sanna (a. a., s 
49). 

 
En fråga vi ställer är i vilken utsträckning deltagarna blir överdeterminerade i 
nya samverkansformer av facklig utbildning. Deltagarna skulle då bli interpel-
lerade i olika positioner, till exempel som lagbasar och medlemmar från de 
fackliga företrädarna och som teamledare och medarbetare från arbetsgivarna. 
  
Avgränsningen mellan sociala praktiker kan framstå som naturliga så att de 
uppfattas som komplementära. Under andra sociala förhållanden kommer 
gränsdragningarna att bli föremål för kamp och subjektpositionerna och de dis-
kursiva praktikerna uppfattas som motsägelsefyllda (Fairclough, 1992:68-69). 
Det kan leda till nyartikulering av diskursen. Den här gränsdragningen kan, 
enligt Fairclough, förändras på relativt kort tid beroende på hur väl elementen 
är definierade. Här blir det relevant att fråga om nya samverkansformer kom-
mer att utgöra komplement eller om de diskursiva praktikerna kommer att upp-
fattas som motsägelsefyllda? 
 
Att analysera diskurser 
 
Intertextualitet visar hur texter kan omvandla och omstrukturera existerande 
konventioner eller diskurser för att generera nya. Det här är socialt avgränsat 
och framtvingat och beroende av maktrelationer. Därför måste diskursanalysen 
kombineras med en teori om makt och hur maktrelationer formar sociala struk-
turer och praktiker. Fairclough skiljer mellan horisontell och vertikal intertex-
tualitet.  När det gäller den horisontella textualiteten betraktas texterna som en 
kedja och syftet är att studera relationen mellan texten och de som föregår och 
efterföljer texten.  När det gäller den vertikala intertextualiteten handlar det om 
att se relationen mellan texten och andra texter som utgör mer eller mindre av-
lägsna sammanhang (Fairclough, 1992). 
 
När diskursen inte är renodlad beskriver Fairclough det som sequantial inter-
textuality det vill säga olika diskurser alternerar inom en text, embedded inter-
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textuality där en diskurs ryms inom andra och mixed intertextuality som inne-
bär att diskurser är sammanflätade på ett mer komplext sätt (a. a.).  
 

Begrepp 
 
Allt är alltså inte entydigt definierat i diskursen. För att göra diskursanalys an-
vänder vi en rad begrepp som verktyg (se vidare Winther Jörgensen & Phillips, 
2000), vilka vi kommer tillbaka till i vår avslutande analys: 
 
Element är till skillnad från moment tecken som inte är slutgiltigt fixerade. 
Gränsdragningen mellan elementen kan vara föremål för spänning. Att fokuse-
ra denna spänning och vad som i en diskurs betraktas som element respektive 
moment, vars betydelse har en fixering, blir en empirisk fråga. 
 
Flytande signifikanter är element vars betydelse är så öppen att de kan tillskri-
vas olika betydelser och på det sättet går det att urskilja en kamp mellan olika 
diskurser. ”Flytande signifikant” är ett redskap för att finna och dokumentera 
diskursordningen: 
 

De flytande signifikanter som olika aktörer försöker investera med skif-
tande innehåll kan nämligen ses som indikatorer på diskursordning-
ar./…/Att en signifikant är flytande visar att en diskurs inte har kunnat 
fixera dess betydelse entydigt utan att flera diskurser förenas i strävan att 
erövra den. De ifrågavarande diskurserna och deras inbördes förhållande 
bildar således diskursordningen. (a. a., s 141) 

 
Myter är å ena sidan en missuppfattning av verklighetens beskaffenhet, men å 
andra sidan en helt nödvändig horisont för våra handlingar. Vissa myter kom-
mer att uppfattas som sanna och vissa som falska. Myterna tillskrivs olika in-
nehåll av olika aktörer för att på det sättet göra den egna bilden gällande (a. a., 
s 47). 
 
Frågor vi ställer oss är då om det är myter som konstrueras och reproduceras i 
de fackliga utbildningarna? Vad är det som framställs som sant? Formuleras 
sanningen utifrån det vi beskriver som ”den traditionella fackliga diskursen” 
eller hämtas sanningarna från andra diskurser? 
 
Antagonism uppstår när olika identiteter hindrar varandra och där olika diskur-
ser konkurrerar. Antagonismen upplöses genom Hegemoniska interventioner 
som är en artikulation som genom en kraft återupprättar entydigheten (a. a.). 
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Nodalpunkter är privilegierade tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och 
från vilket de får sin betydelse (a. a.). I det kontext vi studerar framträder bland 
annat ”delaktighet” och ”engagemang” som nodalpunkter. 
 
I vår analys studerar vi inte bara vad som sägs utan även vad det är som inte 
sägs eller det konstitutiva yttre Det handlar alltså om vad som utesluts i en 
diskurs.  
 
Vi har för avsikt att studera i vilken mån det finns antagonism, eller konflikt 
när olika diskurser möts. Och hur sker den hegemoniska interventionen, alltså 
hur sker artikulationen som åter upprättar entydigheten. Det här gör vi genom 
att ta fasta på sammanhang där diskurser konkurrerar till exempel i utbildning-
ar där både den fackliga organisationen och arbetsgivaren medverkar men även 
i andra sammanhang där andra diskurser konkurrerar med den fackliga diskur-
sen. 
 

Förändring är möjlig 
 
Diskursens tröghet bottnar i att människor konfronterar institutioner med en 
speciell praktik, relationer och identiteter. Men diskurser verkar även i förbin-
delse med andra praktiker och framförallt finns diskurser i ett sammanhang av 
maktrelationer och kamp. Diskurs som politisk handling upprättar, upprätthål-
ler men även förändrar maktrelationer och kollektiva enheter, till exempel 
klass, mellan vilka maktrelationer utvecklas. Diskurs som ideologisk praktik 
konstituerar , naturaliserar, understödjer, men således även förändrar innebör-
den av världen från olika positioner i maktkampen (a. a.) 
 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin 
uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprättandet av den 
sociala värld, inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika makt-
förhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer 
jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället 
som helhet (a. a., s 69). 

 
Fairclough har ett emancipatoriskt kunskapsintresse i forskningen. Han vill 
därmed avslöja orättfärdiga maktförhållanden. Förändringspotentialen är att ta 
fasta på det vi tar för självklart eller sant och istället se det som politiska intres-
seyttringar och något man kan ta ställning till. En möjlighet till förändring är 
att alltså ta fasta på att den ideologiska betydelsen av element inte är fixerad 
(Fairclough, 1992). 



 
 
 
 

 21

Frågor som väcks 
 
I det här kapitlet har vi väckt en rad frågor som vi får anledning att komma till-
baka till: 
 
1. Vilka sociala identiteter framträder lättare än andra och vilka är hegemo-

niska respektive kontrahegemoniska? 
 
2. På vilket sätt definieras de fackliga företrädarna under utbildningen – som 

subjekt eller objekt? Och vilka typer av subjektspositioner skapas för dem 
i utbildningarna? 

 
3. I vilken utsträckning blir deltagarna överdeterminerade i nya samverkans-

former av facklig utbildning? 
 
4. Blir nya samverkansformer komplement eller kommer de diskursiva prak-

tikerna att uppfattas som motsägelsefyllda? 
 
5. Är det myter som konstrueras och reproduceras i de fackliga utbildning-

arna? Vad är det som framställs som sant? Formuleras sanningen utifrån 
det vi beskriver som ”den traditionella fackliga diskursen” eller hämtas 
sanningarna från andra diskurser? 

 
6. I vilken mån finns det antagonism eller konflikt när olika diskurser möts? 

Hur sker den hegemoniska interventionen, alltså hur sker artikulationen 
som åter upprättar entydigheten? 

 
Vi konstaterade inledningsvis att det finns ett ideologiskt och politiskt kontext 
som präglar den verksamhet vi studerar. Det uppmärksammar vi i nästa kapitel. 
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PROJEKTET I ETT SAMMANHANG 
 
I det här kapitlet sätter vi in vår studie i ett politiskt kontext. För att förstå den 
fackliga utbildningens roll i dag och utifrån vilka bevekelsegrunder nya former 
av samverkan sker är det angeläget att, om än summariskt, relatera det till den 
svenska modellen och den samverkan som präglat relationen mellan parterna 
sedan tidigare. 
 
Fackföreningsrörelsens nära koppling till det socialdemokratiska partiet är nå-
got som inte kan förbises eftersom denna påverkat och påverkar fackförenings-
rörelsens agerande. Det här är i sig inget konstigt eftersom det var fackliga fö-
reträdare som startade partiet1889. Ett motiv var att man upptäckte att det 
fanns frågor som sträckte sig utanför den fackliga organisationens räckvidd 
som var av vikt för arbetarna.  
 
Banden mellan fackföreningsrörelsen och partiet har varit fortsatt starka. Detta 
har kritiserats från höger bland annat för att partiet därmed har haft stora och 
ekonomiskt starka medlemsorganisationer bakom sig som har mobiliserats inte 
minst i valtider vilket har betraktats som ett hot5. Kritiken har också kommit 
från vänster. Man har då menat att radikaliteten tonas ner till förmån för ett 
samhällsansvar som grundar sig i att partiet varit i regeringsställning vilket 
inte, enligt kritikerna, alltid legat i linje med medlemmarnas intressen. Äkten-
skapet mellan fackföreningsrörelsen och partiet har dock inte varit friktions-
fritt. Det som kom att heta ”rosornas krig” är inte enbart ett svenskt fenomen. I 
det här kapitlet tar vi bland annat upp hur Tony Blair och ”New Labour” staka-
de ut det som kom att kallas ”Den tredje vägen”, viket även blev en inriktning 
inom den svenska socialdemokratin och som kom att påverka hela arbetarrörel-
sen. 
 
I det här kapitlet gör vi ävven ett nedslag på ledarsidan i Sveriges största dags-
tidning. Där kan vi se hur fackföreningsrörelsen i allmänhet och Byggnads i 
synnerhet ifrågasatts på ett sätt som troligen inte varit möjligt för ett antal år 
sedan. Här kan vi se att det är när Byggnads agerar och framträder som en tyd-
lig aktör gentemot andra intressen som misstroendet framstår som störst. Det är 
då de beskrivs i nedsättande termer och som maktfullkomliga.  
 

                                                           
5 Ett motargument har varit att LO, till skillnad från motparten, har presenterat detta stöd 
öppet.  
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Kollektivavtalen och den svenska arbetsfreden 
 
Den svenska modellen har präglats av en speciell relation mellan arbete och 
kapital, men även hur fack respektive arbetsgivare har organiserats. I och med 
kollektivavtalen, det första inom byggbranschen slöts 1909, har parterna varit 
centraliserade. Avtalen har gjort att en jämvikt uppnåtts och under tiden som 
avtalen löpt har det rått arbetsfred. Men det har definitivt inte alltid varit så 
fredligt på arbetsmarknaden som det är i dag. Fram till 30-talet var istället den 
svenska arbetsmarknaden präglad av stora konflikter, inte minst inom bygg-
branschen. På båda sidor fanns då även de som dessutom ville skärpa konflik-
ten (Åmark, 1988).   
 
1930-talet kom att bli ett viktigt årtionde för hur Sverige senare kom att ut-
vecklas. Socialdemokraterna gjorde då tillsammans med Bondeförbundet en 
krisuppgörelse som utgjorde en grund för det som sedan skulle bli ”Det svens-
ka folkhemmet”. Per Albin Hansson presenterade även ett förslag till utredning 
om ”Arbetsfrågans många aspekter” för att komma till rätta med det inflamme-
rade läget på arbetsmarknaden. LO var direkt kritiska till förslaget eftersom de 
inte ville ha någon statlig inblandning. Istället inledde de förhandlingar med 
SAF. Dessa mynnade ut i ett avtal, Saltsjöbadsavtalet, som från början var en 
rekommendation som skulle föras ner på branschnivå. Somliga förbund, bland 
annat Byggnadsträarbetareförbundet, vägrade till en början att skriva på avtalet 
(Åmark, 1988, 1998). 
 
Avtalet fick ett starkt symbolvärde och beskrivs som en historisk kompromiss 
mellan arbete och kapital. Korpi (1986) beskriver kompromissens fackliga för-
delar genom att samarbetet mellan det socialdemokratiska partiet och LO stärk-
tes och att detta skapade förutsättningar för breda koalitioner mellan löntagar-
grupper. Kompromissen hade även, utifrån ett fackligt perspektiv, nackdelar. 
LO tvingades släppa frågan om företags- och arbetsledningsfunktionerna. De 
tvingades även att acceptera ökad företagskoncentration. Arbetets innehåll off-
rades och de fackliga organisationerna tvingades acceptera rationaliseringar i 
stort sett på arbetsgivarens villkor. Slutligen blev den interna fackliga demo-
kratin lidande (a. a., s 1986).6  
 
Från att ha handlat om en kamp om vinsternas andel och lön började LO allt 
mer under efterkrigstiden att koncentrera sig på att prioritera ekonomisk till-

                                                           
6 Hur den interna demokratin försvagats exemplifierar Korpi genom att visa vilka som förde 
talan på kongresserna. Fram till 50-talet var det de valda ombuden som förde talan medan 
ombudsmännen lyssnade. Därefter har det framförallt varit förbundsombudsmännen som 
fört ordet och de valda ombuden som lyssnat.  
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växt på lång sikt. Effektivisering av arbetet kom därmed att definieras som ett 
arbetstagarintresse. Att facket ska ta tillvara medlemmarnas intresse ledde där-
för aldrig till någon konfliktideologi (Åmark, 1998): 
 

Tvärtom är det slående hur tidigt man inom LO utvecklar ett tänkande 
som gör samarbete och kompromisser med arbetsgivarna möjliga, som 
innebär att fackföreningsrörelsen inte bara lever i en fredlig samexistens 
med kapitalismen, utan också strävar efter en så effektiv utveckling av ka-
pitalismen som möjligt. Det är karaktäristiskt för LO att man utvecklar en 
produktivitetsfrämjande ideologi och politik på viktiga områden (a. a., 
s 363).7 

 
Strejken i Malmfälten åskådliggör ett exempel på hur den svenska modellen 
som bygger på samförstånd började krackelera då krav började resas om eko-
nomisk demokratisering av arbetslivet. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela 
arbetet ifrågasattes på ett sätt som inte gjorts tidigare. Som en reaktion på detta 
kom under 70-talet också förändringar i arbetslagstiftningen och en utredning 
om löntagarfonder (Korpi, 1986). Den svenska modellen där parterna reglerar 
villkoren på arbetsmarknaden genom centralt slutna avtal kompletterades då 
genom lagstiftning. 
 
1980 tillsatte det socialdemokratiska partiet en krisgrupp där LO var represen-
terat. Där kom man bland annat fram till att vinsterna var tvungna att öka på 
lönernas bekostnad och att en åtstramning av offentlig sektor var nödvändig. 
Partiets linje, med Kjell-Olof Feldt i spetsen, kom att utvecklas på ett sätt som 
stod i strid mot beslut tagna på såväl partiets som LO:s kongresser (Åmark, 
1988). Sture Eskilsson, verksam på SAF under 60-, 70- och 80-talen beskriver 
”kanslihushögern” och hur han tack vare dem började hysa en viss förhoppning 
om socialdemokratin under 80-talet. Han skriver i boken ”Från folkhem till 
klassamhälle” att Kjell-Olof Feldt och ”kanslihushögern” ”resonerade ju unge-
fär på samma sätt som andra vettiga ekonomer” (Eskilsson, 2005:283). 
 
Under 80-talet började SAF ställa krav om ett decentraliserat avtalssystem. 
Man ville ha ett större lokalt utrymme och individuella löner. Arbetsgivarna 
började mer medvetet knyta de viktigaste grupperna till sig med diverse förmå-
ner (Åmark, 1988).  
 
Den svenska modellen har alltså snarare byggt på samförstånd än konflikt. En 
förutsättning för den svenska modellen var, enligt Åmark, ett starkt välorgani-

                                                           
7 Ett uttryck för denna ”produktivitetsfrämjande ideologi” är utvecklingsavtalet. Se vidare 
kapitel 5. 
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serat och förhandlingsinriktat näringsliv och dessutom en svag och splittrad 
medelklass. Utifrån dagens fackliga krav om att slå vakt om den svenska mo-
dellen med kollektivavtal är det viktigt att framhålla att denna modell har varit 
en fördel för arbetsgivarna genom att den har gett arbetsfred och möjlighet att 
beräkna arbetskraftens kostnad på sikt (a. a.). 
 
Den arbetsfred som kom att prägla den svenska arbetsmarknaden under 1900-
talets senare hälft krävde en disciplinering av fackföreningsrörelsen som 
genomfördes med normalstadgar, vetorätt för förbundsstyrelserna när det gäller 
undertecknande av avtal och mer makt åt LO centralt i relation till förbunden 
(a. a.). Det var de starka ledarna, som kanaliserade medlemmarnas intressen 
samtidigt som de tog ett ”samhällsansvar”, genom att leda den allt mer centra-
liserade fackföreningen. 
 
Det som är fokus i vårt projekt och som vi beskriver i termer av ”nya former av 
samverkan” har alltså en historia, där samverkan knappast kan betraktas som 
det nya utan snarare i vilka former det görs. 
 
Förändringens vindar 
 
Från 1970-talet och framåt skedde en ideologisk förskjutning inom hela väst-
världen. Denna har ofta personifierats med Margreth Thatcher i England och 
Ronald Reagen i USA (Boreus, 1994). När de tillträdde, 1979 Respektive 
1981, hade det föregåtts av en massiv opinionskampanj. Det privata näringsli-
vet i USA spenderade miljontals dollar på kampanjverksamhet, tankesmedjor, 
bokförlag, religiösa grupper och lobbyorganisationer vilket gjorde att högerns 
budskap fick spridning. I Storbritanien bedrevs ett organiserat arbete av ”Insti-
tute for Economic Affairs” för att lyfta fram nyliberalismens ideologi framför-
allt på universiteten (a. a.). Motsvarande medvetna strategi skedde, som vi 
kommer att se, även i Sverige. Vi kan se avtryck av förändringens vindar i dag 
genom en omorientering inom det socialdemokratiska partiet. Vi kommer även 
ge exempel på texter och utbildningsmaterial som visar hur en ny idéströmning 
får fäste inom Byggnads och LO. Men låt oss först uppehålla oss vid det med-
vetna arbete som SAF beslutade om redan 1969 för att gå till offensiv mot 
vänsterns dominans (a. a.).  
 
Sture Eskilsson, som alltså var verksam inom SAF i mer är 30 år, beskriver hur 
SAF:s nyinrättade avdelning - ”Avdelningen för samhällskontakt” - fick ett 
nytt uppdrag, som tidigare inte funnits med på agendan, nämligen opinions-
bildning. Uppdraget innebar att de skulle ”göra något åt de företagsfientliga 
vänstervindar som svepte över landet” (Eskilsson, 2005:96). Eskilsson beskri-
ver arbetet som lustfyllt: 
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Att möta meningsmotståndare som bestrider det man själv är övertygad 
om skapar engagemang och debattglädje. Så var det i hög grad när min 
bana som opinionsbildare startade. Det var vänstern som dominerade de-
batten och styrde det politiska tänkandet och handlandet i landet. De hade 
problemformuleringsprevilegiet. Det var en angelägen, stimulerande upp-
gift att ta det ifrån dem (a. a., s 116). 

 
Den förändring som Eskilsson beskriver innebar alltså en förskjutning av den 
dominerande debatten mot höger. Och den här förändringen fick även genom-
slag inom arbetarrörelsen. 
 
Från folklig kontroll över produktionen till den tredje vägen 
 
Boréus (1994) skildrar en förskjutning inom den svenska socialdemokratin 
från, vad hon beskriver som, traditionell socialdemokrati där medlen var par-
lamentarism och facklig verksamhet och målet en folklig kontroll över produk-
tionsmedlen. Reformismen byggde på att detta skulle ske efterhand och att må-
let var att vinna den politiska makten för att realisera dessa mål (Korpi, 1978). 
 
Under första världskriget ökade klyftan mellan partiledningen och en falang till 
vänster, vilket ledde till att partiet delades 1917. Det socialdemokratiska väns-
terpartiet som då bildades var reformistiskt men mer radikalt. Den partibild-
ningen kom att befästa den splittring som sedan varit bestående inom arbetarrö-
relsen (Korpi, 1978). 
 
När socialdemokraterna kom i regeringsställning på 30-talet bedömde man att 
förstatligande av produktionsmedlen ännu inte var realistiskt. Istället valde man 
en ny väg med gradvisa reformer som syftade till att begränsa kapitalets makt 
och öka stödet för samhällsförändringar i antikapitalistisk riktning. Den nya 
strategin ”klasskonfliktstrategi grundad på ekonomisk tillväxt” gick ut på att 
göra kakan större för att det skulle bli mer att dela på. Strukturrationaliseringar 
var en del i detta. Facket som tidigare förhindrat detta började acceptera och 
även medverka till dem (Korpi, 1978). 
 
Om vi går några årtionden fram i tiden ger Boreus flera empiriska exempel på 
hur en ideologisk förskjutning mot socialliberalism tagit sig uttryck. Bland an-
nat jämför hon sjuttiotalets socialdemokratiska partiprogram med förslaget till 
ett nytt program 1990 (Boréus, 1994). Det här är en ideologisk förskjutning 
som gäller socialdemokratin i hela västvärlden. I Giddens skrift, i svensk över-
sättning, ”Den tredje vägen” förklaras och motiveras den ideologiska föränd-
ringen bland annat genom Berlinmurens fall som beskrivs som det slutgiltiga 
beviset på att socialismen var underlägsen kapitalismen som samhällsstyre. So-
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cialismen förmådde inte förnya och anpassa sig samt generera ökad produktivi-
tet. När trycket mot globaliserring och teknologisk förändring ökade förmådde 
inte socialismen svara upp mot detta. Kapitalismen framstod då, enligt Giddens 
(1999), som överlägsen. Giddens lyfter särskilt fram det svenska socialdemo-
kratiska partiet som, enligt honom, verkar ha haft en ”särskild förkärlek för be-
greppet den tredje vägen”. Han spår en lysande framtid för socialdemokratin 
om de är beredda att ”ompröva sina förutvarande ståndpunkter” (a. a., s 7). 
 
Den ideologiska förskjutningen motiveras med en ”kaskad av förändringar” 
inom till exempel teknologi, media, kommunikation, industri, marknad, famil-
jestruktur etc. Dessa presenteras som lösryckta utan försök till analys om sam-
band eller struktur. Det här strider, enligt Fairclough (2000), mot traditionell 
vänster- eller socialdemokratisk tradition. Bakom de förändringar som New 
Labour hänvisar till finns inga subjekt. Det går alltså inte att urskilja några ak-
törer som styr utvecklingen. De enda som utmålas som subjekt är kapitalet - 
som rör sig över nationsgränserna, tekniken - som ständigt utvecklas och pro-
duktionen - som flyttar till låglöneländer. Men det är subjekt som inte kan stäl-
las till ansvar (Fairclough, 2000). De multinationella företagen som skulle kun-
na presenteras som en aktör nämns inte i sammanhanget. Genom att inte göra 
det kan den tredje vägen locka fler grupper, men New Labour kommer samti-
digt att sakna en kritisk analys av den moderna kapitalismen (Fairclough, 
2000).  
 
Betydelsen av den centrala kategorin inom den traditionella socialdemokratin 
nämligen ”klass” negligeras. Istället konstrueras den globala ekonomin som en 
tävling mellan nationer där det gäller att hävda sig som ett ”Vi”. Nationen 
framställs som en enhet och klyftorna eller spänningarna inom nationen tonas 
ned. Att hävda sig i den internationella konkurrensen beskrivs även som en 
förutsättning för social rättvisa. Alla har, enligt den beskrivningen, således nå-
got att tjäna på att konflikterna inom nationen inte lyfts fram eller att de non-
chaleras helt (Fairclough, 2000). Ett annat uttryck för hur New Labor kan rikta 
sig till flera grupper är hur man kombinerar till synes oförenliga enheter. Hö-
gertermer som patriotism, ansvar och företagsamhet kombineras med traditio-
nella vänsterparoller som internationalism, rättigheter och attack mot fattigdo-
men (Fairclough, 2000)8. Istället för strävan efter att anpassa sig till det som 
framstod som den allmänna opinionen skulle en alternativ strategi vara, så som 
bland annat SAF gjorde från 60-talet och framåt, att söka påverka och förändra 
den.  
 

                                                           
8 Ett aktuellt exempel på det är hur ”de nya moderaterna” definierar sig som ett arbetaparti. 
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Något annat som skedde under 1980-talet var att kopplingen till fackförenings-
rörelsen minskade. Det här skedde i de flesta kontinentala socialdemokratiska 
partier och det ledde i vissa fall till djupgående ideologiska förändringar (Gid-
dens, 1999:27). Det här kan vara en förklaring till att partiets koppling till fack-
föreningsrörelsen över huvudtaget inte tas upp i Giddens skrift om ”Den tredje 
vägen”. Demokratifrågor är i fokus, men fackföreningarnas roll när det gäller 
demokratiseringen av arbetslivet är uppenbarligen inte något som ingår i Den 
tredje vägen.  
 
Vi kan konstatera att när det gäller den tredje vägen handlar det till stora delar 
om att förhålla sig till förändringar som tas för givna. Därmed blir delaktighet 
och ansvar relevanta begrepp snarare än kamp och solidaritet. Individen lyfts 
fram istället för kollektivet. Den här värdeförändringen har dock inte skett utan 
debatt inom rörelsen. I Stig Malms tal på partikongressen 1984 sa han angåen-
de ”rosornas krig”: 
 

Det är också betecknande att det startats något slags inre tävlan bland 
regeringens ledamöter. Den går uppenbarligen ut på att uttrycka så kon-
troversiella synpunkter som möjligt. Och det innebär att förslagen helst 
ska ha så liten anknytning som möjligt till partiprogram och kongressbe-
slut. Jag vet inte om de ständiga kraven på att partiets politik ska omprö-
vas, överges eller ändras betyder att SAFs kampanj också trängt djupt in i 
våra led. Men med tanke på vilka krav det är som poppar upp så måste de 
betraktas som en framgång ur SAFs synvinkel (Malm, 1994:159). 

 
Han skriver om att det talet var hans första markering mot ”de krafter som un-
der täckmanteln förnyelse” egentligen ville förändra målen för den socialde-
mokratiska politiken. 
 
Malm beskiver vidare hur socialdemokratins styrka varit att de politiska kraven 
har kommit ur människors behov och önskningar, men vad som kom att hända 
under åttiotalet var att politiken istället kom att styras från toppen. Politiken 
ändrades utan diskussion i partiets beslutande organ. 
 

Honnörsordet förnyelse har använts slarvigt och syftar i vissa inlägg till 
en omprövning av socialdemokratins politiska mål. Jag vill varna för den 
här typen av argumentation. Förnyelse är inte ett mål i sig. Förnyelse är 
nödvändigt för att finna nya spår, nya idéer och nya vägar (a. a., s 215). 

 
Stig Malm tillägger att ”det är medlen som ska förnyas – inte målen”. 
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Den snabba förändringen och höga omställningstakten 
 
Vi har konstaterat att de förändringar som föranledde en ideologisk förskjut-
ning inom den västerländska socialdemokratin saknar subjekt. Fairclough be-
skriver hur dessa förändringar framstår som nödvändiga utan att behöva moti-
veras. Vi kan även se flera exempel hur man inom Byggnads i dag hänvisar till 
förändringar där det inte går att spåra några egentliga subjekt. I OU 2000, den 
rapport som lades fram vid 2002 års kongress då Hans Tilly tillträdde som för-
bundsordförande, kan vi läsa om den höga förändringstakten och vilka krav 
som därmed ställs på oss. 
 

Omställningstakten är hög i Sverige. Kraven på förändringar är också 
stora men fortsätter ändå att växa. Inte minst gäller detta inom arbetslivet 
och de färdigheter man skaffade för kanske tio år sedan kan mycket väl 
vara föråldrade redan idag. För att leva upp till kraven på förändringar 
måste de anställda delta i kompetensutvecklingen (s 17). 

 
Det målas upp ett scenario där vi lever i en tid av ständiga förändringar vilket 
ställer krav på oss. Det framkommer inte vem som ställer kraven eller var ifrån 
de kommer. Inte heller framkommer det vem eller utifrån vilka intressen som 
förändringarna drivs utan de framställs snarast som en naturlag. Det är en för-
ändring som drivs utan att någon aktör kan stå till svars (Fairclough, 1992). 
Kunskap beskrivs som något förgängligt eller som en färskvara. Framställning-
en måste betecknas som defensiv. Förändringen tas för given och genom att 
lära om och lära nytt gäller det att anpassa sig till krav som någon okänd aktör 
dikterar. I det här sammanhanget finns det anledning i den farhåga som Stig 
Malm uttryckte nämligen att de ständiga kraven på förändring och förnyelse 
inom arbetarrörelsen kan bottna i att SAF:s kampanj trängt in i arbetarrörelsen. 
En alternativ och mer offensiv syn på behovet av kunskapsutveckling inom 
fackföreningen är att förmå medlemmarna och organisationens anställda att 
utveckla och formulera krav om förändringar och att stärka dem för att driva 
förändringar i en fackligt sett önskvärd riktning. Syftet skulle då också vara att 
utveckla kunskap för att kritiskt granska samhällsutvecklingen och analysera i 
vilka intressen förändringar, som vi förväntas ta för givna, verkligen sker.  
 
Om vi går till en kongressrapport från BI som kom året innan kan vi även här 
se en beskrivning som lyfter fram behovet av förändring. Då är det dagens 
ungdomar som beskrivs som att ställa helt andra krav än vad gårdagens ung-
domar gjorde.  
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Ungdomars uppfattning i dag kan beskrivas på nedanstående sätt: 
 
Vill skapa egna strukturer 
Inre drivkrafter (vilja, lust) 
Auktoritetsföraktande 
Vill synas  
Är uppfyllda av utmaningar 
Är rörliga 
Vill vara anställningsbara (s 45) 
 
Det här kontrasteras mot de äldres uppfattningar: 
 
Jämfört med ”gårdagens ungdomar” – i dag 40 år och äldre – som anser 
att de: 
 
Vill ha en given struktur 
Motiveras utifrån 
Är mer auktoritetsbundna 
Vill smälta in 
Är uppfylld av plikt 
Är trogna 
Har ett större behov av anställningstrygghet 
 
Här är det inte omvärldens krav som motiverar förändring utan de anställda 
ungdomarna, alltså Byggnads medlemmar, som ställer krav om att branschen 
måste förändras i en given riktning. 
 
Affärsvärldens & managementdiskursens intrång i arbetarrörel-
sen 
 
När man från Byggnads sida initierar ett centralt arbete i syfte att utveckla om-
budsmännen anlitas konslutföretaget ”Karriär & Kompetens AB” som ska ta 
fram ombudsmännens ”kompetensprofil”. Det här är ett exempel på något som 
varit påfallande under de år vi följt Byggnads nämligen att fackliga företrädare 
låter sig inspireras från andra diskurser som gör att ”en facklig diskurs” inte går 
att beskriva på något enhetligt sätt. Det här öppnar upp en marknad för konsul-
ter som annars säljer sina tjänster till företagen. Björkman (2003) beskriver det 
som att det finns en ”second hand-marknad” och att ”begagnade modeller går 
att sälja till nya kundgrupper” (2003:82 genom att gamla modeller går att sälja 
till nya kundgrupper. Fackföreningsrörelsen skulle då kunna vara en sådan 
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kundgrupp när marknaden inom företag och offentlig sektor, i nämnd ordning, 
är mättad. 
 
 
Det går inte att bortse från att det finns aktörer, bland annat konsulter, som har 
ekonomiska intressen av ”förändringshysterin” - konsulter som alltså även anli-
tas av fackföreningsrörelsen. Alvesson kommenterar dessa ”förändringsfanta-
ser”: 
 

Det är uppenbart att det är ytterst profitabelt att lansera olika djärva ut-
sagor om stark föränderlighet, om hur tidigare principer och lösningar i 
ekonomi, organisationer och arbetsliv är hopplöst föråldrade och lansera 
olika idéer och recept om hur dessa skall hanteras. Om föränderlighets-
fantaster själva tror på detta eller om de är cyniska bondfångare är svårt 
att sia om. Kanske pendlar de mellan att slugt planera säljande budskap 
och att trollbindas av dessa – det är ofta lättare att sälja något som man 
själv tror på (Alvesson 2006:135). 

 
Ett motiv till konsulters genomslagskraft kan vara att de står för något nytt och 
spännande, till skillnad från det gamla invanda som betraktas som tråkigt. För-
ändring blir synonymt med utveckling. Företagsledare har ett intresse av att 
hänga med för att de då betraktas som dynamiska (Alvesson, 2006), så ock 
fackföreningsledare. 
 
Här kan en parallell dras till Giddens tredje väg och då han skriver om statens 
behov av förändring. Då är det ur affärsvärlden som inspirationen ska komma: 
 

I en värld där de affärsdrivande organisationerna reagerar snabbt på för-
ändring och är mera kvickfotade kan samhällets styrelse- och förvalt-
ningsorgan komma på efterkälken (Giddens, 1999:84) 

 
Giddens beskriver även hur övriga samhället har mycket att lära av affärsvärl-
den bland annat beträffande effektiv redovisning och flexibla beslutsstrukturer. 
Vidare förklarar han de statliga institutionernas ”lathet” med att de saknar 
”marknadsdisciplin” (a. a., s 84). Marknadens ideal kommer även till uttryck i 
dagens fackliga utbildningsmaterial. Ett exempel kan hämtas ur ett utbild-
ningsmaterial som tagits fram av LO9 och som användes på Byggnads allmän-
fackliga ledarutbildning. Här jämförs fackföreningen med en resebyrå: 

                                                           
9 Det framkommer inte huruvida en utomstående konsult har varit behjälplig att ta fram ma-
terialet. 
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Om du går in till en resebyrå och beställer en resa vill du ha full kontroll 
över vart du ska, vad du vill uppleva och hur du vill ta dig till resmålet. 
Det är din semester, dina pengar och du som väljer. 
 
Om resebyrån rekommenderade dig ett resmål som du accepterade och 
sedan ville bestämma ditt val av hotell, måltider, utflykter och trans-
portsätt, skulle du stirra ilsket på dem och föreslå dem en enkel resa till 
ett mycket varmare ställe. Det skulle inte hjälpa att människor bakom dis-
ken framhöll hur mycket de vet om resmålet, sina goda kontakter och låga 
priser. 

 
En viktig skillnad, och som gör att jämförelsen haltar, är att resebyrån inte är 
en demokratisk organisation och kunden där inte har någon direkt möjlighet att 
ha inflytande över resebyråns verksamhet. Det enda inflytandet du har som 
kund är ju att välja en annan resebyrå.  
 
Att jämföra Byggnads verksamhet med en resebyrå är inte det enda exemplet vi 
stött på där paralleller dras till företagsvärlden (se vidare kapitel 7). Vi har även 
mött ombudsmän inom Byggnads som definierar sin egen roll som att arbeta på 
något som kan jämföras med ett tjänsteföretag. Medlemmarna definieras som 
kunder som via sina medlemsavgifter köper tjänster. Det finns alltså en tendens 
att fackliga företrädare inspireras från verksamheter som styrs av en helt annan 
rationalitet. Fairclough beskriver hur en ”marknadsdiskurs” sprider sig till nya 
domäner. Människor börjar därmed engagera sig i nya typer av aktiviteter som 
är definierade enligt en ny diskurs vilket påverkar verksamheten och hur de 
som ingår i den definierar sig själva (Fairclough, 1992). Det här är en viktig 
bakgrund om vi vill förstå Byggnads bevekelsegrunder för att ingå i nya former 
av samverkan. 
 
För att problematisera den fackliga utbildningens roll och för att öka förståel-
sen för såväl Byggnads som arbetsgivarsidans bevekelsegrunder att ingå i olika 
typer av samverkan vill vi avsluta det här kapitlet med att ta upp ett axplock ur 
den mediala debatten. Den är intressant eftersom den kan betraktas som såväl 
ett avtryck som en pådrivare av de ideologiska strömningarna. Här kan vi se 
hur fackföreningsrörelsen i allmänhet och Byggnads i synnerhet varit utsatt för 
en kritik i det offentliga samtalet som förmodligen inte varit möjlig för ett antal 
år sedan.  
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Byggnads i skottgluggen på DN debatt 
 
I den mån människor har tagit till sig de nyliberala strömningarna har detta 
skett flera år efter politiker och ekonomer har gjort det och långt efter opini-
onsbildande grupper har börjat propagera för dem (Boreus, 1994:65). Det är 
alltså inte fråga om en ideologisk förskjutning som vuxit fram under ifrån. Me-
dias roll i sammanhanget kan knappast underskattas. 
 
När fackföreningsrörelsen och dess ideologi framstår som sårbar kan me-
ningsmotståndarna driva kritiken ett snäpp till, nämligen att ifrågasätta hela 
fackföreningsrörelsens existens. Den kritik, eller snarare påhopp, av fackföre-
ningsrörelsen i allmänhet och Byggnads i synnerhet som vi här lyfter fram 
kommer inte från de breda folklagren utan från ledarsidan på Sveriges största 
dagstidning, Dagens Nyheter. Även om budskapet kommer där ifrån och knap-
past kan definieras som en kritik framväxt under ifrån är det värt att notera hur 
skribenterna vid flera tillfällen säger sig tala för den lilla människans sak. An-
ledningen till att vi uppmärksammar de här texterna i det här sammanhanget är 
att ge en bild av en mediedebatt som under den tiden projektet pågick ofta var 
fackföreningskritisk och stundtals hätsk.  
 
Fem krönikor på ledarplats fokuseras här. De är skrivna under perioden 3 sep-
tember 2002 till 4 december 200410: 
 
Peter Wolodarski:  ”Arbetarrrörelsens polisiära gren”  030212 
Peter Wolodarski:  ”Sanningen om undersköterskornas löner”  030511 
Tiina Meri: ”Riktiga hjältar säger inte nej”  030902 
Peter Wolodarski: ”Byggnads förnedrar våra grannar”  040216 
Peter Wolodarski: ”Byggnads göder sig själva”  041204 
 
Författarna till krönikorna riktar framförallt in sig på Byggnads bevakning av 
att kollektivavtal följs på de arbetsplatser där det finns utländsk arbetskraft  
samt på lönesystemet inom byggbranschen. 
 
Kritik av fackliga arbetsmetoders mål och medel 
 
Meri inleder sin krönika med att beskriva en situation som framstår som olo-
gisk. De svenska byggnadsarbetarna räcker inte till och de som vill komma till 
Sverige ”från våra grannländer i öst för att försörja sina fruar, systrar, barn och 

                                                           
10 Det är värt att notera att Dagens Nyheter även hade en artikelserie på kultursidorna under 
hösten-vintern 2005. Denna blev kritiserad för att vara osaklig och vinklad på ett tendensiöst 
sätt. Kritiken av artikelserien fick dock inte något nämnvärt genomslag i media. 
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brorsbarn där hemma i trakter där en lärarlön inte räcker till så mycket mer än 
hyran” får inte komma. Här lanserar Meri något som måste betraktas som en 
konspirationsteori då hon beskriver hur migrationsverket är i händerna på 
Byggnads genom att migrationsverket konsulterar länsarbetsnämnden som i sin 
tur konsulterar Byggnads.  
 
Även Wolodarski uttrycker sig indignerat om det fackliga arbetet som berör 
utländsk arbetskraft. Han beskriver det som ”arbetarrörelsens tredje gren”: ”till 
den facklig-politiska samverkan kan vi alltså nu addera den polisiära”. Arbetet 
kommer, enligt Wolodarski, att ske på alla nivåer: 
 

Från huvudkontor ner till verkstadsgolv ska tydligen brottsligheten stäv-
jas, men i realiteten blir det pizzabagare, frisörer, kioskägare och ut-
ländsk arbetskraft som jakten kommer att riktas mot. 

 
Wolodarski förklarar det fackliga intresset med att dessa pizzabagare, frisörer 
och kioskägare – som här tillsammans med den utländska arbetskraften får re-
presentera ”den lilla människan” - sällan är fackligt anslutna och därför inte 
passar in i ”den fackliga mönstermodellen där allt ska detaljstyras av central-
förhandlade kollektivavtal”.  
 
”Hur det fackliga polisarbetet fungerar i praktiken vet vi redan” fortsätter Wo-
lodarski. Han beskriver hur Byggnads åkt runt och kontrollerat utländska hant-
verkares arbetstillstånd och F-skattsedlar. Byggjobbarna hade F-skattsedel, 
men facket hävdar ändå att de inte var egna företagare, skriver han.  
 
I en annan krönika, också signerad Peter Wolodarski (040216) är det en an-
nonskampanj som Byggnads hade inför avtalsrörelsen 2004 som är i fokus. 
 
Bilden i Byggnads kampanj anspelar på Hennes & Maurits omdiskuterade re-
klamkampanj på damunderkläder som fått kritik för att kvinnans kropp exploa-
teras och kommersialiseras. Här är det istället en man, av okänd nationalitet, 
som ligger i samma pose. Han är lika lättklädd som damerna i ursprungsannon-
serna förutom att han bär en röd bygghjälm. Bildtexten lyder ”Utnyttjad 
gästarbetare 39.90/tim” Det framkommer att ordinarie pris är 137 kronor. I feta 
bokstäver längst ner på affischen står det ”Kollektivavtal för rättvisa villkor”.  
 
Wolodarskis tolkning är att Byggnads annonskampanj ”framställer baltiska och 
polska gästarbetare som billiga slampor”. Det framkommer att han har talat 
med en Stockholmskorrespondent för den lettiska televisionen som skäms för 
att rapportera till sina tittare om vad svensk fackföreningsrörelse sysslar med. 
Wolodarskis bekant beskriver det, får vi veta, som ”fruktansvärt förnedrande”: 
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De (Byggnads) visar absolut ingen solidaritet med oss. Jag undrar hur 
man kan vara så omänsklig och cynisk? Mina kollegor på hemmaredak-
tionen tror inte det är sant. De vill inte visa bilderna. Sverige är trots allt 
ett grannland. 

 
Wolodarski beskriver kampanjen som prostitutionspropaganda, att den tycks 
”ha gått hem i stugorna” och att ”den fackliga rösten håller på att bli synonym 
med den främlingsfientliga”. Han frågar vart solidariteten tog vägen. Att 
Byggnads påstår att kampanjen syftar till att stoppa utnyttjandet av människor 
avfärdar han som nonsens. Åter igen tar han upp hur Byggnads i Skåne har 
kontrollerat utländska hantverkares arbetstillstånd och F-skattsedlar. Han skri-
ver att ”en organisation som egenmäktigt tar på sig rollen som pass- och skat-
tepolis går inte att lita på”.  
 
Både Meri och Wolodarski uttrycker en misstanke om Byggnads goda uppsåt 
med det fackliga arbetet. Meri beskriver Byggnads som hycklare för ”Ju mer 
facket säger nej till arbetstillstånd, desto fler balter jobbar svart, under okon-
trollerade former och utan att betala skatt”. Byggnads tar sig makt genom att 
utrusta sig med kameror och lägga sig i sådant som, enligt Meri, borde ligga på 
huvudentreprenörernas ansvar. Wolodarski upprörs över att ”LO har fått upp-
draget att bedriva ett intensifierat arbete mot den ekonomiska brottsligheten” 
vilket gör att ”facket ska agera vaktbolag på våra arbetsplatser”. 
 
Meri invänder alltså mot att Byggnads agerar på ett sätt som stärker dem som 
gör att de skulle kunna utgöra en maktfaktor. Utifrån ett annat perspektiv skulle 
det inte vara något negativt, utan istället själva poängen med det fackliga arbe-
tet. Om fackföreningsrörelsen då har inflytande eller makt skulle det vara ett 
tecken på att det fackliga arbetet har lyckats. Meris exempel utgör dessutom en 
beskrivning av ett traditionellt fackligt arbete där fackföreningen bevakar ar-
betsförhållanden på arbetsplatser. Det nya skulle möjligen bestå i att de använ-
der kameror och som gör att den fackliga organisationen lättare kan belägga de 
missförhållanden de möter. 
 
Om man ska sammanfatta Meris budskap består det i att Byggnads har allt för 
mycket makt, vilket bland annat tar sig uttryck i att de bestämmer över Migra-
tionsverkets beslut. Det är alltså ytterst tveksamt om konspirationsteorin har 
någon bäring. Men i hennes krönika på ledarplats får den stå oemotsagd. Meri 
konstruerar alltså en myt (Fairclough, 1992) för att legitimera och göra den 
egna ståndpunkten gällande. 
 
När det gäller Wolodarskis kritik framställs det som suspekt att LO tar på sig 
ett uppdrag. Om vi däremot känner till att LO utgör en paraplyorganisation och 
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att det arbete som LO bedriver sker på uppdrag av medlemsorganisationerna, 
alltså fackföreningarna, framstår det som högst rimligt att dessa har intresse av 
att medverka till att stävja en ekonomisk brottslighet på arbetsmarknaden som 
påverkar de fackligt anslutna medlemmarna negativt och att de fackliga organi-
sationerna därför ger LO ett uppdrag att agera.  
 
Fokus i Wolodarskis krönika behandlar inte rimligheten i att utländska hant-
verkare arbetar under sämre villkor, utan problemet är att den fackliga organi-
sationen tar sig rätten att ha synpunkter om det och till och med agera. Det 
fackliga arbetet sträcker sig längre än Wolodarski kan acceptera. Men här är 
det tveksamt om så många av Byggnads medlemmar delar Wolodarskis kritik. 
Den kritik som framförts under intervjuer, på möten och utbildningar går snara-
re ut på att medlemmarna tycker att ombudsmännen skulle var mer synliga ute 
på arbetsplatserna än de är i dag. Men liksom Meri riktar Wolodarski in sin kri-
tik mot att den fackliga organisationen agerar på ett sådant sätt som skulle ge 
dem makt och inflytande. Åter igen, kritiken riktar in sig mot det som utifrån 
ett annat perspektiv utgör idén med fackföreningsrörelsen, nämligen att utgöra 
en maktfaktor och därmed påverka lön och andra villkor i arbetsliv och samhäl-
le. 
 
Den fackliga mönstermodellen beskrivs av Wolodarski som en toppstyrd poli-
siär organisation som inte tar någon hänsyn till den lilla människan det vill 
säga pizzabagarens, frisörens och kioskägarens vardag. Det hela framstår som 
Davids kamp mot Goliat. En alternativ beskrivning vore att den fackliga orga-
nisationen som kontrollerar att de avtal, som även arbetsgivarna undertecknat, 
verkligen följs framstår som David. Och Goliat representeras då av de ekono-
miska intressen som tjänar på de utländska hantverkarna som billig arbetskraft.  
 
Vi kan alltså se att det är såväl syftet med det fackliga arbetet som de metoder 
som Byggnads, i det här fallet, använder sig av som utsätts för kritik. Wolo-
darski upprörs här över att de lettiska och polska byggnadsarbetarna framställs 
som slampor och beskriver kampanjen som prostitutionspropaganda. Där ige-
nom har han även sagt något om Hennes & Maurits annonser som Byggnads 
affischer anspelar på. Men om den skrev aldrig Wolodarski någon krönika. 
Budskapet i Byggnads affisch kan förstås som att även mäns kroppar exploate-
ras inom byggbranschen. Något som varken Wolodarski eller hans kollega på 
den lettiska televisionen uppenbarligen vill kännas vid. 
 
Framställning av facklig diskurs 
 
Innan vi går in på ett annat tema som varit uppe på DN:s ledarsida, nämligen 
lönesystemet i byggbranschen, vill vi ge ett exempel på hur fackföreningsrörel-
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sen ifrågasätts på ett näst intill subtilt sätt. Exemplet rör ordet ”solidaritet”. Or-
det solidaritet kan i Faircloughs (1992) termer definieras som en nodalpunkt, 
det vill säga ett privilegierat tecken inom en facklig diskurs.  
 

Men trovärdigheten för LO:s ”solidaritet” är noll. Om man ville göra de 
gömda svartjobbarna en tjänst skulle man inte säga nej. Varför inte låta 
Sverige skriva ut arbetstillstånd och ta emot skatten? Det är inte kamera-
utrustade fackpampar som visar prov på själsdjupt samvete. Det är famil-
jeförsörjarna, de som söker arbetstillstånd i Sverige, som är riktiga hjäl-
tar. 

 
I Meris krönika skrivs solidaritet inom citationstecken. Det här blir en marke-
ring som kan tolkas som att fackföreningsrörelsens uttalade intresse av solidari-
tet står för något tvivelaktigt och värt att ifrågasätta. Eller att det egentligen inte 
handlar om annat än cynisk egennytta. Hon slår fast att LO saknar trovärdighet 
över huvudtaget, för det är inte de som visar solidaritet utan det är familjeför-
sörjarna från grannländerna i öst som visar, inte prov på solidaritet, utan på 
”själsdjupt samvete”. Meri beskriver hur Byggnads och Målarfacket ”spelar 
hjälte” genom att de med kameror letat efter dålig arbetsmiljö samt olaglig ar-
betskraft. Även Wolodarski tar upp begreppet: 
 

”Solidaritet” har blivit en facklig eufemism för ren och skär flyktingfient-
lighet. 

 
Som vi kan se har både Meri och Wolodarski valt att skriva den fackliga soli-
dariteten inom citationstecken. Wolodarski beskriver solidaritet som en ”eufe-
mism”11för vad facket egentligen står för är nämligen, enligt Wolodarski, flyk-
tingfientlighet. När Wolodarski skriver om EU-samarbetet lägger han fram det 
annorlunda: 
 

EU-samarbetet handlar om solidaritet. Måtte aldrig Byggnads skamlösa 
hållning bli Sveriges. 

 
En markering som Wolodarski gör för att visa att EU-samarbetet, till skillnad 
från fackföreningen, handlar om verklig solidaritet är att ordet denna gång inte 
sätts inom citationstecken.  Den ideologiska betydelsen av solidaritet är då inte 
heller längre fixerad (Fairclough 1992) Wolodarski avfärdar Byggnads solida-
ritet och deras bevekelsegrunder eftersom han, så som han beskriver det, vet 
deras egentliga syften. 

                                                           
11 =förskönande uttryck 
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Kritik av Byggnads lönesystem – som förblev oemotsagd 
 
Ytterligare en krönika signerad av Wolodarski handlade om Byggnads lönesy-
stem. Denna ville man från Byggnads sida bemöta eftersom man uppfattade 
den som orättfärdig och direkt felaktig. Men på Dagens Nyheter tog de inte 
emot Byggnads genmäle. Istället fick förbundsordföranden nöja sig med att 
publicera svaret på den egna hemsidan. 
 
Under rubriken ”Byggnads göder sig själva” beskriver Wolodarski (041204) 
det, vad han tycker, orimliga lönesystemet inom byggbranschen genom att ap-
plicera det på den egna tidningsredaktionen, Dagens Nyheter. Journalisterna 
skulle då istället för månadslön gå på ackord eller prestationslön, som om-
budsmän skulle förhandla fram. Han beskriver ett scenario där några journalis-
ter ska bevaka rättegången av Anna Lindhs mördare och först måste anmäla 
detta till facket med en detaljerad redovisning av arbetet. Journalistens lön 
skulle sedan räknas fram efter en tidlista där parterna enats om riktpunkt och 
fast del. Avstämning skulle sedan ske var 12:e vecka. Om inte parterna skulle 
komma överens skulle lönen hamna på 109 kronor. Det här skulle, enligt Wo-
lodarski, ske mot arbetsgivarens vilja. Han beskriver även att det bara skulle 
vara facket och inte den enskilde medarbetaren som skulle förhandla om sin 
lön. ”För detta begär facket bra betalt” skriver Wolodarski. Han redogör för 
gransknings- och mätningsavgifter och vilket tillskott det ger den fackliga or-
ganisationen. Han avslutar med: ”Som många läsare redan förstått, är ovanstå-
ende inte beskrivningen av journalistförbundet utan av Byggnads”. 
 
I svaret som Hans Tilly fick nöja sig med att publicera på den egna hemsidan 
riktar han in sig på skillnaden mellan att bygga ett hus och att skriva en tidning. 
När det gäller det förra vet man från början hur resultatet ska bli.  
 

Det är inte så konstigt att avtalet är detaljerat, eftersom uppdraget är de-
taljerat. Det är heller inte så konstigt att lönerna är baserade på ackord 
eller resultat, eftersom resultatet är tydligt. 

 
Det journalistiska arbetet är präglat av en annan arbetsprocess och där det slut-
giltiga resultatet inte är lika tydligt. Tilly fortsätter med att jämföra arbetsmil-
jön på en tidningsedaktion och på ett bygge: Till skillnad från Wolodarski som 
går till ”samma (förhoppningsvis) varma och trevliga arbetsplats dag ut och 
dag in” präglas byggnadsarbetarnas arbete av ständigt nya platser som ofta 
varken är varma eller hemtrevliga och där det ibland saknas möjlighet att ta en 
dusch. Tilly ställer några retoriska frågor: 
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Är då reglerna i avtalet som säger att byggnadsarbetarna ska ha tillgång 
till toalett och omklädningsrum onödiga detaljer? Är reglerna för skydds-
utrustning och säkerhetsutbildning onödiga? 

 
Tilly avslutar med att betona att avtalen mellan olika branscher måste vara oli-
ka. Han fortsätter: 
 

Men det verkar inte Peter Wolodarski ha observerat. Kanske beror det på 
att han alltid har alla detaljer och slutresultat klart för sig. Det innebär i 
och för sig att Peter Wolodarski, till skillnad från de flesta andra journa-
lister, skulle kunna jobba efter Byggnads avtal. Som fackföreningsmot-
ståndare försöker han hela tiden spika på fackets kista. Hans arbete är 
förutsägbart, precis som vilket byggjobb som helst… 

 
Det faktum att man på Dagens Nyheters ledarsida vid upprepade tillfällen an-
gripit den fackliga organisationen utan att Byggnads gavs möjlighet att bemöta 
detta kan betraktas som ett exempel på den bristande demokratin i media och 
att olika diskurser inte agerar på lika villkor.  
 
Samtidigt som detta massiva negativa medietryck pågick gjordes en rad opini-
onsundersökningar som visade att Byggnads och den övriga fackföreningsrö-
relsen hade ett starkt stöd för deras bevakning av den svenska modellen och 
kollektivavtalen. Det här skulle kunna bekräfta att den ideologiska förskjut-
ningen som gått i en nyliberal riktning inte växer fram från de breda folklagren 
utan styrs av politiker, ekonomer och opinionsbildande grupper (Boréus, 
1994:65). Wolodarski säger sig tala för den lilla människan. Hans problem är 
att ”den lilla människan” inte alltid tycks hålla med honom. 
 
Tonen i kritiken mot Byggnads säger något om hur stämningsläget var under 
åren före och under vårt forskningsprojekt pågick. Till det kan läggas fackföre-
ningsrörelsens affärer som kantade nyhetsflödet som handlade om lägenhetsaf-
färrer, dubbla arvoden och löspenisar. 
 
När möjligheten att bemöta de fackföreningsfientliga rösterna, som här repre-
senteras av krönikor skrivna i Dagens Nyheter, är starkt begränsad kan man 
tänka sig att den fackliga utbildningen får än större betydelse för att rusta med-
lemmarna att kritiskt bemöta de fackföreningsfientliga strömningar som även 
når personalrum och byggbodar. Det är där en alternativ diskurs skulle kunna 
formuleras och utvecklas. Då skulle ett syfte med den fackliga utbildningen 
vara att formulera en annan verklighetsbeskrivning än den vi får oss till dels 
genom bland annat Dagens Nyheters ledarsida. Den fackliga utbildningen skul-
le då inrikta sig på kritisk analys och utveckla förutsättningar för förändring. 
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En sådan utbildning eller offentlighet skulle leda till en ideologisk polarisering 
där den fackliga utbildningen står för något annat och den fackliga diskursen 
skulle utvecklas och utgöra ett alternativ. Det finns också exempel på fackliga 
utbildningar eller framförallt inslag i utbildningar som pekar i den riktningen. 
Men bilden är inte entydig. De fackliga utbildningarna utgör inga isolat. De 
präglas också av det som förmedlas från den borgerliga offentligheten vilket 
minimerar förutsättningarna att utveckla en facklig diskurs som ett alternativ. 
Det här får vi anledning att återkomma till. 
 
I den här första delen avser vi alltså att sätta in det vi studerar i ett samman-
hang. I nästa kapitel kommer vi därför att presentera den organisation som varit 
i fokus nämligen fackföreningen Byggnads. Organisationens särdrag gör att 
den skiljer sig från de flesta andra fackföreningar vilket är centralt för att sena-
re förstå hur och varför nya former av samverkan tar sig uttryck. 
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KONFLIKTPUNKTER 
 
I det här kapitlet kommer vi att uppehålla oss vid den organisation som arran-
gerar den utbildning som studeras – Fackföreningen Byggnads. Här kommer vi 
även att stifta bekantskap med arbetsgivarorganisationen, Sveriges Byggindu-
strier (BI)12. Här kan vi också se att det finns tydliga konfliktpunkter mellan 
parterna. Dessa måste vi belysa då vi sedan ska studera deras respektive beve-
kelsegrunder för nya former av samverkan inom ramen för olika utbildnings-
satsningar. 
 
Några av de ledande företrädarna inom Byggnads beskriver den egna organisa-
tionen i termer som ingår i en traditionell facklig diskurs. Byggnads beskrivs 
då som ”Världens starkaste fackförening” eller som en ”Kamporganisation”. 
Tre ord som man inom Byggnads har myntat och som har blivit ett signum för 
medlemmen är Stark Stolt och Trygg. Vi kommer här varken att belägga eller 
dementera huruvida Byggnads verkligen är en kamporganisation eller om det 
finns någon annan fackförening som är starkare. Det enda vi kan konstatera är 
att det finns sådant som gör att Byggnads i vissa avseenden skiljer sig från 
andra fackliga organisationer.  
 
Det var först 1988 som det blev norm att byggnadsarbetare skulle vara tillsvi-
dareanställda. I realiteten var över hälften av byggnadsarbetarna tillsvidarean-
ställda även före 1988, men de var framförallt anställda på de mindre byggföre-
tagen. De som arbetade på de större företagen med nyproduktion var i huvud-
sak projektanställda. Vanligtvis hade de endast anställning så länge det aktuella 
bygget pågick. Ofta höll dock bygglagen ihop, i alla fall en kärna av det, även 
vid nästa projekt. Bygglagen hade därmed en relativt självständig relation med 
det företaget som de för tillfället arbetade för.  
 
Byggandets karaktär gör att byggnadsarbetarna inte har en fast arbetsplats utan 
när ett hus är färdigt flyttas arbetsplatsen och en ny organisation måste byggas 
upp, ibland med en annan chef och andra arbetskamrater, med ibland nya kon-
stellationer av lagbasar, skyddsombud och fackliga förtroendemän. En mer be-
stående facklig organisation med en fackexpedition och fack-klubb på företaget 
med ett eget förhandlingsmandat existerar inte i byggbranschen.  
 
Byggbranschens historik, där tillsvidaranställningen blev norm så sent som för 
ca 20 år sedan, och speciella villkor, med ständigt nya arbetsplatser, gör alltså 
att Byggnads skiljer sig på vissa punkter från de övriga fackliga organisatio-
                                                           
12 Vi uppehåller oss framförallt vid den största yrkesgruppen inom Byggnads, nämligen 
snickarna. BI är den organisation som snickarnas arbetsgivare huvudsakligen är anslutna till. 
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nerna. Vi vill här lyfta fram några av Byggnads särdrag som är relevanta för 
den här studien. För det första är det de relativt starka kollektivavtalen som re-
glerar branschen; för det andra är det den fackliga organisationen som byggts 
upp med de relativt starka lokalavdelningarna där ombudsmännen arbetar; för 
det tredje är det lagbasen som leder bygglaget; för det fjärde är det löneformen 
och slutligen är det yrkesbevisen. 
 
Byggbranschen beskrivs ofta, framförallt från arbetsgivarsidan, som konserva-
tiv. Den är, menar man, inte öppen för ”förändringar och innovationer”. Därför 
är det nödvändigt att förändra branschens strukturer. De söker mindre konflikt 
och förhandlingar och mer samförstånd och dialog. Det som vi presenterar som 
Byggnads särdrag är också, enligt arbetsgivarsidan, något som bör förändras13. 
 
Kollektivavtalen 
 
De rikstäckande avtalen introducerades 1905 på svensk arbetsmarknad. Från 
början var det arbetsgivarna som var betydligt mer intresserade av dem. Från 
byggnadsarbetarnas sida såg man istället en större möjlighet när de starka loka-
la fackliga organisationerna förhandlade, möjligen med ett nationellt avtal som 
norm. När LO i 1930 års verksamhetsberättelse redovisade 53 riksavtal sakna-
des fortfarande avtal i byggbranschen (Åmark, 1998). 
 
I dag har man inom byggbranschen några av de starkaste kollektivavtalen på 
svensk arbetsmarknad. Ett skäl till att man inte har förhandlat på företagsnivå i 
lika stor utsträckning beror troligen på att tillsvidareanställningen kom in så 
sent i branschen. Ett annat skäl kan vara att arbetsplatsen hela tiden flyttas.  
 
Något industriavtal finns inte inom byggbranschen som motsvarar det som 
finns inom industrin där de kollektivanställda förhandlar tillsammans med 
tjänstemännen14. I en skrift från Svenskt Näringsliv med det talande namnet 
”Den svenska modellen har kantrat” beskrivs hur fackföreningarna fått en allt 
för stor makt i förhållande till arbetsgivarsidan. Till skillnad från de fackföre-
ningar som ”utnyttjar sin förhandlingsmakt på ett ohämmat sätt” lyfts industri-
avtalen fram som ett föredöme: 
                                                           
13 När vi beskriver BI:s intresse är citaten hämtade ur en text, om ej annat anges, som BI gav 
ut i samband med avtalsrörelsen 2001: Avtalsrörelsen 2001. Ett Byggavtal för kvalitet, pro-
duktivitet och goda medarbetarrelationer. Varför vill byggföretagen ändra på kollektivavta-
len? 
14 I dag finns en ambition hos arbetsgivarsidan att upphäva skiljelinje mellan tjänstemän och 
kollektivanställda eller mellan byggnadsarbetare och arbetsledning. Det var dock ett krav 
från arbetsgivarna i början av 1900-talet att arbetarförbunden inte skulle släppa in arbetsle-
darna. Därav bildades SALF 1920 (Åmark (1988). 



 
 
 
 

 43

En del fackföreningar inser hur företagens verklighet ser ut och anpassar 
på ett ansvarfullt sätt sitt agerande till detta. Industriavtalet och andra 
förhandlingsavtal är exempel på ett sådant ansvarfullt agerande (Internet 
3. s 4) 

 
En arbetsgivarföreträdare som intervjuats inom byggbranschen kommer in på 
önskan om ett industriavtal när han talar om framtiden i byggbranschen, efter-
som man då har ”en gemensam förhandlingsordning”, gemensamma värde-
ringar” och ”en gemensam bas” att utgå ifrån. 
 
Individuella avtal mellan arbetsgivare och enskilda anställda existerar inte offi-
ciellt i byggbranschen, och är i vilket fall ovanligt. Det gör att det mesta regle-
ras mellan parterna centralt i kollektivavtalet. Det här är också något som 
Byggnads uttryckligen värnar om. Diskussionen om värdet av kollektivavtalen 
har fått en förnyad aktualitet i samband med EU:s utvidgning och den fria ar-
betsmarknaden där byggnadsarbetare, framförallt från Östeuropa, kommer till 
Sverige och ofta arbetar under sämre villkor än de som gäller enligt de svenska 
kollektivavtalen. 
 
Kollektivavtalen beskrivs från arbetsgivarna som omoderna och hörande till en 
svunnen tid då branschen såg annorlunda ut: 
 

Kollektivavtalen har kraftigt föråldrade och dåligt fungerande regler och 
villkor som levt kvar oförändrade från en passerad tid, då byggnadsarbe-
tarna huvudsakligen var objektanställda. 

 
En skillnad beskrivs som att yrkesarbetare då, innan tillsvidareanställningen 
kom 1988, ”saknade fotfäste och identitet i byggföretag” eftersom anställnings-
formen var en annan. Just den nya relationen mellan anställda och arbetsgivare 
i och med tillsvidareanställningen är något som betonas: 

                                                           
19 Flera byggnadsarbetare beskriver dock inte anställningsförhållandena i byggbranschen 
som fasta, långsiktiga och ömsesidiga. Så fort företaget får mindre att göra blir de uppsagda. 
Det har framkommit under intervjuer att flera har pärmar hemma där de förvarar sina upp-
sägningar.  
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Den betydelsefulla förändringen vilar på ett modernt synsätt där trygga, 
fasta, långsiktiga och ömsesidiga relationer i företaget präglar anställ-
ningsförhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare19. 

 
Det här kan jämföras med den negativa inställning arbetsgivarorganisationen 
hade till tillsvidareanställningen när den kom (se vidare kapitel 5). Nu, 20 år 
senare, beskrivs införandet av tillsvidareanställningen som ett systemskifte i 
positiv bemärkelse. Problemet är att kollektivavtalen då inte förändrades. Des-
sa är inte anpassade till dagens situation. Bilden av dagens ”medarbetare” be-
skrivs som en med ”starkare identitet, lojalitet och närhet/…/hos det egna före-
taget”. Därför måste det, enligt arbetsgivarsidan, vara dessa medarbetare som 
de ska kunna förhandla direkt med istället för att gå via den fackliga avdel-
ningen. 
 
Vidare beskrivs kollektivavtalen av arbetsgivarna som något som hämmar för-
ändring och utveckling inom branschen: 
 

Branschens ålderdomliga kollektivavtal sätter stopp för viljan på arbets-
platsen att förändra och enas om bättre och nya arbetsformer. Detta ska-
par även sämre förutsättningar att utveckla andra långsiktiga mål och 
”mjuka” villkor i företagen utifrån en helhetssyn med medarbetare om 
kompetensutveckling, ökat ansvar, delaktighet och karriärplanering. 

 
Samtidigt som man från Byggnads sida slår vakt om de centralt tecknade kol-
lektivavtalen har det från mitten av 70-talet pågått en utveckling mot att den 
fackliga strukturen i byggbranschen mer efterliknar den fasta industrin, genom 
att större fokus läggs vid det fackliga arbetet på det enskilda företaget. Det här 
återkommer vi till i del 2. 
 
Ombudsmännen 
 
Byggnads skiljer sig från andra förbund genom att man där har fler ombuds-
män som arbetar på de fackliga avdelningarna. Inom den fasta industrin är det 
istället fler som arbetar fackligt på hel- och deltid som fortfarande är anställda 
på företagen. Eftersom ombudsmännen är helt oberoende av de enskilda ar-
betsgivarna bidrar det till ett annat förhandlingsklimat. Ombudsmännens fack-
liga uppdrag täcker dessutom hela branschen till skillnad från den fackliga för-
troendemannen som enbart agerar på ett enskilt företag.  
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Ombudsmannen kanske mest personifierar det som man från BI vill förändra i 
branschen. Det är dem som företagen tvingas förhandla med när det gäller lön 
och andra frågor, när de istället hade velat ”samverka med de egna medarbe-
tarna”. Det framkommer tydligt, inte minst under avtalsrörelsen 2005. I BI:s 
yrkanden framkom att man ville ha en avtalsförändring till stånd. I kollektivav-
talets elfte paragraf framkommer att ombud har rätt att besöka arbetsplatsen. 
Här ville man ändra avtalstexten genom att lägga till följande restriktioner: 
 

Ombudsman från Byggnads äger rätt att besöka arbetsplats. I god tid före 
besöket skall arbetsgivaren informeras och om orsaken till besöket. Vid 
sådant besök skall företagets regler och rutiner vid externa besök iaktta-
gas. 

 
Man lyckades dock aldrig att få in den texten i avtalet.  
 
Ombudsmännen representerar en förhandlingsordning som beskrivs som omo-
dern av arbetsgivarna. När tillsvidareanställningen infördes började arbetsgi-
varna definiera byggnadsarbetarna som företagets medarbetare i större ut-
sträckning, men i och med att förhandlingsordningen inte förändrades kom 
medarbetarna att sakna inflytande, menade man.  
 

Yrkesarbetarna själva saknar tillräckligt inflytande och medbestämmande 
i byggföretagen på viktiga områden. Alla viktiga frågor hanteras fortfa-
rande idag av utomstående ombudsmän som är anställda av Byggnads. 

 
Facket, som här blir synonymt med ombudsmännen, beskrivs som utomstående 
aktör. Det beskrivs vidare som att det ”i praktiken råder förbud att frivilligt 
enas i byggföretagen om viktiga arbetsvillkor tillsammans med de egna medar-
betarna”. 
 
Före tillsvidareanställningen byggde såväl arbetsgivarna som Byggnads upp 
centrala, regionala och lokala organisationer för att möta behoven hos respekti-
ve organisations medlemmar. Men från arbetsgivarsidan beskrivs det som ett 
problem att dessa ”saknar av naturliga skäl oftast tillräckliga kunskaper, känsla 
eller djupare förståelse för det enskilda företagets verksamhetsmål eller afärsi-
dé”. BI har till vissa delar avlövat sina lokala förhandlingsorganisationer, efter-
som målet är att förhandlingarna istället ska skötas ute på företagen: 
 

När byggbranschens anställningsförhållanden är mer lika andra bran-
schers blir det allt mer naturligt att företaget träder fram som en part med 
tydligt ansvar för sina medarbetare. Lika naturligt vore det förstås att 
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medarbetarna i lokala fackklubbar på varje företag därmed får ansvar 
och mandat att till stora delar företräda sig själva. 

 
Ombudsmännen spås av flera en dyster framtid eftersom många, framförallt 
från arbetsgivarsidan men även från fackligt håll, ser Byggnads som en omo-
dern facklig organisation22. Argumentet är då att det fackliga uppdraget bör 
föras ut till de fackliga företrädarna på företagen som befinner sig närmare 
”verkligheten”. En del av ombudsmännen har delvis finansierats genom ac-
kord- och granskningsarvoden. I samband med att de togs bort kommer också 
ombudsmannakåren att reduceras kraftigt under 2008. Flera inom Byggnads ser 
nu på framtiden med viss oro. Det här kommer att förändra partsrelationerna i 
branschen eftersom man av personella skäl tvingas delegera mer frågor till de 
fackliga företrädarna på företaget. 
 
Lagbasen 
 
Bygglaget leds av en lagbas som väljs av arbetskamraterna. Lagbasen är dess-
utom ofta en facklig förtroendeman. Ansvarfördelningen, ur lagets synvinkel, 
beskrivs som att arbetsledningens uppgift är att skaffa fram material. Arbetsle-
daren har alltså då snarare en servicefunktion än att vara den som leder och 
fördelar arbetet. Det är laget tillsammans med lagbasen som sköter den löpande 
planeringen (Kronlund, 1982)23. 
 
Normen är att lagbasen inte ska tjäna mer än de andra som ingår i laget. Här är 
man från Byggnads sida kluven. Å ena sidan finns röster som förordar att ar-
betsgivaren ska betala lagbasen en extra ersättning. Ett motiv till det är att un-
derlätta rekryteringen av lagbasar och höja statusen. Å andra sidan finns röster 
som är kritiska till detta och som menar att lagbasen därmed skulle tappa sin 
oberoende ställning i förhållande till arbetsgivaren. Tidigare var det vanligt att 
lagen sköt till en extra ersättning till lagbasen om bygget hade gett en god för-
tjänst. I dag förekommer det enbart i undantagsfall.  

                                                           
22 Det faktum att Byggnads struktur och förhandlingsordning ifrågasätts även inom arbetar-
rörelsen gör det än svårare för Byggnads. 
23 Trots lagbasens speciella roll har den knappast varit föremål för forskning. Det är endast 
Kronlund (1982) som i rapporten ”Mannen i mitten” har fokuserat just lagbasen. Rapporten 
är över 20 år och skevs innan tillsvidareanställningarna blev norm i branschen. Ändå är 
principerna som Kronlund lyfter fram giltiga även i dag. Casten von Otter bidrog även till en 
studie av lagbasen inför Byggnads kongress 1989. Denna utgjorde grunden för den lagbasut-
redning som förbundet presenterade. 
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Kronlund (1982) lyfter fram motsättningen i lagbassystemet som å ena sidan är 
fackligt demokratiskt, men å andra sidan ingår i en ekonomisk-organisatorisk 
struktur. De dubbla sidorna bidrar, enligt Kronlund, till motsättningar inom lag 
och yrkeskategorier. Det tenderar även till ett elitistiskt system. Lagbasen har 
intresse av att rekrytera duktiga yrkesmän till laget. Det här har dock till stora 
delar förändrats i och med tillsvidareanställningen eftersom lagbasen då har 
mindre inflytande över vilka som ska ingå i laget. Lagbassystemet bidrar vida-
re, enligt Kronlund, till att yrkeskvalifikationer behålls inom laget utan att kun-
skapen släpps till arbetsgivaren. Yrkeskunskap blir på det sättet kopplat till den 
fackliga styrkan genom lagbasens och byggnadsarbetarnas relativt stora kon-
troll över produktionsprocess och yrkeskunnande. 
 
Lagbasen är alltså intimt förknippad med ackordslöneformen. Det finns exem-
pel på hur arbetsgivare på företag, där den fackliga aktiviteten inte är så hög, 
rekryterar den byggnadsarbetare som leder och fördelar arbetet på bygget. Det 
är inte ovanligt att dessa tituleras på ett annat sätt, exempelvis ”team-ledare” 
eller ”team-leader”. På det sättet kan lagbas-sysslan även placeras in i en karri-
ärstruktur på företagen. Det är alltså då fråga om en funktion som redan finns, 
men där arbetsgivarna på det sättet får ett inflytande över vem som har rollen 
och hur rollen definieras. 
 
Löneformen 
 
I byggbranschen är det utifrån kollektivavtalet inte möjligt för en arbetsgivare 
att betala individuella löner. Till skillnad från de flesta andra förbund är indivi-
duella löner något man från fackligt håll är starkt kritisk till. En majoritet av 
byggnadsarbetarna som är anställda på samma firma eller som arbetar i samma 
bygglag tjänar lika mycket24. Likhet i lön och status påverkar möjligheten till 
identifikation, vilket utgör en bas för den fackliga rörelsen att bygga en ”fack-
lig solidaritetsideologi” (se Boglind, 1988:93).  
 
Ca 20% av byggnadsarbetarna, framförallt de på nyproduktion, arbetar på ac-
kord. När bygget startar förhandlas hur mycket pengar och tid som krävs. Var 
12:e vecka följs arbetet upp och man gör en avstämning. Utfallet delas sedan 
lika inom laget. De relativt sett högre ackordslönerna har fungerat som drag-
hjälp, även för de byggnadsarbetare som går på tidlön eller andra löneformer25. 

                                                           
24 Det gör även att när kvinnor och invandrare kommer in i branschen skulle byggbranschen 
kunna utgöra en arbetsmarknad som ej är segregerad med avseende på kön eller etnicitet, om 
dagens löneform gäller.  
25 När det gäller rörläggare menar flera att ackorden har slutat fungera som draghjälp för de 
med fasta löner. En förklaring till det är att ackordsvolymen är för låg och att skillnaden har 
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Medvetenheten om det gör att en majoritet av byggnadsarbetarna är för att ac-
kordet ska finnas kvar i branschen, även bland dem som själva arbetar för en 
annan löneform. ”Att prata lön på bygget” har blivit en facklig strategi. När 
lönediskussionerna tystnar befarar man inom Byggnads att även lönenivån 
kommer att sjunka. Frågan om löneform och lönenivå är ett centralt inslag på 
den fackliga agendan. 
 
Arbetsgivaren administrerade dessutom fram till 2007 ett granskningsarvode åt 
Byggnads .26 Det var de pengar som byggnadsarbetarna betalade in som sedan 
användes på de fackliga avdelningarna för att granska löner på samtliga före-
tag. På det sättet har den fackliga organisationen haft en övergripande kontroll 
över lönebildningen i branschen. Efter 2007 års avtalsrörelse togs gransknings-
arvodet bort (se kapitel 1). Byggnads ambition är, trots det, att behålla gransk-
ningsverksamheten. 
 
Ackordslöneformen är det som arbetsgivarna framförallt riktar in sig på i opi-
nionsbildning och vid avtalsförhandlingar. Men som vi kommer att se har löne-
formen även varit föremål för en lång och segsliten diskussion inom Byggnads. 
Två av de utbildningar som vi följt och som presenteras i kapitlen 9 och 10 
handlar om lönehanteringen i dag. Vi får därför anledning att återkomma till 
den kontroversiella paragraf tre som reglerar löneformerna i branschen (se ka-
pitel 8). Här går vi stället vidare till ett annat särdrag i branschen nämligen yr-
kesbevisen. 
 
Yrkesbevisen 
 
Vad en byggnadsarbetare ska kunna regleras centralt. Den vanligaste vägen in i 
branschen och till yrkesbeviset är gymnasieskolans treåriga byggprogram och 
en lärlingstid som omfattar totalt 6800 timmar. Under den tiden ska lärlingen 
ha prövat de moment som finns på ett bygge. Det är först därefter som lärling-
en får sitt yrkesbevis och är fullbetald. Det finns inga företagsspecifika eller 
individuella kompetensbevis i byggbranschen. Yrkesbeviset är brett och gör att 
en byggnadsarbetare ska kunna alla förekommande arbeten på ett bygge. Om 
byggnadsarbetaren arbetar på Skanska eller på ett litet lokalt företag, om han 
arbetar med nyproduktion eller med service eller om han arbetar i Ystad eller 

                                                                                                                                                                                   
blivit allt för stor. Timlönen för ackord kan inom VVS vara upp till 50 kronor högre än för 
de som går på fast tidlön. Det samma gäller även plåtslagare. 
26 På de företag där arbetsgivaren är organiserad i arbetsgivareförening anslutna till byggav-
talet drogs detta granskningsarvode direkt på lönen. På de hängavtalsbundna företagen beta-
lade arbetsgivaren in arvodet direkt till Byggnads. Granskningsarvodet var 1,5% av löne-
summan + moms. 
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Haparanda spelar alltså ingen roll. Yrkesbeviset är det samma och en snickare 
ska där igenom kunna söka vilket arbete som helst inom branschen. 
 
Eftersom yrkesbeviset inte är individuellt kommer yrkeskunskapen att bli just 
kollektiv. Med det menar vi att yrkeskunskapen inte utgör ett sorteringsinstru-
ment för arbetsgivaren. Det är till exempel svårare för arbetsgivare att kringgå 
turordningsregeln om sist in först ut vid uppsägningar eftersom det inte kan 
motiveras med att enskilda byggnadsarbetare har en specifik kompetens. Lag-
organisationen med lagbasen ger byggnadsarbetarna ett monopol på kunskap 
om arbetets utförande som gör arbetsgivaren mer beroende av byggnadsarbe-
tarna (Kronlund, 1982). På det sättet utgör yrkeskunskapen en förutsättning för 
kollektiv och facklig styrka. I bygglaget går det heller inte att isolera individens 
prestation från lagets. ”Det var sett i sitt kollektiva sammanhang som indivi-
dens prestation blev viktig och värderas” (a. a., s 73). 
 
I en studie av de danska betongarbetarna, som Kronlund refererar till (Göth, 
1981), vars arbetsorganisation kan jämföras med svenska förhållanden, be-
skrivs hur deras yrkeskvalifikationer utvecklats under de senaste 100 åren fram 
till 1980. Studien visar att det fanns en skillnad i jämförelse med den fasta in-
dustrin. Där hade den tekniska utvecklingen inneburit att tekniska hjälpmedel 
tagit över och möjliggjort en arbetsdelning som inneburit en utarmning och 
dekvalificering. Göth hävdar att trots ny teknik har betongarbetarnas kvalifika-
tionsinnehåll ökat och allmänkunskaper och generella kvalifikationer har till-
förts tack vare arbetsorganisationen med lag och lagbas. Göth beskriver syste-
met dels utifrån ett klasskampsmotiv till kvalifikationsutveckling där lagbassy-
stemet grundar sig i en facklig kamp om produktionsförhållandena och dels ett 
ekonomiskt motiv genom den flexibilitet som lagen möjliggör eftersom laget 
tar över de kostnader som arbetsledningen innebär. 
 
Från BI beskrivs indelningen av yrkesgrupper som snäv och att det råder en 
”statisk indelning av yrkesgrupper”. Yrkesbevisen, menar man, utgår från ”ett 
gammalt skråtänkande som inte speglar dagens verklighet”. I en rapport utgi-
ven av Byggkommissonen (Borgbrant, 2003) beskrivs att utvecklingen av in-
dustrialiserade produktionssystem hindras genom ”fackliga organisationers 
grundläggande intresse för att behålla medlemmar inom respektive skrå” (a. a. 
s 14). Som åtgärder för problemen i byggbranschen föreslås bland annat: 
 

Öka industrialiseringsgraden/förtillverkning i industriella miljöer. 
Överför arbetsuppgifter från byggarbetsplatsen till industriella produk-
tionsmiljöer 
Utför i huvudsak grundläggning följt av monteringsarbeten av industriellt 
producerade komponenter på byggarbetsplatsen (a. a., s 14) 
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Arbetsgivarna betonar avsaknaden av karriärmöjligheter för byggnadsarbetare. 
Detta definieras som ett problem som kan relateras till yrkesbeviset: 
 

Stimulans och naturliga drivfjädrar saknas i dag, både för företag och in-
divider, att genom ökade utbildningsinsatser och bättre kunskaper till-
sammans utveckla nya yrkesroller utifrån en helhetssyn med större befo-
genheter och ansvar. Alla människor är unika och har olika ambitioner i 
yrkeslivet, men reglerna i avtalen stöper alla medarbetare i samma form. 

 
Det handlar om att ”utveckla nya yrkesroller” som gör att yrkesbeviset inte 
längre är relevant. Argumentationen bygger då på att lyfta fram individens sär-
art, medan grundtanken i yrkesbevisen torde vara att det är genom att kollektivt 
hävda en gemensam yrkeskunskap som yrkeskåren och dess status stärks. För 
att förändra yrkesbevisen är gymnasieskolans byggprogram ett viktigt slagfält. 
I Byggkommissionens delrapport som kom 2002 skriver man om yrkesutbild-
ningen: 
 

Branschen planerar redan i dag för alternativa utbildningsvägar med en 
bredare grundutbildning med bland annat större kunskaper inom teknik, 
data med flera tekniska områden. Efter detta är det byggföretagens upp-
gift att vidareutbilda sina anställda inom områden där behov uppkommer 
och att ge kompetens, som ger möjlighet att använda individen för olika 
arbetsuppgifter (Olofsson, 2000:20) 

 
Yrkesbevisets relevans och styrka avgörs kanske inte i första hand vid förhand-
lingsbordet utan i produktionen. Så länge produktionsprocessen tillåter en ut-
veckling och en bredd av byggnadsarbetarnas yrkeskunskap är det relevant. 
Hur produktionsprocessen faktiskt ser ut blir därför viktigt. Om husen byggs på 
plats eller om det kommer färdiga moduler som byggnadsarbetarna, eller mon-
törerna, sätter ihop handlar alltså om hur yrkesbeviset kommer att se ut eller 
om det överhuvudtaget kommer att finnas kvar i den skepnaden som det är i 
dag. Från arbetsgivarsidan är den officiella linjen positiv till en ökad produk-
tionsprocess. Det här ligger även i linje med ambitionen att efterlikna den fasta 
industrin. Låt oss avsluta kapitlet med att se hur diskussionen har gått om pre-
fabricering och produktionsprocessen i byggbranschen inom Byggnads. 
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Med fokus på produktionsprocessen 
 
Prefabricering har varit under diskussion under de senaste decennierna inom 
Byggnads. Diskussionen har gått i vågor. I huvudsak har man varit positiv. I 
alla fall om man utgår från de centralt formulerade dokumenten. Inför 1969 års 
kongress skrevs i rapporten ”Bygg 70”: 
 
Den pågående industrialiseringen av byggandet har redan inom bostadsbyg-
gandet givit påtagliga resultat i ökad produktivitet. En fortsatt utveckling på 
den tekniska sidan, på planeringssidan samt i övrigt genom bl a bättre projekte-
ring, standardisering och bättre yrkesutbildning ger möjligheter till fortsatt pro-
duktivitetsökning. Byggnadsarbetarnas fackliga organ måste här medverka till 
att möjliga rationaliseringsåtgärder vidtas och får en utformning som tillgodo-
ser byggnadsarbetarnas ekonomiska och sociala intressen (Byggnads inför 70-
talet, s 66). 
 
Inför 1989 års kongress efterlyste förbundsstyrelsen en rapport om prefab kont-
ra platsbyggt. Samtidigt uttryckte sig Ove Bengtsberg kritiskt mot en ökad pre-
fabricering som han såg som ett hot mot yrkeskunskapen. Han beskrev plats-
byggt som billigare, bättre kvalitet och att det bidrog till en bättre arbetsmiljö 
(Byggnadsarbetaren nr 16, 1989).  
 
Det som hotas med prefabricering var, enligt Bengtsberg, ”hantverkskunnandet 
i yrkeskåren, arbetsmiljön och kvaliteten på produktionen”. På frågan om 
Byggnads är bakåtsträvande genom att försöka förhindra nya yrkesgrupper sa 
han: 
 

Nej, vi är inte alls emot den tekniska utvecklingen. Men teknisk utveckling 
kan vi också ha inom traditionellt platsbyggande. Vi hävdar dessutom att 
platsbyggande är billigare än elementbygge. Därför vill vi ha en förut-
sättningslös utredning av kostnaderna. 

 
I dag är diskussionen om prefabricering åter i högsta grad aktuell. Ett politiskt 
motiv är att få ner byggkostnaderna.28 I den framtidsrapport som lades fram vid 
2006 års kongress är tonen åter positiv till prefab från Byggnads sida: 
 

Prefab är inget nytt. En stor del av miljonprogrammet byggdes med pre-
fab. Nu verkar det dock som om prefab utvecklas snabbare igen. Bygg-

                                                           
28 Huruvida en ökad prefabricering eller ett mer industrialiserat byggande verkligen är billi-
gare tål att diskuteras. Enskilda exempel visar att så inte alltid är fallet. Dessa får dock sällan 
någon uppmärksamhet. NCC tvingades också lägga ner sin monteringsfabrik i Hallstaham-
mar pga bristande lönsamhet. 
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nads ställer sig positiv till den utveckling som sker. Utan utveckling skulle 
branschen riskera att halka efter (s 13). 

 
Prefab likställs här med utveckling och om man är negativ till det ena framstår 
det som att man också är negativ till det andra. De förändringar som rekom-
menderas i framtidsrapporten motiveras bland annat med att säkra nyrekryte-
ringen till branschen:  
 

Standardisering och ett industriellt förhållningssätt, där man använder 
teknik från tillverkningsindustrin, bör kunna ge ett lyft åt branschen. Det-
ta bör underlätta rekryteringen, när många äldre går i pension (s 14). 

 
Det är tveksamt om standardisering och ett industriellt förhållningssätt skulle 
säkra nyrekryteringen till branschen. Unga byggnadsarbetare som intervjuats 
som fått frågan varför de sökte sig till branschen betonar hantverket, varierande 
arbetsuppgifter, att man inte följer givna instruktioner och bredden i yrkeskun-
skapen. De talar även om värdet av att kunna bygga hela huset och att det finns 
ett utrymme för improvisation genom ”lösning på plats”. Slutligen talar de om 
yrkesstoltheten29. En annan invändning mot att ”standardisering och ett indust-
riellt förhållningssätt” skulle underlätta rekryteringen är att det redan i dag är 
lätt att rekrytera till byggbranschen (förutom vid lågkonjunktur då det inte 
finns jobb).  På flera byggprogram kommer inte alla förstahandssökande in ef-
tersom trycket är så stort. Däremot tvingas flera kommuner lägga ner det ena 
industriprogrammet efter det andra på grund av för få sökande. Det är därför 
synnerligen tveksamt att motivera ett industrialiserat byggande och en mer 
standardiserad produktion med att nyrekryteringen till branschen skulle säkras. 
Man skulle i och för sig underlätta rekryteringen till branschen om produk-
tionsprocessen blev sådan att det inte längre krävdes någon yrkeskunskap efter-
som rekryteringsbasen då inte bara bestod av yrkesutbildade, men det kan ju 
knappast vara ett fackligt intresse. 
 
Författarna till Byggnads framtidsrapport lyfter fram en rad fördelar med pre-
fab: 
 

Längst har prefabriceringen kommit i tillverkningen av småhus. Nuförti-
den byggs allt färre småhus på plats. De tillverkas i fabriker och monteras 
på färdiggjutna grunder. Därigenom sänks kostnaderna, samtidigt som 
kvalitén höjs och tillverkningen sker i en god arbetsmiljö (s 34). 

                                                           
29 Det här underlaget är hämtat från några medlemsutbildningar där unga byggnadsarbetare 
fick frågan varför de sökte sig till branschen och vad de definierar som ”det goda arbetete”. 
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Här är det tveksamt om författarna till framtidsrapporten har Byggnads med-
lemmar bakom sig. 
 
Genom en dramatisk förändring av produktionsprocessen kommer det troligen 
att bli svårt för Byggnads att hävda yrkesbevisen som de är i dag. Utifrån ett 
fackligt perspektiv torde det vara viktigt att bevaka och påverka produktions-
processen och inte bara anpassa sig till prefab som ett fullbordat faktum. Eller 
som Bengtsberg uttryckte det när det gällde prefab eller inte; ”att försöka på-
verka utvecklingen åt det håll vi tycker är bäst” (Byggnadsarbetaren nr 16, 
1989). 
 
I det här kapitlet har vi presenterat fem särdrag i byggbranschen: Relativt star-
ka kollektivavtal, ombudsmännen, lagbasen, löneformen och yrkesbeviset. Alla 
dessa hänger ihop och präglar även relationerna mellan parterna. Eftersom lö-
nefrågan är i fokus, som till sin karaktär är konfliktfylld, gör det att partsrela-
tionen är tydlig. Och det är just partsrelationen som arbetsgivarna vill förändra. 
Därmed skulle kollektivavtalet försvagas, löneformen och lagbasens funktion 
skulle förändras och yrkeskunskapen skulle bli en fråga att förhandla om ute på 
företagen. Ombudsmännen skulle då inte heller längre utgöra ryggraden i den 
fackliga organisationen. Men verksamheten runt lagbasarna utgör inte det enda 
inslaget i den fackliga verksamheten. I nästa del kommer vi att fokusera MB-
grupperna som fått en allt större betydelse framförallt på de större och rikstäck-
ande företagen.  
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DEL 2 
 
Här kommer vi att fokusera på Medbestämmandegrupperna eller MB-
grupperna som de heter i dagligt tal. Det är ett fackligt arbete som har en histo-
ria som främst kan kopplas till Medbestämmandelagen och Utvecklingsavtalet. 
Här betonas vikten av samverkan, så på ett sätt är MB-gruppernas arbete en 
gammal form av samverkan. Men denna samverkan tar sig ständigt nya ut-
tryck. MB-arbetet är också intressant eftersom det genom sin mer konsensus-
orienterade karaktär kan framstå som en kontrast till det mer konfliktfyllda 
fackliga arbetet som handlar om lön och som vi kommer att presentera i Del 3.  
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MEDBESTÄMMANDE I BYGGBRANSCHEN – EN 
BAKGRUND 
 
Byggnads har, som framgick av kapitel fyra, en facklig struktur som snarare är 
uppbyggd mot branschen som helhet än till det enskilda företaget. Men i och 
med att tillsvidareanställningarna blev norm 1987 kom det fackliga arbetet 
även kopplas till företagen. I det här kapitlet kommer vi att ge en bakgrund till 
medbestämmandegruppernas (MB-gruppernas) allt mer framträdande roll i 
Byggnads fackliga arbete30. Vi kommer även att belysa hur Byggnads har ver-
kat för att stärka det fackliga arbetet på företaget. Slutligen kommer vi ge ex-
empel på hur nya former av samverkan tar sig uttryck inom detta område som, 
som vi kommer att se, präglats av samförstånd redan från början. 
 
Att föra ut det fackliga arbetet 
 
MB-gruppernas arbete är framförallt kopplat till två texter som reglerar deras 
fackliga arbete; MBL och Utvecklingsavtalet. Trots att MBL kom 1976 var det 
först när  tillsvidareanställningarna blev norm i branschen som det öppnades 
upp möjligheter för ett fackligt arbete inom detta område även i byggbran-
schen. Från arbetsgivarsidan fanns en förhoppning om att när partsrelationen 
flyttades ner på företaget skulle detta även prägla relationen till att bli mer sam-
förståndsorienterad. På det sättet var MB-grupperna ett välkommet inslag från 
arbetsgivaren. Men vi kommer i det här kapitlet se att även Byggnads har ver-
kat för att mer av det fackliga arbetet ska föras ut på arbetsplatserna och på fö-
retagen. 
 
Medbestämmandelagen 
 
MBL låg i linje med den slogan som Ernst Wigfors myntade redan 1923: ”De-
mokratin kan inte stanna vid fabriksporten”. Det fanns en ambition att den 
ekonomiska utjämningen och ökade demokratiseringen som skett i samhället 
även nu skulle nå arbetsplatserna. Det fanns också krav inom socialdemokratin 
att öka den ekonomiska demokratin genom att inplantera välfärds- och social-
politiska principer i det privata näringslivet (Esping-Andersen, 1988). 
 
Fram till slutet av 60-talet fanns en diskussion inom LO om de fackliga före-
trädarna verkligen skulle engagera sig i företagets skötsel. Det uttrycktes far-
hågor om att de fackliga företrädarna då skulle inta ”dubbla roller” det vill säga 
                                                           
30 I och med att avdelningarna kommer att bantas under 2008 förs en diskussion om hur 
MB-grupperna kan ta en än mer framträdande roll och få mandat att förhandla om fler frå-
gor. MB-gruppernas roll är med andra ord i högsta grad aktuell. 
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att det skulle bli en sammanblandning mellan arbetsgivar- och arbetstagarrol-
lerna. Istället, menade man, måste fackföreningen stå fri och obunden och det 
måste finnas en rågång mellan de som arbetstagare och arbetsgivaren. Johans-
son & Magnusson summerar argumenten mot styrelserepresentation från rap-
porten ”Fackföreningsrörelsen och företagsdemokratin” i LO:s jubileumsskrift 
”LO andra halvseklet”.  
 

Faran med styrelserepresentation är, säger man, att facket i så fall måste 
ta ansvar för företagets skötsel och utveckling. Och om det blir så: På vil-
ken stol skall fackföreningarna egentligen sitta? Kan en arbetare verkli-
gen förena ett yrkesarbete på verkstadsgolvet med att sätta sig in i – och 
följaktligen också ta ansvar för – företagets ekonomi och skötsel? Och 
kanske ännu viktigare: Är den fackliga kampen förenlig med att ta ett or-
ganiserat ansvar för företagets utveckling? Hur skall de fackliga företrä-
darna i så fall agera när det blir aktuellt med kraftiga rationaliseringar, 
nedläggningar och avskedanden av medlemmar? Kommer detta inte att 
innebära en besvärlig dubbelroll för de fackligt förtroendevalda? 
(1998:175-176) 
  

Under den senare delen av 1960-talet skedde en radikalisering av fackföre-
ningsrörelsen och samhällsopinionen i stort. Från fackligt håll restes krav om 
att stävja de negativa konsekvenserna av den industriella utvecklingen, som 
bland annat resulterat i de anställdas bristande möjligheter till planering och 
inflytande över det egna arbetet. Det här var även krav som borgerligheten 
ställde sig bakom, vilket gjorde att det fanns en relativt stor samsyn om att ska-
pa förutsättningar för de anställdas möjligheter till ökad delaktighet. Kravet om 
medbestämmande var alltså inte så kontroversiellt som förslaget om löntagar-
foder kom att bli, vilket ledde till en gigantisk mobilisering av arbetsgivare och 
borgerlighet. Det var ett förslag som till skillnad från MBL riktade fokus på 
ägandet. 
 
Parterna tillmätte MBL stor betydelse när lagen kom 1976. Byggnads utarbeta-
de till exempel ett nytt kurssystem för att möta de nya arbetslagarna. Men det 
var inte bara de fackliga organisationerna som ville möta lagen med stora ut-
bildningssatsningar. Inom SAF diskuterades ett utbildningsprogram på 20-25 
timmar för alla anställda i företagskunskap vilket hade motsvarat 1% av löne-
summan (Schiller, 1988).  
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Det är framförallt tre paragrafer i MBL som kommit att bli centrala i MB-
gruppernas arbete.31 Dessa återkommer under MB-utbildningar och i intervjuer 
med MB-ledamöter. § 11 säger att arbetsgivaren ska förhandla med den fackli-
ga organisationen före beslut om viktigare förändringar av verksamheten eller 
av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisa-
tionen. § 12 ger arbetstagarorganisationen möjlighet att påkalla förhandling 
innan arbetsgivare verkställer beslut. I båda paragraferna finns dock en reserva-
tion som säger att när det finns synnerliga skäl får arbetsgivaren fatta och verk-
ställa beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet. § 19 säger att 
arbetsgivaren är skyldig att hålla arbetstagarorganisationen informerad om hur 
verksamheten fortlöper produktionsmässigt, ekonomiskt samt riktlinjer för per-
sonalpolitiken. Arbetstagarorganisationen ska dessutom beredas möjlighet att 
granska böcker, räkenskaper och andra handlingar i den omfattning som be-
hövs för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till 
arbetsgivaren.  
 
Lagen har beskrivits som en inskränkning av § 32, det vill säga arbetsgivarens 
rätt att leda och fördela arbetet, och på det sättet definierats som en facklig 
framgång. Men MBL har även kallats för ”tut-lagen” det vill säga att den be-
gränsar sig till att arbetsgivaren endast behöver tuta innan han kör över, och att 
någon egentlig maktförskjutning inte har skett. En nu mera pensionerad om-
budsman säger i en intervju: 
 

Medbestämmandelagen framför allt har lett till vissa formaliseringar och 
det är i stort sett företagen som håller i taktpinnen, lagt tiderna att då ska 
vi träffas, då ska vi göra det och då ska vi göra det och så vidare. Och så 
blir det mindre tid för de förtroendevalda att vara ute, och så blir det en 
liten klick. ” ja det är de som sköter det där” - Dom-tänkandet - Jag vet 
inte om det går att bli av med det.  

 
Redan när MBL kom fanns från arbetsgivarsidan en uttrycklig ambition att 
förhandla med ”de egna medarbetarna”. MBL skulle annars, befarade man, bli 
byråkratisk och krånglig. I en intervju med Hans von Oelrich, Byggnadsindu-
striförbundets direktör, sa han angående MBL. 
 

Jag tycker nog att man ska fortsätta med det samarbete som man hittills 
har haft med de anställda. Naturligtvis med ökade kontakter med fackfö-
reningen, eftersom lagen förutsätter det. I gengäld förutsätter jag att 
facket också hjälper till, t ex genom att delegera uppgifter till arbetsplat-

                                                           
31 Enligt kollektivavtalets bilaga C ligger även §21 på MB-gruppernas bord. Denna handlar 
om att den ena parten har rätt till förhandling om tystnadsplikt. 
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serna. Detta kan nämligen bli en byråkratisk historia, om man handskas 
stelbent med det. Men handskas man praktiskt med det – som vi är vana 
vid i byggbranschen – behöver det inte alls bli så (Byggnadsarbetaren nr 
2, 1977). 

 
Inom de fackliga organisationerna fanns en stor tilltro till den nya lagen. I 1977 
års första nummer av Byggnadsarbetaren kunde man läsa: 
 

Nyårsdagen 1977 markerar en milstolpe i arbetarrörelsens tålmodiga 
kamp för att demokratisera Sverige. Sedan nyårsdagen är det lag på att 
löntagarna har rätt till medbestämmande i arbetslivet. Väldiga förvänt-
ningar har knutits till lagstiftningsarbetet som äntligen skulle avskaffa ar-
betsgivarnas förhatliga §32. 

 
Arbetsmarknadsdepartementet hade annonser i fackföreningspressen som löd: 
”Klart att förhandla om inflytandet på arbetsplatsen!” (Se t ex Byggnadsarbeta-
ren nr 1, 1977). Det var alltså § 32 och arbetsgivarens rätt att leda och fördela 
arbetet som det på olika sätt och från olika håll uttrycktes förhoppningar om att 
man nu lämnat bakom sig. I samma nummer av tidningen Byggnadsarbetaren 
står det dock att det finns skäl att varna för överdrivna förväntningar om snab-
ba resultat. Avtalen som skulle komplettera lagen dröjde och den följande av-
talsrörelsen förväntades bli ”den hårdaste i mannaminne”. I nummer 23 samma 
år uttalade sig en ombudsman i Dalarna om hur arbetsgivarna förändrats i och 
med MBL:  
 

Dom har blivit väldigt lena i truten, dom här företagen som förut bett oss 
dra åt helvete! 

 
Han uttryckte sig lite mer nedtonat när det gällde effekterna av MBL genom att 
klargöra att det inte handlade om ”proletariatets diktatur” utan ”en jämställdhet 
i fråga om maktbefogenheter”. Ute på arbetsplatserna trodde han dock att lagen 
gått ganska spårlöst förbi. Ett exempel han gav, som kan åskådliggöra varför 
lagen kom att heta ”tut-lagen”, var ett företag där betongarbetare blev uppsagda 
och arbetsgivaren istället tog in en underentreprenör. Arbetsgivarnas argument 
var att det skulle bli billigare. Eftersom betongarbetarna tvivlade begärdes of-
ferten in. Det visade sig att det inte skulle bli billigare, men det var ändå omöj-
ligt att påverka arbetsgivarens beslut inom ramen för lagen. 
 
Men det var egentligen först 1988 då tillsvidareanställningarna kom som flera 
inom Byggnads började vädra morgonluft. Sven Frisk, facklig företrädare i Gö-
teborg, beskrev det, liksom flera med honom, med att ”då måste företaget börja 
bry sig om sin personal” (Byggnadsarbetaren nr 17, 1988). 
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Tillsvidareanställningen 
 
I och med tillsvidareanställningarna skedde något som kan betecknas som ett 
systemskifte i branschen. 1977, alltså elva år innan anställningsformen föränd-
rades, beskrevs de förväntade effekterna av tillsvidareanställningarna i tidning-
en Byggnadsarbetaren: 
 

Fackets och de anställdas intresse för företagets skötsel ökar vid fastare 
anställningsformer. I realiteten handlar det om anställningstrygghet. Sys-
selsättningsplaneringen måste bevakas i första hand. Men intresset för fö-
retagets skötsel i allmänhet ökar. Även om lagbasens roll minskar i fråga 
om de lönemässiga förhandlingarna, betyder det inte att han blir utan 
uppgifter. Redan i dag har han på många håll också funktionen av facklig 
förtroendeman, vars betydelse kommer att öka avsevärt vid förändrade 
anställningsformer. Medbestämmandelagen innebär att det fackliga infly-
tandet ska utvidgas både när det gäller dagliga frågor och planeringsfrå-
gor (Byggnadsarbetaren, nr 23 1977). 

 
Den förändring man förväntade sig flera år före tillsvidareanställningen blev 
norm var alltså att byggnadsarbetarna inte längre bara skulle vara intresserade 
av den enskilda byggarbetsplatsen utan även av företagets skötsel. Det här be-
tecknades som något nytt. Från Byggnads sida har man varit djupt involverade 
i bostadspolitiken vilket varit viktigt bland annat för byggnadsarbetsarbetarnas 
sysselsättning. Nu blev det snarare företagets skötsel som skulle utgöra garan-
ten för anställningstrygghet. Lagbasens roll när det gäller lön beskrevs som 
minskande, men i gengäld skulle medbestämmandelagen innebära att det fack-
liga inflytandet skulle öka. När den nya anställningsformen till slut kom 1988 
beskrevs förändringen på ledarsidan i Byggnadsarbetaren: 
 

Äntligen! Byggarbetsgivarna har efter segt motstånd och många krum-
bukter tvingats acceptera att byggnadsarbetare ska ha samma anställ-
ningstrygghet som andra löntagare. 
 
Nu måste arbetsgivarna visa större ansvar för sina anställda. De har ju 
kommit för att stanna i företagen. Byggnadsarbetare ska inte längre vara 
några gästarbetare i företagen (Byggnadsarbetaren, nr 6 1988). 

 
Från arbetsgivarsidan var man från början starkt kritisk till en lag som skulle 
innebära tillsvidareanställningar. Argumenten var att branschen skiljer sig från 
andra med korta planeringstider, anbudskonkurrens och rörliga arbetsplatser 
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vilket omöjliggör långsiktig planering.32 Dessutom varierar behovet av perso-
nal. Man såg även en risk att kostnaderna för administrationen skulle öka på 
grund av merkostnader genom permitterings- och uppsägningslöner. Men ar-
betsgivarna förde även fram argument som framstod som mer arbetstagarvänli-
ga till exempel att objektsanställningen ger bättre möjlighet att arbeta på hem-
orten och att bygglag skulle komma att splittras om anställningen löpte tills 
vidare (Byggnadsarbetaren nr 3, 1988). 
 
Göran Lövgren, koncernchef på BPA, var en arbetsgivarrepresentant som ut-
tryckte sig mer positivt till tillsvidareanställningar. Inte minst betonade han de 
anställdas engagemang för företaget.  
 

 Jag ser positivt på det nya avtalet om tillsvidareanställningar, eftersom vi 
kan satsa mer på de anställda som individer. Företagskultur är viktigt och 
det förstår nog även kritikerna till avtalet efter ett tag (Byggnadsarbeta-
ren nr 24-25, 1988). 

 
Just betoningen på de anställda som individer och en stark företagskultur signa-
lerar en förändring i branschen. Tidigare, vilket flera menar var en styrka ut-
ifrån ett fackligt perspektiv, var många av byggnadsarbetarna relativt oberoen-
de av enskilda arbetsgivare. Framförallt bland de som arbetade på nyproduk-
tion utgjorde laget en enhet som höll ihop, i alla fall en kärna av det, från bygge 
till bygge. Den nya anställningsformen bidrog delvis till en individualisering av 
branschen. Det började bli intressant att bevaka vilken plats på turordningslis-
tan man stod och därmed fick byggnadsarbetarna intresse av att stanna på 
samma företag i större utsträckning. I dag menar flera inom Byggnads att det 
skulle utgöra en facklig styrka om byggnadsarbetare bytte arbetsgivare istället 
för att invaggas i en (falsk) trygghet genom en lång anställningstid som ökar 
beroendet av en enskild arbetsgivare. Att tillsvidareanställningen bidrog till att 
byggnadsarbetarna kom för att stanna i företagen beskrevs emellertid då som 
något positivt från Byggnads sida. Genom att företagen kunde ”satsa på de an-
ställda som individer” och att de på olika sätt knöts hårdare till företagen bi-
drog den nya anställningsformen till såväl en individualisering som en ”företa-
gifiering” av branschen.  
 
Vissa företag började nu även erbjuda de anställda möjlighet att köpa konver-
tibler i företagen. I en intervju i tidningen Byggnadsarbetaren sa Torsten  

                                                           
32 Här är det värt att notera att man från arbetsgivarsidan lyfte fram skillnaderna i branschen 
som ett argument. I dag är argumentet att branschen ska efterlikna andra branscher, inte 
minst den fasta industrin. 
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Eriksson, ”chefen som ska göra NCC av JCC och ABV” att han ser det som ett 
sätt att öka engagemanget för företaget: 
 

Vi sätter inga märken på dem som har eller inte har konvertibler i nya 
Nordstjernan. Inte heller gör vi några tidsstudier. Men de fackliga repre-
sentanterna säger att gubbar som har eller bestämt sig för att teckna kon-
vertibler är mer intresserade av företaget och följer med bättre än de 
andra (Byggnadsarbetaren 1988, nr 15). 

 
Han såg det som ett sätt att ”slå två flugor i en smäll” eftersom man dessutom 
”ger en injektion till ett ökat engagemang i företaget” (Byggnadsarbetaren nr 
15, 1988). 
 
Det framkom, tre nummer senare, att konvertiblerna var en god affär för de an-
ställda den här gången. Byggnads representant på NCC, Rolf Ågren, köpte 
konvertibler för 750 000 kronor. Nio månader senare var de värda en miljon. 
Han sa att ”man vore ju dum om man tackade nej när man fick erbjudandet”. 
Han såg dock en orättvisa eftersom han hade velat köpa för en miljon, men att 
det blev övertecknat. Cheferna fick däremot teckna sig för betydligt högre be-
lopp. Därefter har de anställdas möjlighet att köpa konvertibler blivit allt vanli-
gare. Bland annat har Peab, när det här skrivs, gått ut och erbjudit köp av kon-
vertibler till de anställda. I deras pressmeddelande framkommer att: 
 

- Det är roligt att kunna erbjuda alla medarbetare en möjlighet att ta del 
av Peabs framtida utveckling. Ett personligt långsiktigt ekonomiskt enga-
gemang tror vi ökar motivationen och stärker lojaliteten till Peab. 

 
I och med tillsvidareanställningen fick MB-ledamöterna möjlighet att delta i 
beslut som de tidigare inte varit involverade i. När NCC och Siab slogs ihop 
beskrev Ruben Åkerman, ordförande i den centrala MB-gruppen sammanslag-
ningen: 
 

Sammanslagningen är en åtgärd som storfinansen, kapitalet och aktie-
ägarna, vidtar för att stärka sitt ägande. Och det får de väl göra, där har 
vi inget inflytande. Där gör kapitalet som de vill. 

 
Hans uttalande vittnar om en begränsad möjlighet att påverka beslut som är 
centrala och avgörande för företagen. Företagets fackliga organisation, det vill 
säga MB-gruppen, framstod i hans beskrivning som en städgumma för kapita-
let: 
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Det blir naturligtvis konsekvenser för personalen, men det får vi i MB-
grupperna ta hand om vartefter (Byggnadsarbetaren nr 6, 1997). 

 
MBL och framförallt tillsvidareanställningarna gjorde alltså att såväl arbetsgi-
vare som den fackliga organisationen fick nytt fokus. Arbetsgivarna började 
allt mer uttrycka ett intresse för de egna medarbetarna som individer och ville 
på olika sätt få dem mer engagerade i företagen. Till en början såg de att de nya 
anställningarna skulle göra att byggnadsarbetarna skulle stanna på företagen 
och att därmed skulle den fackliga verksamheten bli mer riktad på företaget än 
på branschen i sin helhet. Samtidigt blev företagets skötsel en fråga på den 
fackliga agendan. 
 
Sten Bengtsson, byggforskare på Chalmers, siade i tidningen Byggnadsarbeta-
ren (nr 6, 1988) om att det skulle komma att ske en decentralisering av det 
fackliga arbetet från avdelningen till fack-klubbar. Han trodde även att bygg-
nadsarbetarna nu skulle få mer internutbildning på företagen eftersom det blev 
intressant för företagen att satsa på den egna personalen. 
 
Det fanns dock kritiska röster inom Byggnads mot ett mer företagsinriktat 
fackligt arbete. På ledarsidan i Byggnadsarbetaren nummer 23, 1977 kunde vi 
läsa: 
 

Arbetsgivarnas strategi går ut på att först binda motsidans förhandlare 
vid vissa s k gemensamma utgångspunkter, som arbetsgivarna sedan ska 
kunna åberopa i förhandlingarna om detaljformuleringar. Och detta är 
inte vilka allmänna utgångspunkter som helst. Arbetsgivarna vill att LO 
och PTK ska skriva under på en kapitalismens och marknadsekonomins 
visa, formulerad av SAF-direktörernas experter på antisocialistisk smyg-
propaganda. ”Fortsatt internationalisering” sägs t ex vara ”en nödvän-
dighet för svenskt näringslivs utveckling och därmed för de anställdas 
trygghet”. 

 
När tillsvidareanställningen blev norm i branschen uppfattade alltså flera, både 
från BI och Byggnads, att detta skulle bidra till en större kontinuitet på företa-
gen. Men även här ges en annan bild. Då handlar det om att sakernas tillstånd 
inte har förändrats så mycket i och med den nya anställningsformen. Tillsvida-
reanställningarna beskrivs inte som så trygga. 
Än i dag vittnar byggnadsarbetare om att de har pärmar fulla med uppsäg-
ningshandlingar som de fått så fort det blir lite mindre att göra på företaget. 
Och den där relationen som skulle byggas upp med medarbetarna på företagen 
sker, enligt flera, helt och hållet på arbetsgivarens villkor.  
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I dag har arbetsgivarens tidigare kritik mot tillsvidareanställningar i byggbran-
schen avklingat. Denna anställningsform är nu istället ett argument för att driva 
igenom de förändringar som presenterades i föregående kapitel och som kan 
sammanfattas med ”ett modernt avtal” och ”utveckling av medarbetarrelatio-
nerna”. 
 
Tillsvidareanställningarna aktualiserade i vilket fall frågan om medbestäm-
mande och tillämpning av MBL i byggbranschen. En kritik som framfördes i 
Byggnadsarbetaren bestod i att ”arbetsgivarna fräckt och försåtligt vill försöka 
politisera medbestämmandeavtalet med kapitalistiska värderingar”, en kritik 
som även Utvecklingsavtalet utsatts för. 
 
Utvecklingsavtalet 
 
Tillsammans med MBL är utvecklingsavtalet enligt flera av MB-gruppernas 
egna utsagor deras viktigaste verktyg. Avtalet började gälla 1 mars 1986 mel-
lan Byggförbundet (nuvarande Sveriges Byggindustrier), Svenska Byggnads-
arbetareförbundet, Statsanställdas Förbund, Svenska Industritjänstemannaför-
bundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund. Ut-
vecklingsavtalet präglas av en anda av samförstånd. Under rubriken ”Gemen-
samma värderingar” framkommer att: 
 

Utveckling och effektivisering av företagen är jämte tryggad sysselsätt-
ning frågor av gemensamt intresse för företag och anställda.  

 
Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft beskrivs som en förutsättning för 
utveckling. Detta definieras därför som gemensamma mål och för att uppnå det 
krävs ”aktiv medverkan från alla som arbetar i företagen”. Betoningen ligger 
på samarbete mellan arbetsgivare och fack:  
 

Ett förtroendefullt samarbete mellan de anställdas fackliga företrädare 
och arbetsgivarens representanter är avgörande för utveckling av arbete 
och medbestämmande. 

 
Arbetstagarnas inflytande på arbetsorganisation och företagets ledning skulle 
utifrån ett fackligt perspektiv kunna motiveras som ett egenvärde för att stärka 
demokratin i arbetslivet. Men istället beskrivs det som ett medel för att uppnå 
effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Det utvecklingsavtal som under-
tecknades i april 1982 mellan SAF och LO – PTK och som låg till grund för de 
mer branschanpassade avtalen låg även närmare SAF:s ursprungsförslag än de 
förslag som LO - PTK inledningsvis kom med (Schiller, 1988b).  
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Utvecklingsavtalet är sällan konkret. Målen är diffusa som till exempel att ”de 
anställda ges en så engagerande och stimulerande arbetssituation som möjligt”. 
Måluppfyllelsen är sällan absolut utan det handlar mest om ambitioner och ef-
tersträvanden. Schiller (1988) konstaterar även att inslaget av tvingande be-
stämmelser är litet. På grund av avtalets abstraktion beskrivs det ibland som 
flummigt. Den gröna häftet med de röda bokstäverna kallas av belackarna för 
”en röd-grön röra”. Tanken är att utvecklingsavtalet ska kompletteras och kon-
kretiseras genom företagsanpassade avtal, något som kritikerna varnar för då 
de skulle urholka värdet av ett centralt slutet kollektivavtal.  
 
Det är egentligen bara vid två tillfällen som utvecklingsavtalet är mer konkret. 
§10 medger att alla fackliga medlemmar har rätt till facklig information på be-
tald tid under fem timmar per år. § 12 medger att den fackliga företrädaren har 
rätt att anlita en arbetstagarkonsult som hjälp för att bättre kunna medverka i 
företagets ekonomiska situation och framtid. 
 
I avtalet framkommer även något som ligger i linje med det som vi idag ser 
som ett ensidigt arbetsgivarintresse i byggbranschen nämligen att förändra 
partsförhållandena. I Förhandlingsprotokollet framkommer att den fackliga or-
ganisationen ”åtar sig att aktivt verka för att lokal arbetstagarorganisation utses 
i företaget samt att denna ges befogenheter att handlägga frågor enligt detta 
avtal”.  För Byggnads del är den lokala fackliga organisationen MB-grupperna 
och det är utifrån detta avtal som präglas av samförstånd som de ska agera. 
 
Genom MBL och avtalen eftersträvas ”ett praktiskt och smidigt samarbete” för 
att uppnå ”ett naturligt och förtroendefullt samarbete” på företaget. Det man 
från fackligt håll fått igenom i avtalet, enligt Schiller (1988b), är inte en re-
glering av makten utan att regleringen av inflytandet ska utövas av de fackliga 
organisationerna och inte av de enskilda arbetstagarna, vilket var ett intresse 
från SAF. 
 
Schiller (1988b) beskriver utvecklingsavtalet utifrån ett konfliktperspek-
tiv: 
 

Sett i ett konfliktperspektiv mellan kapital och arbete ger utvecklingsavta-
let ett intryck av att i fråga om ideologi, karaktär och struktur vara mer 
präglat av arbetsgivarna än av arbetstagarnas organisationer, samt i frå-
ga om substans i stort sett markera ett status quo, vilket innebar att ar-
betstagarsidan misslyckats med att uppfylla en rad ambitioner, som den 
betraktat som viktiga (Schiller, 1988b:118). 
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Men Schiller ger även en beskrivning av utvecklingsavtalet ur ett konsen-
susperspektiv: 
 

Utvecklingsavtalet är uttryck för att parterna har ett gemensamt mål i att 
utveckla företaget tekniskt och ekonomiskt samt att detta förutsätter sam-
arbete, som omfattar alla delar av verksamheten med deltagande av före-
tagsledare, arbetsledare, anställda och fack. Detta bör ske i gemensamt 
arbete, vilket innefattar information och diskussion och därmed medbe-
stämmande (Schiller, 1988b:118). 
 

Genom citaten ovan blir det tydligt att det inte på ett entydigt sätt går att be-
skriva utvecklingsavtalet som vare sig en facklig flipp eller flopp. Istället är det 
beroende av vilket perspektiv man utgår från om utvecklingsavtalet kan defini-
eras som en facklig framgång. 
 
Arbetslagarna och framför allt MBL, tillsvidareanställningen och utvecklings-
avtalet banade väg för ett fackligt arbete på företagen vid sidan av skyddsom-
budens arbetsmiljöarbete och lagbasens kamp om lön. Såväl MBL som utveck-
lingsavtalet präglas av samförstånd. Det bygger på en samverkan mellan ar-
betsgivarna och de anställda. Det enskilda företaget blev den arena som i och 
med tillsvidareanställningarna skapade förutsättningar för att ett sådant arbete 
skulle kunna realiseras även i byggbranschen. 
 
Mot ett annat partsförhållande och utvecklade medarbetarrela-
tioner 
 
Vi har tidigare varit inne på att arbetsgivarna har en ambition att göra upp med 
de anställda på företaget utan att gå via en förhandling med den fackliga avdel-
ningen. I dagsläget är MB-grupperna det närmaste denna dröm de kan komma. 
Flera arbetsgivare välkomnar därför en facklig organisation på företaget. Men 
ett problem som man från arbetsgivarsidan ständigt åberopar är att MB-
grupperna inte har något förhandlingsmandat när det gäller lön. Ofta uttrycks 
från arbetsgivarsidan att de allra helst skulle vilja ha det som i andra branscher 
med facklubbar som även förhandlar medlemmarnas löner. En sådan ordning 
skulle i och för sig kunna drabba företagen ekonomiskt eftersom det då är det 
enskilda företaget som finansierar den fackliga verksamheten i enlighet med 
förtroendemannalagen. Men även om den fackliga verksamheten då direkt fi-
nansieras av arbetsgivaren är det enligt en företrädare värt det priset. 
 

Ja visst är det det. Förtroendemannakostnaden, den kommer gå upp. 
Självklart. Det är företagen beredda att göra.  
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MC: Varför? 
För att man vill kunna, man tror, när man förhandlar så har de en större 
förståelse och förstår det liv som det enskilda företaget har, än om det 
kommer utomstående killar som säger att ni ska tjäna 170 kronor punkt 
slut. Företaget kanske vill lägga upp det på annat sätt. Man kanske vill ha 
mera former av resultatlön och sådana saker. Och allting ska inte vara att 
man sitter och kör från företagets sida. Det ska vara öppet och på justa 
villkor allting det här. Men det vill inte Byggnads. Än så länge i alla fall. 

 
Från arbetsgivarsidan handlar det alltså om att skapa förståelse för hur företa-
get har det. Pengarna ska tas från produktionen, vilket torde vara synonymt 
med det gemensamma löneutrymmet. När jag frågar vad man vill uppnå med 
en sådan ordning, förutom att det skulle öka möjligheterna att föra in nya löne-
former, får jag till svar: 
 

Utan det man vill det är att man räknar med att man får ett större enga-
gemang, större intresse för de här frågorna och på så sätt blir effektivare 
och tjänar mer pengar. Det är så man ser det.  
MC: Att det är värt de pengarna 
Det är värt dem. Vi får en annan stämning eller vad vi ska kalla det för. 
Vi slipper det här, massa bråk.  

 
Genom en förståelse för företaget förväntas det alltså bli en annan stämning på 
företaget. Och den här förhoppningen är högst rimlig. Boglind beskriver hur 
det skett en kontinuerlig utveckling av samarbetstraditionen på det lokala pla-
net stöttad av MBL. Genom en ökad förståelse för företaget blir grundperspek-
tivet företagsekonomiskt och även om de fackliga organisationerna har varit 
delaktiga har föreställningen om att facket skulle driva en egen linje i frågor 
som rör utveckling övergivits och grundperspektivet har istället blivit företa-
gets (Boglind, 20003, Lewinsson, 2000). När jag frågar en arbetsgivarföreträ-
dare vad de förväntar sig att uppnå bekräftar han också ett tydligare företags-
tänkande bland de fackliga företrädarna. 
  

Ja och att man vill ha ett större engagemang. Få upp engagemanget. Man 
vill att killarna känner att, jävlar nu jobbar vi i, ta FO Pettersson i Göte-
borg eller SBS i Göteborg/…/ Byggnads agerar fortfarande som vi skulle 
haft objektsanställningarna kvar. Men nu är gubbarna knutna till SBS. 
Och SBS i Göteborg har ju ett förbannat ansvar att se till att sina anställ-
da får det bästa möjliga av det här. Och då vill man ju också kunna disku-
tera och komma överens med sina anställda om exempelvis löner. Inom 
vissa ramar. Det ska ju inte vara någon form av vilda western. 
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Det handlar alltså om att stärka identiteten gentemot företaget. När jag frågar 
vad förändrade relationer innebär förutom att de vill förändra partsrelationerna 
säger samma arbetsgivarföreträdare som ovan: 
 

Förändra relationer på så sätt, det är ju en del i att man vill knyta gub-
barna närmare till sig, om jag så får uttrycka mig. Man vill att de ska för-
stå saker och ting. Och det gör man ju av egoistiska skäl höll jag på att 
säga.  

 
Den här samverkan där företagets bästa är i fokus innebär dock risker utifrån 
ett fackligt perspektiv. Skorstad (2003) beskriver det som en svårighet när de 
fackliga företrädarna som tidigare stod utanför nu inviteras in. De förväntas 
delta och därmed blir de även medansvariga. Han beskriver företagsdemokratin 
som en ”systempålagt interaksjon” där ledningen hela tiden kan hänvisa till 
konkurrenssituation och kundbehov. Effektivitet blir det överordnade. Motpar-
ten framstår inte längre som någon inne i fabriken utan de finns utanför fa-
briksportarna vilket gör det förödande att spilla tid och krafter på interna mot-
sättningar. Skorstad menar att i dessa forum är det alltid arbetsgivaren som sit-
ter med de bästa korten. För det första har de tillägnat sig kunskaper och erfa-
renheter baserade på en ekonomisk teknisk rationalitet och deras uppgift är att 
tillägna dessa kunskaper. Man kan även förvänta sig, menar Skorstad, att de 
har vissa försprång i analytiska sammanhang där ekonomi och effektivitet är 
det primära. Parterna kommer att mötas mer frekvent och under dessa möten 
blir verkligheten redefinierad. Den företagsdemokratiska praktiken bidrar till 
att verkligheten blir justerad och detta ger fördel för ledningens syn. Över- och 
underordnade är inte lika åtskilda och därmed riskerar konturerna av en mot-
part suddas ut. På det sättet griper samverkansforumet in i det som är arbetar-
kollektivets fundament; identifikation, problemtolkning och interaktion vilket, 
enligt Skorstad, gör att kollektivets funktion sviker, motståndet reduceras och 
underordnade kan bli mer följsamma än de varit tidigare. Skorstad beskriver 
det hela som en, utifrån fackligt perspektiv, ond cirkel: Kollektivet försvagas 
vilket banar väg för individuella lösningar vilket gör att kollektivet försvagas 
än mer. Utvecklingen går i riktning mot ett tekniskt ekonomiskt idealtillstånd 
och detta sker, paradoxalt nog, i ett skede där behovet av motmakt är större än 
någonsin (a. a.). 
 
En decentralisering av det fackliga arbetet förutsätter att det bygger på idéer 
som förenar och det blir svårt för den fackliga organisationen att hävda några 
andra än de som företaget grundar sig på (Boglind, 1988). Därmed skulle det 
alltså utgöra ett hot mot den fackliga organisationen som helhet då MB-
gruppen på arbetsplatsen kommer att utgå från det enskilda företagets behov. 
Man kan också tänka sig att när de fackliga företrädarna kommer att utgå från 
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företagets ekonomisk tekniska rationalitet blir det samtidigt svårt att hävda en 
rationalitet som bygger på emancipation och demokrati.  
 
Delegation – en het potatis 
 
Den delegation som vissa fackföreningar gjort genom att föra ner fler frågor till 
de fackliga företrädarna på företaget gör enligt Kurt Junesjö, tidigare jurist vid 
LO Rättsskydd, att förbundsstyrelsen förlorar möjligheten att styra och kontrol-
lera utvecklingen, vilket i sin tur undergräver kollektivavtalens existens.  
 

Att ge den lokala fackliga organisationen rätt att utan stöd av stridsrätt 
förändra avtalets grundläggande skydd är inte demokrati, endast dålig 
förhandlingsstrategi (Junesjö, 2002:26). 

 
Fackföreningsrörelsen reduceras då, enligt Junesjö, till ett serviceorgan. Han 
betonar vikten av det lokala demokratiska inflytandet men markerar även att 
det finns frågor som de på företaget inte bör befatta sig med eftersom de har 
svårt att ta hänsyn till samtliga medlemmars intressen, alltså även de som arbe-
tar på andra företag. Till skillnad från att lämna över ansvar som ett sätt att ak-
tivera de fackliga företrädarna på företaget förordar Junesjö att delegationen 
sker först när de fackliga företrädarna är aktiva, utbildade och har en inställ-
ning som gör att de med framgång kan driva de fackliga frågorna. 
 

Delegationen till lokala fackliga klubbar skall endast ske när den lokala 
organisationen har en sådan utbildningsnivå och facklig inställning att de 
med framgång kan hävda förbundsstyrelsens intentioner i förhandlingar 
med arbetsgivaren (a. a., s 32). 

 
Medbestämmandeförhandlingarna beskrivs av Junesjö snarare som en möjlig-
het till insyn än som ett maktmedel.  
 

Samtidigt som det är värdefullt att det fackliga inflytandet förläggs så lågt 
som det är möjligt får detta aldrig äventyra de fackliga målen eller få det 
att framstå så att den fackliga organisationen i själva verket inte företrä-
der medlemmarna utan är medlöpare till arbetsgivaren. Medlemmarna 
skall alltid uppleva den fackliga organisationen som den naturliga mot-
parten till arbetsgivaren och den som tillvaratar deras intressen i varje 
läge (a. a., s 34). 

 
Junesjö beskriver en risk med att det fackliga arbetet ska realiseras så nära 
medlemmen som möjligt, nämligen att de fackliga målen äventyras och att de 
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fackliga företrädarna riskerar att betraktas som medlöpare och inte kommer att 
framstå som ett alternativ för medlemmen.  
 
OU 2000 och ”Den spelande lagledaren” 
 
Från Byggnads sida har det funnits och finns fortfarande en ambition att föra ut 
det fackliga arbetet till arbetsplatser och företag. Det gäller inte minst nu när de 
fackliga avdelningarna ska bantas. I kongressrapporten, OU 2000, som gavs ut 
i samband med att Hans Tilly efterträdde Ove Bengtsberg som förbundsordfö-
rande 2002 finns en starkt uttalad ambition i den riktningen. Här betonades 
omvärldsförändringar och att de yngre medlemmarna ställer annorlunda krav. 
Därför måste organisationen förändras och utveckla arbetsmetoderna. Det cen-
trala budskapet i OU 2000 är att ombudsmännen ska få en ny roll. De ska gå 
från att vara ”fixare” till att bli ”stödjare”. 
 

Arbetssättet kommer att förändras. Funktionärernas33 roll kommer att bli 
mer i form av att stödja och utbilda förtroendemän än att lösa alla pro-
blem som uppstår. Det krävs ett långsiktigt arbete att gå från fixare till 
stödjare vilket innebär att hjälpa olika delar av organisationen och en-
skilda förtroendemän i sina fackliga uppdrag./…/Många medlemmar upp-
fattar i dag inte att FFM, skyddsombud och MB-ledamöter är fackliga fö-
reträdare. Den fackliga verksamheten i framförallt större företag behöver 
utvecklas och Byggnads fackliga företrädare bli mer synliga. Då kan av-
delningarna i större utsträckning stötta de mindre arbetsplatserna (s 43). 

 
Tanken är att MB-grupperna, framförallt i de större företagen, ska ta ett större 
ansvar i det fackliga arbetet och bli mer synliga som fackliga företrädare på 
arbetsplatsen och i företaget för att frilägga ombudsmännens tid så att de ska 
kunna vara ute på de mindre arbetsplatserna som ofta saknar facklig organisa-
tion. Ombudsmännen ska fungera som ”katalysatorer för våra förtroendevalda i 
sektioner, i företag och på arbetsplatser”. Centrala MB-ledamöter motiverar 
också sitt arbete utifrån OU 2000:s intentioner. En av dem säger i en intervju: 
 

X: OU 2000 togs ju beslut att MB-killarna skulle få mer. Skulle stå på 
egna ben i de stora rikstäckande företagen. Det är väl inte så lustigt 
egentligen. Det är ju ett jädra stort förändringsarbete. Det är ju än dock 
ett nytänkande. Vi har ju ombudsmän i alla de varianter. De har varit med 
i olika epoker. Vissa tycker att si ska det vara, så ska det alltid vara. 
Punkt slut. Medan andra har kommit längre i sin förändringsbenägenhet.  

                                                           
33 De heltidsanställda fackliga företrädarna inom Byggnads benämns ibland ”ombudsmän” 
och ibland, som här, ”funktionärer”. I vår rapport använder vi, förutom när vi citerar, konse-
kvent begreppet ombudsman. 



 
 
 
 

 70

En annan central MB-ledamot talar om att det bland vissa ombudsmän finns ett 
motstånd mot OU 2000. När jag frågar vad han tror att det motståndet bottnar i 
svarar han: 
 

Y: De tycker att de har tappat kontrollen. Det är kontrollbehovet det 
handlar om. Sedan har de inte förstått tanken med OU 2000. Att vi ska 
knyta ihop saker och ting.  

 
Det som är gemensamt för de två MB-ledamöterna är att när de talar om mot-
ståndet mot OU 2000 hänvisar de inte till att detta skulle bottna i en mer prin-
cipiell kritik mot att föra ut det fackliga arbetet på företagen eller en intern dis-
kussion om hur det fackliga arbetet inom Byggnads ska bedrivas. Istället för-
klarar de kritiken med ombudsmännens personliga tillkortakommanden. Den 
ena säger att ombudsmännen inte har kommit tillräckligt långt i sin föränd-
ringsbenägenhet och den andra förklarar det med ombudsmännens behov av 
kontroll.  
 
Efter OU 2000 följde ett omfattande utbildningsarbete av samtliga ombudsmän 
på avdelningarna: ”Den spelande lagledaren”. Tanken var även här att mer av 
det fackliga arbetet skulle föras ut till de fackliga företrädarna på företagen. 
Liksom OU 2000 var det framförallt MB-grupperna som fokuserades. Det var 
deras roller som skulle utvecklas. Även under dessa utbildningar togs om-
budsmännens bristande förändringsbenägenhet upp och definierades som ett 
problem. Då beskrevs det även som en generationsfråga; att det är de yngre 
som är beredda att förändra ombudsmannarollen till att bli den spelande lagle-
daren, men att många av de äldre fortsätter att agera ”fixare”. 
 
En stor satsning i linje med OU 2000 har även gjorts på de centrala MB-
grupperna på de rikstäckande företagen. Deras utvecklade arbetssätt skulle se-
dan spridas till de regionala och lokala MB-grupperna på företagen. MB-
arbetet beskrivs då som något som ska byggas uppifrån och ner. Ombudsman-
nen nedan hänvisar till just OU2000. 
 

Och då togs att man ska aktivera grupperna uppifrån och ner med de frå-
gor som finns i OU2000, och på så sätt få MB-gruppen att ta ett större 
ansvar hela vägen ut. 

 
När frågorna sedan bestämts handlar det, enligt ombudsmannen, om att ”kom-
municera” och ”aktivera istället för att göra själv”. 
 
Budskapet i OU 2000 och den spelande lagledaren har inte stått oemotsagt 
inom Byggnads. En del befarar att organisationen där igenom undergräver det 
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som varit styrkan i Byggnads, nämligen att ha fackliga företrädare på avdel-
ningen som är oberoende av enskilda arbetsgivare och som därmed kan verka 
mer fritt och även gå i konfrontation mot arbetsgivaren. 
 
Frågor om medbestämmande i byggbranschen tycks alltså till sin karaktär vara 
ett område som framstår som konfliktfritt. Dels genom att de verktyg som de 
framförallt har till sitt förfogande nämligen MBL och Utvecklingsavtalet är 
formulerat i en anda av samförstånd. Dessutom, som vi kunnat se, tycks parter-
na vara eniga om att det är en roll som bör stärkas. När vi intervjuar MB-
ledamöterna själva framträder dock en annan bild. 
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MB-UPPDRAGET 
 
I förra kapitlet gav vi en bakgrund varför MB-uppdraget snarare bygger på 
samförstånd än konfrontation. Båda parter tycks dessutom eniga om att det 
fackliga arbetet knutet till det enskilda företaget bör utvecklas. Med den bak-
grunden skulle man kunna tro att den totala harmonin råder runt det fackliga 
arbetet som handlar om medbestämmande. Under intervjuer med MB-
ledamöter framträder dock en annan bild. Deras beskrivningar handlar om en 
utsatt roll, som ofta är otacksam, och att de saknar legitimitet hos såväl arbets-
givare som arbetskamrater. Att de befinner sig i något som kan beskrivas som 
en ”ideologisk korseld” är också något som bör uppmärksammas. Vi inleder 
det här kapitlet med något nog så viktigt, nämligen varför de blev fackliga före-
trädare över huvudtaget. 
 
Att väljas till facklig företrädare 
 
När den representativa demokratin fungerar enligt idealet kan man tänka sig att 
det är arbetskamraterna som ser ett behov av att någon representerar dem på 
arbetsplatsen och därför väljer en företrädare som ska göra detta. Men det är 
sällan det scenariot MB-ledamöterna beskriver när de berättar varför det bilda-
des en MB-grupp. Flera beskriver UVA-mötet34 som ett forum där MB-
gruppen väljs. Men ofta kommer då initiativet från ombudsmannen på avdel-
ningen.  
 
När MB-ledamoten väljs handlar det dock inte alltid om ett regelrätt val.  Någ-
ra uppger att de blev tillfrågade av någon som redan satt i MB-gruppen. Ofta 
har de då haft ett fackligt uppdrag tidigare. En del uttryckte själva intresse om 
att vara med i MB-gruppen för att de därigenom såg en möjlighet att utvecklas 
personligen genom att de uppfattar att det fackliga uppdraget banar väg för en 
möjlighet att berika livet och förkovra sig inom ett nytt område. Andra beskri-
ver sig som engagerade överhuvudtaget eller, som en uttrycker det, ”jag är en 
sådan där stollig föreningsmänniska”. Ett vanligt svar på frågan varför de tog 
på sig uppdraget är att det inte var någon annan som ville. Sällan beskriver de 
uppdraget som något eftertraktat utan snarare att ”jag hann sist ut ur boden” 
eller ”jag var den som inte kunde säga nej”. 
 

B2: Om du skulle fråga alla i Erikstad om de vill gå med i MB-gruppen så 
tittar de ner i backen. Sedan skickas den som inte kan säga nej på en kurs.  

                                                           
34 UVA står för utvecklingsavtalet. Enligt detta avtal har alla medlemmar rätt till facklig 
information fem timmar per år. Då förekommer det också att det görs val av fackliga före-
trädare. 
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Det ska dock framhållas att några MB-ledamöter, men alltså långt ifrån alla, 
blev valda av sina arbetskamrater i ett regelrätt valförfarande. En av dem be-
skriver uppdraget som ett stort förtroende och att han blev rörd när han insåg 
att arbetskamraterna ville att han skulle företräda dem. 
 
I några fall anger de intervjuade att det var arbetsgivaren som tog initiativet till 
att MB-gruppen bildades. En MB-ledamot berättar att det även var arbetsgiva-
ren som utsåg honom. Han berättar hur arbetsgivaren resonerade: 
 

Å: Vi vill ha en sådan som bereder vägen för oss. Så vi inte får en massa 
trassel med facket, och som sparkar oss i arslet och läser avtalet och vet 
hur man ska göra. 

 
När MB-ledamöterna väl tagit på sig uppdraget beskriver de uppdraget utifrån 
olika perspektiv. Några definierar sitt uppdrag utifrån ett konsensusperspektiv 
till exempel ”jag vill göra företaget bättre”. Då beskrivs MB-uppdraget som en 
resurs, inte bara för arbetskamraterna utan även för arbetsgivaren. De har som 
MB-ledamöter en känsla för företaget, till skillnad från ombudsmännen.  
 

X: jag tror att kanske vi som MB-killar, vi har ett hjärta i det företaget vi 
jobbar i. Medan Byggnads avdelning tänker på Byggnads medlemmar i 
det stora. De skiter ju fullständigt i om det står Byggbolaget på din rygg 
eller om det står Bygg AB. Du är medlem. Medan jag kanske värnar om 
att det står Byggbolaget på din rygg. Då värnar jag lite mer om dig. Där 
tror jag den stora skillnaden är. 

 
Andra beskriver uppdraget på ett sätt som gör att deras roll framträder som en 
tydligare motpart gentemot arbetsgivaren. Två MB-ledamöter från samma MB-
grupp svarar på frågan varför de tog på sig uppdraget:  
 

B3: Jag ser det som en risk hela tiden att vi blir överkörda av företagen. 
Och det visar ju sig också när det gäller miljöfrågor och hälsofrågor. De 
har en förmåga att bara lägga locket på när det blir lite besvärligt. Skicka 
ut gubbar i asbest. 
A3: En får ju inte något gratis. De kommer ju sällan med några erbju-
danden om förbättringar. 

 
Anledningen till att MB-ledamöter tar på sig uppdraget skiljer sig alltså åt. 
Från att arbetsgivaren initierar diskussionen om att bilda MB-grupp och till och 
med utser dem som sitter i MB-gruppen till att bli vald av avdelningen eller 
arbetskamraterna. Beskrivningarna av syftet med MB-arbetet skiljer sig också 
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åt. Från att samverka med arbetsgivaren för att göra företaget bättre till att de-
finiera uppdraget som en nödvändighet för att inte bli överkörd av den samme. 
 
Vem definierar uppdraget? 
 
Flera MB-grupper beskriver sig själva som något av en spindel i nätet mellan 
arbetskamrater, den fackliga avdelningen och arbetsgivaren. Det är också nå-
gon av dessa tre aktörer som initierade att MB-gruppen bildades. Men det är 
även dessa tre som på olika sätt definierar MB-gruppens arbete och tilldelar 
MB-gruppen arbetsuppgifter. 
 
Arbetsgivaren präglar uppdraget 
 
Fler beskriver hur det fackliga arbetet på olika sätt präglas av arbetsgivaren. 
Det är arbetsgivaren som kallar dem till förhandlingar, framförallt vid uppsäg-
ning av personal. När det gäller MBL:s § 11 och § 19 ligger initiativet hos ar-
betsgivaren. När de inte kallar till förhandling eller lämnar information blir det 
svårt för MB-grupperna att verka. Ibland framstår det därför som att det då är 
upp till arbetsgivaren hur väl MB-gruppen fungerar. 
 

B2: Våra chefer verkar ju inte, de hör aldrig av sig till oss. Staffan ringde 
till mig en gång och det var när vi skulle säga upp folk. Då kallade han in 
oss på kontoret. Annars har ju vi alltid fått tjata för att ha ett möte. 

 
Andra MB-ledamöter beskriver betydligt aktivare arbetsgivare som till och 
med ger dem, som MB-ledamöter, arbetsuppgifter. 
 

A4: Uppdragen man har får ju ofta stickspår 
B4: Ja det får ju hela tiden stickspår. Så fort en gubbe har nytta av det el-
ler man kan hjälpa till blir man alltid haffad 
MC: Av vem? 
B4: Ja av företaget. De kallar ju in en. Kan vi göra så här och så här. 
Kan du ställa upp här. Och det klart ser man då en möjlighet att göra nå-
got bra så ställer man ju upp direkt. Man är ju med överallt. 
MC: Vad kommer det sig att företaget ber dig om det? 
B4: Ja jag vet egentligen inte. Det har väl fungerat bra. 

 
Det finns också exempel på hur MB-ledamöterna ger uttryck för en samsyn 
med företaget vilket gör att de intressena därmed präglar uppdraget. Det blir då 
viktigt att just det företag som de verkar i ska vara det bästa. Det kan till exem-
pel gälla företagets hantering av lärlingarna. 
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Z: Det är det vi ska sträva efter och hjälpas åt så att, vårt mål är att om 
du kommer från Byggbolaget ska du vara så duktig yrkesarbetare så att 
om du blir uppsagd, för det händer ju ofta de här yngre, så ska alla andra 
företag veta det att kommer du där ifrån, så ”den ska vi ha”. Då kan man 
lättare få ett nytt jobb någon annanstans i alla fall. Så han ska vara så 
kompetent och duktig så han är anställningsbar.  

 
På det sättet ingår MB-grupperna i den konkurrens som sker mellan företagen 
istället för att kroka arm med MB-grupper på andra företag och driva krav 
gemensamt35. En annan MB-ledamot betonar vikten av att det företaget han är 
verksam på ska ha sysselsättning. Det är först när företaget inte har arbete som 
kollektivavtalet blir viktigt. Han betonar även att företaget ska ha en personal-
politik så att de anställda väljer att vara kvar på just det företaget. 
 

X: Den dagen vi inte har jobb, ja då är det dessa hyllmetrar (lagar och 
kollektivavtal) vi får luta oss till. Men den dagen vi har jobb, då behöver 
vi inte ha de här hyllmetrarna. Det är absolut den bästa anställnings-
tryggheten som finns. Du kan ju ha ett kollektivavtal som är jättebra eller 
jättedåligt, så länge du har jobb. Med det menar jag inte utan att kollek-
tivavtalet är det viktigaste vi har. Det ligger ju som grund till allt. Men 
har vi jobb, är vi duktiga på Byggbolaget, blir vi bättre, kan vi ha en bra 
personalpolitik och vi får gubbarna till att trivas i vårt företag. Det är 
idealet för oss. Sedan är det skärmytslingar som kommer. Då får vi försö-
ka stoppa dem. På gott och ont. 

 
MB-grupperna tillägnar sig och utgår från företagets rationalitet och värnar om 
dess ställning på marknaden i konkurrensen med andra företag. Så länge bygg-
nadsarbetare var projektanställda i större utsträckning fanns, som vi varit inne 
på tidigare, inte samma motiv att bidra till att det företag man för tillfället var 
anställd på skulle positionera sig gentemot andra företag. I dag finns däremot 
flera exempel på hur de rikstäckande företagen i policytexter beskriver värdet 
av en god personalpolitik, att utveckla företagskulturen och att bygga upp en 
starkare känsla av ”vi på företaget”. I dessa ambitioner kan MB-gruppen spela 
en central roll. 
 
Att fylla ett hål 
 
Ibland tar MB-grupper på sig arbetsuppgifter från arbetsgivaren som inte fram-
står som traditionellt fackligt arbete. Det kan handla om att MB-gruppen håller 
i introduktionsutbildningar för nyanställda eller administrerar besöken till före-

                                                           
35 Det görs också, till exempel systematiskt arbetsmiljöarbe, företagshälsovård etc. 
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tagshälsovården. En förklaring till detta kan vara att byggbranschen av tradi-
tion haft en närmast obefintlig personalpolitik vilket kan förklaras med att till-
svidareanställningarna kom in så sent i branschen. MB-ledamöterna fyller där-
med ett hål och tar på sig arbetsuppgifter som i andra branscher sköts av perso-
nalavdelningen. En MB-ledamot beskriver detta som en särskilt stor risk när de 
fackliga företrädarna börjar arbeta fackligt på heltid. 
 

Z: Det är ju lätt när du kommer in så här på heltid och så kanske det inte 
riktigt är heltidsjobb då. Så säger de ”Kan inte du skriva löner, kan inte 
du göra de här grejerna också?” Och sedan rätt var det är så är de (MB-
ledamöterna), för oss sett, på fel sida.  

 
Jag frågar honom om det kan bero på att han som får uppdraget inte riktigt har 
klart för sig vad det består i. Men Z har en annan förklaring. 
 

Z: Nej jag tror det är mer, har du kommit in och jobbat heltid och var ute, 
så är det inte så lätt att kliva ut igen. Och om du då inte har dagarna fulla 
så måste du fylla dem med någonting. Om du inte fyller dem med någon-
ting, så kommer en chef och tycker att ”vad gör du här inne för, du borde 
gå ut och jobba igen”. Och det kan vara ganska svårt att komma ut igen. 
Har man varit inne några år så är det jättesvårt. Jag tror aldrig jag kan 
komma ut igen (fniss). Det ser inte ut som när jag var ute.  
MC: Finns det då en risk att det är arbetsgivaren som fyller MB-
uppdraget med innehåll? 
Z: Ja, på sina håll har vi råkat ut för det. 

 
På det sättet kan MB-arbetet kompensera företagens dåliga personalpolitik och 
MB-ledamöterna tar över sysslor som annars skulle ha gjorts av arbetsgivaren.  
 
Arbetsgivaren kallar även till olika typer av partsgemensamma samrådsgrupper 
på företaget. Dessa arbetar mer övergripande och det är sällan som de frågor 
som diskuteras där initieras av arbetskamraterna.  
 
Att byggbranschen har varit i avsaknad av personalpolitik bekräftas av en om-
budsman. Han beskriver hur personalchefer som rekryteras från andra bran-
scher kommer med andra influenser. De skiljer sig, enligt honom, från de per-
sonalchefer som enbart varit verksamma i byggbranschen: 
 

A9: Det ser vi ju skillnader när det kommer en personalchef rekryterad 
externt, så är det en jätteskillnad på dem till en början, än de som kommer 
från branschen. 
MC: De som kommer utifrån/ 
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A9: De är mycket mer öppna. De är mer vana, så att säga, att lyssna. 
 
En förklaring kan vara att personalchefer som kommer från andra branscher är 
mer vana vid att samverka med en facklig organisation – fack-klubben – på 
förtaget.  
 
Det finns dock de inom Byggnads som menar att arbetsgivarens relativt ny-
mornade intresse för personalfrågor inte bara är av godo. En ombudsman lyfter 
fram ett annat perspektiv. Nämligen att det kan utgöra en facklig vinst att före-
tagen i byggbranschen inte är så duktiga på personalpolitik. På det sättet visar 
arbetsgivaren sitt rätta ansikte, lojaliteten med den fackliga organisationen 
stärks och partsrelationerna blir tydliga. 
 

A10: Alltså man blir ganska illa behandlad av arbetsgivarna. Vi har ju 
bra arbetsgivare på byggsidan. Alltså ”bra” (visar citationstecken och 
skrattar). Men det är ju bra för oss att de är så pass jävliga. De är stän-
digt arbetstagarfientliga egentligen. Upplever jag det. De försöker alltid 
lugga på våra rättigheter i än det ena och än det andra och då klart blir 
det… Det här ser våra medlemmar och solidariserar sig då bättre med 
facket. Jag tror det här med en industri där man går i samma, man tappar 
lite grann av de här konfrontationerna. Det har väl också med samarbets-
problematiken att göra. Är det för mycket samarbete tappar man konfron-
tationerna. Samarbete kan vara bra men det är inte bra jämt. Man behö-
ver ha konfrontationerna. 

 
Utifrån det perspektivet framstår MB-gruppens roll som problematisk. Å ena 
sidan ska de verka för bättre villkor på företaget och en personalpolitik värd 
namnet. Å andra sidan riskerar det arbetet att leda till att lojaliteten stärks till 
företaget, att partsrelationerna tonas ned och det blir företagets bästa som 
kommer i förgrunden. 
 
Att arbetsgivaren kommer upp när MB-grupperna talar om deras fackliga arbe-
te kan ju knappast betraktas som särskilt förvånande. Det är arbetsgivarna som 
kallar till förhandlingar och som bjuder in dem till olika typer av samverkans-
grupper. Andra beskriver arbetsgivare som intar en aktiv roll när deras MB-
uppdrag ska fyllas med innehåll, inte minst för att utveckla personalpolitiken 
på företagen. 
 
Arbetskamraterna präglar uppdraget 
 
En del MB-ledamöter är väldigt tydliga med att betona att det är arbetskamra-
terna som är deras uppdragsgivare och att det är de som i första hand präglar 
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deras uppdrag. Men även här skiljer sig deras beskrivningar åt. Några beskriver 
det som att de ska föra arbetskamraternas talan för att ställa krav gentemot ar-
betsgivaren. Andra betonar trivseln på företaget och att där har MB-gruppen, 
tillsammans med arbetsgivaren, ett gemensamt intresse. Åter igen framstår 
MB-arbetet som ett viktigt led i att utveckla företagens personalpolitik: 
 

B1: De ska trivas gubbarna. Jag tycker att vi har lyckats med det rätt bra 
egentligen. Det är rätt bra trivsel. Gubbarna kommer tillbaka, de som blir 
uppsagda. 

 
De som betonar vikten av att föra arbetskamraternas talan betonar även vikten 
av den dagliga kontakten med dem de företräder. Det är då en fördel att befinna 
sig på stora arbetsplatser där alla är samlade. Det är också i vardagen som de 
frågor som MB-grupperna ska driva väcks.  
 

A1: Vi sa förut att det var lätt när vi var på en stor arbetsplats. Det är ju 
där frågorna reses. När man står i jobbet då va.  
MC: Görs det spontant? 
A1: Ja idéerna kommer ofta spontant. Sedan kan det vara att inför ett så-
dant här MB-möte, att vi går runt och snackar lite. Därför blir det svårare 
nu när vi blir splittrade.  

 
En annan MB-ledamot säger att det är lättare att driva frågor som väcks ”direkt 
ur levande livet”. Arbetskamraternas frågor beskrivs då som så viktiga att de 
ibland tvingas driva frågor som de själva inte prioriterar. Men det hindrar inte 
MB-ledamoten ovan att ta dessa frågor på allvar. Han ser det som ett av de svå-
rare inslagen i MB-arbetet. Men då är det viktigt att veta vilka man represente-
rar. 
 

A1: Jag tror nog det svåra är när man själv inte omfattar en fråga som 
gubbarna vill driva. Man driver efter sitt eget huvud och ibland kanske 
huvudet inte är riktigt med. Så finns det saker som, jag tycker det är bra 
när man får kritik. Ibland är det svårt att lyssna på kritik och ta till sig 
den. Det måste ju vara en öppen dialog. Och det kanske är likadant med 
kompisarna att de kanske inte vill säga ifrån när man är inne på fel spår. 
Man är ju inte… Man kan ju inte allt. Men tillsammans kan man mycket. 
Det tror jag är svårt. Det är lätt att driva frågor som är självklara i ens 
eget huvud. 

 
Men det är långt ifrån alla MB-ledamöter som beskriver arbetskamraternas frå-
gor som basen i det fackliga arbetet. Kanske vanligare, vilket vi kommer att se 
längre fram, är att MB-grupper beklagar sig över att arbetskamraterna visar ett 
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ointresse. Det gör att flera MB-ledamöter tvingas formulera de frågor de ska 
driva på egen hand utan arbetskamraternas medverkan. 
 
Byggnads som organisation präglar uppdraget 
 
En aktör som präglar MB-ledamöternas uppdrag är självklart Byggnads som 
organisation. Flera MB-grupper beskriver också sig själva som ”Byggnads för-
längda arm”. Då framstår det inte heller som så konstigt att avdelningen ibland 
lyfter fram specifika frågor som de uppmanar MB-grupper på samtliga företag 
att driva, till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete eller företagshälsovård. 
För de centrala MB-ledamöterna på de rikstäckande företagen kan arbetsupp-
gifterna komma från förbundet. De ska sedan delegera vidare till MB-
ledamöter på regional och lokal nivå. 
 
När avdelningen kommer på tal uttrycker flera att de tror att ombudsmännen på 
avdelningen nog förväntar sig att de skulle göra mer. I det här sammanhanget 
ska tilläggas att flera av de intervjuade MB-ledamöterna också är missbelåtna 
med sin insats. Arbetet känns trögt. 
 

A2: Nej jag tycker att vi håller på och ältar och ältar om saker och ting. 
Jag tycker det blir mycket vakum. Jag menar vi har gått en del kurser men 
ändå är frågan om hur mycket har vi fått ut av detta. Har vi fått tag i den 
där riktiga frågan som är, som vi kanske ska jobba på mer. Jag tycker 
ändå, jag har varit med så länge. Ändå känner jag det rätt så tomt ändå. 

 
Flera uttrycker en otillfredsställelse med vad de presterar och att de har svårt 
att fylla MB-uppdraget med innehåll. ”Det känns som vi aldrig får något gjort” 
eller ”vi bara står och stampar på samma ställe hela tiden”. 
 
Men det är alltså inte bara de själva som känner sig otillräckliga, utan de tror 
även att de på avdelningen skulle vilja att de gjorde mer. 
 

C6: Sedan kanske de tycker att vi gör för lite. 
MC: Att de på avdelningen tycker det? 
C6: Ja. Han (ombudsmannen) tycker säkert det. Om vi lägger ner en tim-
me före ett MB-möte. Han tycker säkert att vi ska lägga ner mer tid och 
träffas. Skulle jag tro. 

 
En annan MB-ledamot säger: 
 

A6: Jag tror de kräver… eller de vill att vi ska göra lite mer än vad vi gör. 
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Det här kan jämföras med de centrala MB-ledamöterna som ger en delvis mot-
satt bild, nämligen att ombudsmännen på avdelningarna inte släpper ifrån sig 
frågor på grund av ett kontrollbehov och en bristande förändringsbenägenhet. 
Men ingen av de MB-ledamöter som intervjuats på lokal nivå beskriver det 
som ett problem. Istället framstår det alltså som att MB-ledamöterna har en 
känsla av att ombudsmännen vill att de ska ta på sig fler frågor, något som de 
inte alltid mäktar med att leva upp till. 
 
En fråga som dock inte ligger på MB-gruppens bord är lönen, då avdelningen 
är förhandlingspart. Det här är något som MB-grupperna möjligen skulle kunna 
beskriva som en fråga som ombudsmännen inte vill släppa ifrån sig. Men i 
samtliga fall det kommer på tal under intervjuerna är MB-ledamöterna väldigt 
tydliga med att framhålla att det är en fråga de inte vill ha. Här hänvisar inte 
heller de centrala MB-ledamöterna till ombudsmännens kontrollbehov och 
bristande förändringsbenägenhet, utan här är de tillfreds med att avdelningen 
sköter det. Jag frågar en av MB-ledamöterna varför han inte vill förhandla om 
lön: 
 

Y: Jag tycker det blir fel. För det är ju på det viset att det är bättre att nå-
gon utifrån sköter det. Vi får ett helt annat tryck. Sedan kan vi hjälpa till 
att påverka saker och ting ändå. Men jag tycker det är jävligt bra som vi 
har det nu, att det är avdelningarna som sköter lönebitarna. Sedan är det 
ju inte så på anläggningsavtalet. Men det hoppas jag att vi får en föränd-
ring till stånd. 

 
Här bekräftas styrkan när någon ”utifrån” kommer eftersom det blir mer 
”tryck” i frågan. Ombudsmannen definieras alltså även av MB-ledamoten som 
en ”utifrån”. En annan av MB-ledamöterna säger: 
 

X: Lönefrågor är ju inte med i MB, det har inte vi. Och det är ju jävla 
skönt. 
MC: Det är det? 
X: Ja det tycker jag. Helt klart tycker jag det. 
MC: För arbesgivaren vill väl förhandla lönen med dig? 
X: Ja. Det hade de kunnat vilja 
MC: Men det vill inte du? 
X: Nej jag tycker att jag har fullt upp att göra ändå.  
MC: Men om ni hade varit två då? 
X: Nej det är för slitsamt. Det är för slitsamt. 

 
Här motiverar MB-ledamoten sitt ställningstagande med att förhandling om lön 
skulle skapa en större arbetsbelastning och att det skulle bli för slitsamt.  
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Att jämka mellan tre viljor 
 
MB-ledamöternas arbete initieras och definieras alltså i huvudsak av tre aktö-
rer; arbetskamraterna, arbetsgivaren och avdelningen. Arbetsgivaren är en ak-
tör som har intresse av att knyta MB-gruppen till företaget. Byggnads ska cent-
ralt och via de lokala fackliga avdelningarna driva alla medlemmars intressen 
oavsett vilket företag de arbetar på. De kan därför tilldela MB-gruppen uppgif-
ter som inte efterfrågas av medlemmarna på det enskilda företaget men som 
bedöms som viktiga för kollektivet i stort. Samtidigt kan medlemmarna på fö-
retaget väcka frågor till MB-gruppen som inte prioriterats eller ens uppmärk-
sammats på avdelningen och på förbundet. En MB-ledamot beskriver deras 
uppdrag som att jämka mellan dessa tre; arbetsgivaren, arbetskamraterna och 
avdelningen: 
 

B3: Och kanske lyssna då på både arbetsgivare och på arbetskamrater. 
Och även från avdelningen. Kanske försöka föra en dialog åt alla håll. 
Kanske en liten förmåga att försöka jämka när det uppstår meningsskilj-
aktigheter. 

 
Här beskrivs inte MB-uppdraget i första hand som arbetskamraternas företräda-
re gentemot arbetsgivaren, inte heller som Byggnads och avdelningens för-
längda arm. Istället beskrivs uppdraget som en buffert som ska jämka mellan 
dessa tre. 
 
MB-gruppernas kontaktyta 
 
Oavsett om MB-ledamöterna beskriver det som att det är avdelningen, arbets-
givaren eller arbetskamraterna som definierar uppdraget och fyller det med in-
nehåll kommer de i sitt uppdrag att ha en relation med alla tre i olika utsträck-
ning. Vi kommer här att titta närmare på hur de beskriver de relationerna. Vi 
börjar med hur MB-ledamöterna beskriver relationen med arbetsgivaren. Det är 
den relation som får det största utrymmet under intervjuerna och där behovet 
av reflektion framstår som störst.  
 
Relationen med arbetsgivaren 
 
Att det finns en vilja hos arbetsgivarna att ha en MB-grupp på företaget har vi 
varit inne på och det är också något som flera MB-ledamöter vittnar om. Det 
förekommer även att det är arbetsgivaren som har initierat att MB-gruppen bil-
dats. En av dem säger att på de stora företagen finns en samsyn med de som 
MB-ledamöter och de högsta cheferna. Problemet uppstår när de kommer ner 
på mellanchefsnivå. 
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A9:  Uppe på toppen. Där vill man. Det är samma mål. Man vill ha frisk 
personal som håller. Man vill ha ett företag som är framåt och utvecklas 
åt rätt håll. 

 
En MB-grupp beskriver relationen med arbetsgivaren som avgörande för hur 
deras fackliga arbete ska komma att bli. När jag frågar hur den ideala MB-
gruppen arbetar säger de att en förutsättning är att företagsledningen kommer 
till dem så fort det är något. MB-gruppens arbete bygger alltså då på arbetsgi-
varens välvilliga inställning. De beskriver det också som viktigt att relationerna 
med arbetsgivaren är god och bygger på samarbete. ” Det blir ju en fördel för 
alla, och även för företaget, om man kan samarbeta”, som en MB-ledamot ut-
tryckte det. En annan MB-grupp kommer in på betydelsen av att komma över-
ens, vara smidig och att ha öppna kort. 
 

A9:  Samarbete. Man kommer överens och sedan tar man de besluten som 
är obekväma i vissa fall, man tycker olika, men man är överens när man 
är färdig. Det finns liksom ingen vinnare längre. Man är överens istället.  
B9: Och mycket ge och ta. Man kan sitta och diskutera och vara helt oen-
se men till slut så, vi möts på mitten på något sätt. Mycket smidigt att pra-
ta. Det är aldrig något problem. Det är aldrig några hemligheter för var-
andra. Det är alltid öppna kort. 

 
Den informella relationen 
 
Ofta beskriver MB-ledamöterna en relation som är informell och att de har en 
löpande kontakt med arbetsgivaren som präglas av samförstånd. De som be-
skriver relationen på det här sättet säger att de inte förhandlar så ofta, och säl-
lan är det de själva som kallar till förhandling. Istället betonar de vikten av den 
informella relationen: ”Det är där du gör jobbet”. En MB-ledamot berättar till 
och med att det händer att arbetsgivarföreträdaren ringer hem på kvällarna för 
att bolla idéer med honom. 
 
När det gäller de centrala MB-ledamöterna som arbetar på heltid sitter de ofta 
på samma kontor som de som företräder arbetsgivaren vilket skapar förutsätt-
ningar för informella relationer. En av dem talar i det här sammanhanget om 
skiljelinjen mellan dem som MB-ledamöter och ombudsmännen. Han kommer 
då in på ansvar – ansvar för företaget - och den informella relationen ger ho-
nom möjligheter som ombudsmännen saknar.  
 

B4: Jag sitter ju också med för att företaget ska gå bra givetvis. Det skiter 
ju i princip en ombudsman i. Om jag ska vara lite vanartig. De åker ju dit 
och kör en speciell fråga. Sedan skiter de i vad som kanske händer runt i 
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kring. De läser paragrafen. Det här är vad som gäller. De kanske inte ser 
att man kanske måste se över planket vad som blir konsekvenserna av det 
hela. Som jag kanske kan göra. Att nu rundar och fixar jag lite och blun-
dar med ena ögat, då tjänar vi på det i nästa steg. Och framförallt tjänar 
gubbarna på det. Så kan inte en ombudsman göra. Han stakar rakt efter 
avtalet. 

 
Han betonar vikten av att det ska gå bra för företaget. Det präglar relationen 
med arbetsgivaren och gör att han har intresse av att ”runda” och ”se över 
planket”. Han markerar en skiljelinje mellan honom och ombudsmannen som 
”kör en speciell fråga”, ”läser paragrafen” och ”stakar rakt efter avtalet”. Han 
säger också att de inte har så mycket förhandlingar eftersom de löser det mesta 
genom informella kontakter. 
 

B4: Så vi har ju på det viset väldigt lite konflikter och förhandlingar för vi 
löser dem innan. Vi resonerar mycket om saker och ting innan det sätts i 
sjön. Det är väl det som har gått bra. Därför rullar det på. 

 
MB-gruppens informella relation skiljer sig från förhandlingen där rollerna är 
tydligare. En MB-ledamot beskriver den centrala förhandlingen som ett miss-
lyckande eftersom de lokala parterna då inte varit tillräckligt kreativa. 
 

X: När centrala parter kommer in är det helt plötsligt, många gånger är 
det principer som kommer in. Tolkningar. Är det rätt skrivet i protokollet? 
Alltså det kan vara petitesser som gör att det fullständigt blir katastrof. 
Jag är av den uppfattningen att man löser väldigt mycket genom att inte 
ha en massa centrala förhandlingar. Det innebär att bägge parter måste 
försöka vara kreativa för att hitta på något för att inte gå till centralt. 
Central förhandling är ju egentligen, bägge parter har ju misslyckats 
egentligen när det går så långt. 

 
En MB-ledamot beskriver sin roll som att medla mellan arbetsgivaren och 
Byggnads som organisation så att ingen konflikt blossar upp. På det sättet ut-
vecklas en god relation med arbetsgivaren byggd på tillit. 
 

Z: Om jag vill ta upp något med vår VD så är det bara att ringa och kol-
la: ”Är du inne?” Och är han inne så, annars bokar man en tid så kan vi 
prata igenom det. För alla de här cheferna de gillar om man kommer in-
nan det har blivit ett stort problem. Om man vet att något är på väg att 
segla upp. Då tycker de att det är bra om man kommer innan det smäller 
ordentligt. Kanske lösa det. Är det så att någon chef är helt fel ute så kan 
det ju bli en förhandling med Byggnads som krånglar till allting, mycket 



 
 
 
 

 84

värre än det hade behövt bli, man kan lösa det tidigt. Så det uppskattar 
dem. 

 
Han beskriver vikten av att lösa problem mer i samförstånd genom att undvika 
en regelrätt förhandling. Att inte kunna lösa problemet lokalt utan att frågan 
ska gå till central förhandling beskrivs som ett misslyckande. Samtidigt beskri-
ver han det som en trygghet att kunna hänvisa till Byggnads policytexter och 
kongressbeslut och att ha en stor organisation i ryggen. På det sättet, åter igen, 
kanaliserar han konflikten till organisationen.   
 
Flera vittnar om att de märker att det är den informella relationen som arbets-
givaren strävar efter. Jag frågar en MB-ledamot hur ofta de som MB-grupp be-
gär förhandling: 
 

Z: Det är inte speciellt ofta. De (arbetsgivarna) säger så här att vi pratar 
om vad som helst men begär inte förhandling därför att då måste det bli 
ett protokoll. De vill inte ha det.  
MC: Varför inte det? 
Z: De måste ju följa det sedan. De vill undvika protokoll. För då blir det 
på pränt.  

 
Den dominerande bilden som framkommer under intervjuerna visar att för-
handlingar inte är så vanligt. Ofta handlar det i så fall om uppsägningar och då 
är det arbetsgivaren som kallar till förhandling. Det är sällan det är de själva 
som kallar till förhandling. Ett skäl till det är att de vet att arbetsgivaren ofta är 
negativt inställd till det och att de, om de träffas, hellre gör upp under mer in-
formella former. 
 
En relation med arbetsgivaren som ligger i ett gränsland mellan det formella 
och det informella är utvecklingssamtalet. De centrala företrädarna som inter-
vjuats har utvecklingssamtal med sin chef. Det förekommer att det är samma 
chef som de sedan förhandlar med. Då är det viktigt att ”skilja på rollerna vi 
har”, som en MB-ledamot uttrycker det. Utvecklingssamtal beskrivs överlag 
som positivt. Då tar de upp sin roll som företrädare och diskuterar behov av 
utbildning. Detta faktum att de diskuterar sin roll som fackliga företrädare och 
sitt utbildningsbehov under utvecklingssamtalen beskrivs inte som något kon-
troversiellt eller problematiskt. I nästa kapitel återkommer vi till utvecklings-
samtalen, då under rubriken ”nya former av samverkan”. 
 
En bild av relationen med arbetsgivaren som MB-ledamöterna ger beskrivs i 
termer av samförstånd, den är informell och de löser frågor gemensamt som 
kommer upp. Enligt Boglind (1988) har företag på det lokala planet, ofta med 
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framgång, etablerat ett ”problemformuleringsmonopol” vilket har gjort att även 
facket legitimerat sin existens genom att hänvisa till att man har en positiv 
funktion inom företagssystemet (Boglind, 1988:116). 
 
Att uppfattas som stridbar 
 
Det är dock inte alla MB-ledamöter som beskriver den informella, eller ens 
goda, relationen med arbetsgivaren som eftersträvansvärd. En MB-grupp beto-
nar vikten av att ”ha gubbarna med sig”. Och en förutsättning för att få det, 
som en av MB-ledamöterna säger, är att arbetskamraterna uppfattar dem som 
stridbara. 
 

B5: De vet nog att vi är lite stridbara också, så vi inte bara går företagets 
intressen. För det finns ju en del på firman, vore de med i MB-gruppen 
skulle de sitta och ja-säga. Det är ju livsfarligt. En måste kunna står för 
vad en säger. Och ta strid. Och det märker de. För vi har ju fått påhopp 
(från arbetsgivaren) flera gånger. Förra året var det jag, och nu var det 
du (pekar på en annan i MB-gruppen). Det har varit du också (pekar på 
ytterligare en). Allihop har varit… de förstår att vi inte säger ja och 
amen. Det tror jag.  

 
En stundtals hätsk relation med arbetsgivaren är jobbig. Samtidigt betonar en i 
MB-gruppen att det är nödvändigt, för då blir rollerna tydliga. Han berättar att 
en arbetskamrat reagerade på den stundtals frostiga relationen mellan MB-
gruppen och arbetsgivaren. Det här talade han med arbetskamraten om: 
 

A5: Så sa jag det att det kanske är bra att han (arbetsgivaren) blir för-
bannad. Man ska inte bara se det negativt på vår VD, som har ett jävla 
häftigt humör. Då kanske vi är på tårna så att säga när vi driver vår sak 
och han ser att vi inte bara jamsar med, och har MB-verksamheten som 
en informationskanal ungefär. Utan att vi ställer lite krav. Då blir det lite 
motsättningar. Han (arbetskamraten) tyckte det lät bra. Jag tror att det 
måste vara så.  

 
De berättar att när arbetsgivaren får ”lite mothugg” brukar han säga att ”fan det 
vore väl lika bra att ni vore anställda av facket”. När jag frågar vad som är svå-
rast med att vara facklig företrädare säger en av dem, utan att tveka, att det är 
personangreppen från arbetsgivaren. De förordar den formella kontakten med 
arbetsgivaren. Nu skriver de protokoll på MB-mötena. Det gjordes inte tidiga-
re. Då satt de ”lite informellt och drack kaffe”.  
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Läpparnas bekännelse 
 
Några Säger att de tror att när arbetsgivaren uttrycker sig positivt om att ha en 
MB-grupp på företaget är det mest läpparnas bekännelse eller att de vill ha den 
”för syns skull”. 
 

A5: Ibland tror man att de har en MB-grupp för syns skull. Det ska ju 
ändå vara så gud bevars i svenska samhällslivet att man har ett inflytan-
de. Men samtidigt uppträder han som en gammal brukspatron från 1800-
talet. Så det är jävligt dubbelt. 

 
En annan MB-ledamot säger att arbetsledningen uttrycker sig positivt om att 
det finns en MB-grupp på företaget, men även han är tveksam till i vilken ut-
sträckning de faktiskt menar det. 
 

A3: Jag hörde i dag, när vi satte oss ner i dag, så sa vår chef det att det är 
bra att ha en MB-grupp att diskutera om dessa frågor. Men vi har inte 
löst frågor sedan i fjol. Jag vet inte hur pass bra det är då. 

 
En anledning till att arbetsgivaren är positiv till MB-gruppen förklarar en av 
MB-ledamot med att ”det är lättare att köra över oss” eller ”det kanske ser bätt-
re ut om vi har en MB-grupp”.  
 
En utsatt position 
 
Just det faktum att MB-ledamöterna står i ett  beroendeförhållande till arbets-
givaren är något som kommer upp under flera intervjuer med MB-ledamöter. 
”Du får hålla käften för att inte stå i lerhålet sedan” är ett uttryck för deras ut-
satthet gentemot arbetsgivaren. Och även om inte alla uttrycker sig så drastiskt 
kommer de flesta in på deras beroendeförhållande gentemot arbetsgivaren på 
ett eller annat sätt. Den mer konfliktfyllda delen av det fackliga arbetet sköts 
därför av ombudsmännen på avdelningen.  
 

A4: Man vill ju inte vara för gormig. Det är bättre att de (ombudsmän-
nen) får det. För det är inte så roligt att bli stämplad som obekväm ar-
betskraft. 

 
För här framkommer åter igen en skillnad mellan dem och ombudsmännen. 
 

A4: Trots allt är vi anställda av företaget. Vi måste ju ställa upp för dem 
lite också. Det behöver ju inte facket tänka på. Man har ju lite ansvar mot 
arbetsgivaren om man säger så. Det är ju dem man får lön av.  
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Här definieras inte MB-gruppen eller medlemskollektivet som facket utan här 
är det ombudsmännen och avdelningen som är facket. Flera MB-ledamöter be-
skriver hur arbetsgivaren vill kringgå ombudsmännen och avdelningen – facket 
- för att förhandla direkt med dem. 
 

A6: Egentligen vill de ha bort avdelningen och bara förhandla med oss. 
Det är väl dit hän de vill komma. Men det vill inte vi. För det är bättre då 
att ha en stark avdelning som kommer ut. 

 
Skillnaden mellan deras och ombudsmännens relation med arbetsgivaren, så 
som de beskriver det, är att om de som MB-ledamöter står på sig och är tuffa 
gentemot arbetsgivaren riskerar de repressalier, något som ombudsmännen 
slipper. Att hota med att kalla in ombudsmännen från avdelningen kan vara illa 
nog. 
 

A7: Det klart nu har man möjligheterna om det är en grej som skulle vara 
väldigt svår. Som man upplever som väldigt svår, så kan man faktiskt kon-
takta och få hjälp av ombudsmän. Men då kommer det här igen. Då blir 
det så dramatiskt då.  
MC: Alltså det blir dramatiskt på företaget eller, om ni kallar in avdel-
ningen 
A7: Ja 
MC: Så det finns en spärr liksom? 
A7: Ja jag upplever det så. 
B7: Ja helt säkert 
A7: För man vill ändå ha den relationen med dem den vanliga vardagen, 
den öppna… 

 
En av MB-ledamöterna ger ett konkret exempel på hur hans arbetsgivare vid ett 
tillfälle försökte manövrera ut avdelningen. Han berättar hur arbetsgivaren tog 
kontakt med honom och lanserade en lösning: 
 

A7: ”Ta väck dem (ombudsmännen) så löser vi detta inbördes. Så slipper 
ni betala det här mätningsarvodet. Vad fan ska ni betala så mycket för?” 
Men det är väl inte att de ska vara snälla mot oss för att vi ska ha högre 
lön. Utan det är bara koppla väck dem (ombudsmännen) så reder vi detta 
själva 
MC: Det är uttalat från arbetsgivaren eller? 
A7: Ja. Jag kan säga så här. Vi har suttit och förhandlat dagar, veckor 
och kommer ingenstans. Sedan ringer min arbetschef till mig och säger 
(beskriver följande dialog mellan honom och arbetsgivarrepresentanten): 
- Du vi kan väl kanske komma överens du och jag? 
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- Nej jag har ingen förhandlingsrätt. Du får snacka med antingen Johans-
son eller Lundström (ombudsmän på avdelningen). 
- Nej men vi kan väl lösa det? Du får de tio tusen som vi snackade om, om 
du och jag kan lösa det. 
- Nej du får kalla hit…  
- Nej då löser vi inte det.  
Då sitter man i en liten sits. Så går jag ut till mina gubbar, så säger jag 
att i går ringde en från företaget och sa att vi kunde lösa det här men jag 
fick inte koppla in avdelningen. Det måste jag ju göra. Då blir man själv i 
en liten situation. Alltså ska vi ta de tio tusen eller… Hur gör vi? Vi måste 
ha avdelningen med oss. Eller ska vi skita i de tio tusen och köra som vi 
gjort innan. Det är ju bara en enda tanke och det är att få väck dem.  

 
Just att man ska ha en, ofta daglig, kontakt med arbetsgivaren även efter för-
handlingen präglar relationen med arbetsgivaren. Även i det här sammanhanget 
kommer skiljelinjen mellan MB-ledamoten och ombudsmannen fram.  
 

Z: Sedan är det skillnad på BI och Byggnads. De betalar inte din lön. 
Utan de är separerade. Vi ska umgås med cheferna sedan. Och förnedrar 
man en chef så kan man med stor säkerhet tänka att den där kommer nog 
att försöka sätta dit mig. Förr eller senare kommer han att hitta någon-
ting. Då gäller det att man inte förnedrar varandra. Jag tror att det är 
ganska viktigt. Men sedan kan man vara oense om saker och ting. Och det 
klart ibland har vi stora motsättningar om saker som vi varken kan eller 
vill gå med på. Och de har samma saker på sin sida. Men då har vi den 
fördelen att vi kan alltid säga att vi har ett kongressbeslut och en policy. 
Och min uppdragsgivare säger att jag måste göra så här. Man kan alltid 
skylla på Byggnads. För vissa saker får vi inte göra.  

 
Ledamöterna i en MB-grupp berättar om att de har skrivit ett utvecklingsavtal 
på företaget med arbetsgivaren. Ett avtal som sedan inte följs. Men eftersom de 
uppfattar att arbetsgivaren ställt upp för dem beskriver de det som inte mycket 
att säga om. 
 

MC: Men vad händer då? Det finns ju ingen anledning att skriva ett avtal 
om man bryter mot det. 
A2: Nej. Men nu är det så här också. Firman befinner sig för närvarande 
i en rätt, om man säger, lågkonjunktur i dag. Vi har haft rätt jobbigt i ett 
halvår ungefär. Minst. I december började detta då. Det kom väldigt has-
tigt. Ingen hade räknat med detta.  
B2: Det var uppsägningar och grejer. De har varslat folk hela tiden. 
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A2: Sedan har företaget jobbat ganska bra för oss. Att vi ska försöka hål-
la killarna med jobb då. De har sagt upp folk och sedan har de tagit till-
baka folk också för att de fått lite mer jobb. Men inga direkt stora jobb. Vi 
hade säkert klarat jobben med det gänget vi hade tror jag. Men de tog 
ändå tillbaka ett par gubbar ändå. Och är väldigt måna om att killarna 
ska vara kvar på firman. 
B2: Han (arbetsgivaren) säger ju det. Vi tar ju nästan förlustjobb för att 
hålla gubbarna i gång. Han säger ju det att han gillar ju inte att säga upp 
folk.  

 
Senare under intervjun fortsätter A2 på samma spår: 
 

A2: Då känns det lite grann att man har svårt att driva vissa krav man har 
och tjata om det. Jag menar de kämpar och ställer upp i detta läget och 
bjuder på sig själva verkligen. Jag menar vi kan gå på jobb på halv-
fart./…/ Då är det svårt när det kommer i ett sådant läge. Man har viss 
sympati för det här att de engagerar sig och ställer upp på de här bitarna. 
För det är ju ändå mycket pengar som rinner ut. Därför kommer de där 
frågorna lite på kant. Då backar man gärna. För övrigt tycker jag det är 
helt ok. I dagsläget i alla fall. Som det är nu. 

 
MB-ledamoten ovan beskriver hur en lojalitet byggts upp gentemot arbetsgiva-
ren eftersom han uppfattar att arbetsgivaren ställt upp när företaget gått dåligt, 
och då framstår det som övermaga att som MB-ledamot ställa krav om bättre 
villkor. När den här intervjun gjordes var ändå konjunkturen god i branschen. 
 
Relation med arbetskamrater 
 
Hur MB-ledamöter beskriver relationen med arbetskamraterna varierar. Vid 
flera intervjuer kommer de överhuvudtaget inte automatiskt in på dem, om inte 
jag som intervjuare gör det.  
 
En MB-grupp beskriver, som vi varit inne på tidigare, hur de har arbetskamra-
ternas förtroende just för att de, som de säger, är stridbara. Om relationen med 
arbetsgivaren blir för god riskerar de att få kritik från arbetskamraterna. Men 
ofta uttrycks ett missnöje med arbetskamraterna. 
 
Arbetskamraternas bristande engagemang och förståelse 
 
Flera MB-ledamöter uttrycker också missnöje över arbetskamraternas bristande 
engagemang. Arbetskamraterna, säger de, kommer aldrig med några uppslag 
om vilka frågor de som MB-ledamöter ska driva. Flera av de intervjuade som 



 
 
 
 

 90

inte känner uppbackningen från arbetskamraterna förklarar det med att ”De har 
det för bra”. 
 

B2: De har det för bra. Det är jag rädd för. I alla de olika grupperna. Vi 
har MB-grupp, vi har skyddet, vi har lönegruppen. Det finns inget kall för 
det. Det har man sett under många år hur det liksom har stagnerat bland 
de yngre. De försvinner mer och mer utanför. De är inte ens intresserade. 
Lägger man fram papper som man fått på möten, det första de gör är lik-
som att lägga det åt sidan. Då talar jag om det att det här är faktiskt nå-
got ni borde läsa för ert eget bästa. För det är ju ändå så att vi strävar ef-
ter en bättre arbetsplats, vi strävar efter att få mera pengar och alltihop 
det här. Få bättre relation med arbetsledaren och kunna tala om skyddet. 
Och kan inte vi så kan inte vi jobba på det heller. Vi kan ju inte bara gå 
med tomma ord och prata. För ofta är det så att många kan klaga vid si-
dan om men när man sedan tar upp det här riktigt så är det som det dör 
ut. 

 
Just det här att arbetskamraterna har det för bra tas upp vid flera intervjuer. 
 

C4: Vi har fått det för bra i dag. Det är fan i mig sant. En behöver inte 
kriga. På samma sätt. Tror jag. Jag vet inte. 
B4: Jo men det ligger lite i det.  

 
Det kan tyckas paradoxalt att ha ett uppdrag som går ut på att företräda arbets-
kamraterna och flytta fram positionerna för att villkoren i arbetslivet ska för-
bättras när de samtidigt uttrycker att arbetskamraterna har det för bra. 
 
Ett annat problem som uttrycks är att arbetskamraterna tar allt för självklart. 
 

B4: Men jag tycker många av de yngre som kommer ut på byggena, de 
tror att pengarna kommer in bara. Utan att behöva engagera sig i någon-
ting 

 
En annan orsak till arbetskamraternas bristande engagemang, så som en MB-
ledamot beskriver det, är att de ändå inte ser någon möjlighet att påverka.  
 

C4: Men det är ju för lite engagemang bland gubbarna över huvudtaget. 
De skiter i det. ”Ah vi kan inte påverka något, bara en massa tjafs”. Den 
attityden har väldigt väldigt många bland de yngre i dag. 

 
En annan förklaring är att det är ett tuffare klimat på arbetsplatserna i dag och 
att arbetskamraterna därför inte för fram kritik. Några hänvisar till 90-talets 
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kris i branschen då alla oroades över att förlora arbetet. Det gjorde att det tyst-
nade på många arbetsplatser. De kritiska rösterna och de fackliga diskussioner-
na blev allt mer sällsynta. Var och en började värna om sitt. En MB-grupp be-
skriver hur den kollektiva känslan har gått förlorad. ”Alla kör sitt race”.  
 

B2: Det är ingen gemenskap utan alla kör sitt race. Så skiter de i om du 
är i vägen, bara jag…. 

 
En central MB-ledamot märker av en bristande förståelse och en avsaknad av 
intresse för hans fackliga arbete. Men det beror på, säger han, att de frågor som 
ligger på hans bord ”är så långt ifrån den verklighet som de står i”. MB-arbetet 
ter sig abstrakt. Det här kan kontrasteras med den MB-ledamot som betonade 
vikten av att frågorna väcks spontant på arbetsplatsen. 
 
En förklaring till en bristfällig kontakt med arbetskamraterna är att på många 
företag är de splittrade geografiskt. De befinner sig på olika arbetsplatser och 
kontakten blir därför sporadisk. Under en utbildning berättar en MB-grupp att 
de hade förhandlat sig till två dagar i månaden för att åka runt till sina arbets-
kamrater. Det här uppfattades av de övriga deltagarna som något positivt när 
det egentligen framstår som en förutsättning att man träffar och diskuterar med 
dem man representerar. En av deltagarna säger dock att det skulle vara omöj-
ligt där han arbetar eftersom de ofta arbetar ensamma och att han heller inte vet 
var alla arbetskamrater finns. Hur han ska lösa det dilemmat diskuterades inte 
under utbildningen och en fråga blir hängande i luften, nämligen hur han ska 
kunna representera sina arbetskamrater när han inte har möjlighet att träffa dem 
och diskutera vilka frågor MB-gruppen ska driva. 
 
Kamraternas bristande förståelse kan också ta sig uttryck i att de ställer krav 
som är orealistiska. Det är vid sådana tillfällen som de som MB-ledamöter 
tvingas jämka.  
 

B3: Ja det är ju liksom på det viset att man måste faktiskt förstå att det är 
ett företag. Det är ju ingen social institution som ger oss pengar bara för 
givandets skull som många tror då. Det är ju många som tror det av ens 
arbetskamrater. Det förutsätter att man producerar någonting så att före-
taget får en vinning. För annars finns ju inte vi kvar. Företaget finns inte 
kvar. Det som vi lever av finns inte kvar. Och det kan många gånger vara 
ett problem tycker jag. För många menar att vi ska ha och vi ska ha. Det 
är liksom, då hamnar man emellan. Man får höra att vad fan står du på 
företagets sida. Det är på det viset. Och det menar jag att då ska vi kun-
na… Samtidigt som vi ska föra arbetskamraternas talan så måste man 
ibland föra företagets talan lite grann. Man måste försvara företaget.  
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Här framkommer åter igen en skiljelinje mellan ombudsmannen och de som 
företrädare på företaget. För dem som MB-ledamöter styrs det fackliga arbetet 
av företagets rationalitet på ett mer påtagligt sätt. Det är något som de tvingas 
förhålla sig till, vilket inte ombudsmannen behöver göra i samma utsträckning. 
Det är oundvikligt att det fackliga arbetet präglas av att MB-grupperna tar på 
sig ett ansvar för företaget. Ett ansvar som arbetskamraterna inte alltid förstår.  
 
”Att inte skapa ett gap” 
 
En av MB-grupperna lyfter fram betydelsen av kontakten med arbetskamrater-
na tydligare än de andra.   
 

A1: …än så länge har vi skött oss, tror jag. Det är lätt att det blir, jag tror 
att det lätt blir det här att vi åker i väg bort från arbetet om man inte har 
den här kommunikationen. Och driver gubbarnas vilja. 
B1: Och att en informerar efter så de får reda på det. Annars blir det lätt 
så att, ”MB-gruppen - Vad gör dem? Vi får inte reda på någonting”. Det 
är absolut det viktigaste. Att tala om vad vi har pratat om och vad det är 
för nytt på gång. Och det förstår jag med all rätt. Det ska de ha reda på. 
Vi ska inte sitta där som ett jävla självändamål. 

 
Den här MB-gruppen säger att de har en ambition att tala med arbetskamrater-
na såväl före som efter mötet med arbetsgivaren. De talar om vikten av att inte 
skapa ”ett gap” mellan MB-gruppen och arbetskamraterna. Här beskrivs hur 
deras engagemang är avhängigt arbetskamraternas engagemang. 
 

A: Men det kanske är det också att ens eget engagemang bygger på hur 
arbetskamraternas engagemang är. /…/Även om MB-gruppen är engage-
rad så måste man ha medlemmarna som är engagerade. Eller kamrater 
som frågar och ställer krav och kritiserar en. Det är ganska lojt. Det är 
inte bra. Det är egentligen jävligt allvarligt. Så känner jag också att jag 
har ju inte gått på sektionsmöte på år och dag för jag tycker, fy fan det 
har inte gett någonting. Det är bara förbundscirkulär som meddelas till 
oss där nere på botten.  

 
Att en del har bättre kontakt med arbetskamraterna beror inte enbart på MB-
ledamöterna själva och hur de förhåller sig till det fackliga arbetet. Utifrån in-
tervjuerna kan vi se att det sammanhang de ingår i skiljer sig åt. Den MB-
gruppen som framförallt betonar vikten av kontakten med arbetskamraterna 
tror att ackordet gör att arbetskamraterna blir mer engagerade och det smittar 
av sig på MB-arbetet.  
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B1: De som inte jobbar på ackord, där blir det ett annat intresse. Det är 
klart. Då har en sitt. En behöver inte bry sig så mycket. Man har sin lön. 
Det klart det blir ett helt annat engagemang när man har ackord.  

 
De berättar att det förs mycket snack om facket på arbetsplatserna. Och de har 
aldrig något problem med att försvara facket, i den mån det behövs över hu-
vudtaget. 
 

A1: Ja jag tycker inte det är svårt. Jag menar, det ska man inte säga att det 
bara är ungdomar. De är inte alltid så men det är ju en fostran. I dag är de 
ju mycket mer individualism som gäller i hela samhället. När det är såda-
na konflikter så tycker jag att man försvarar det utifrån de gemensamma 
intressena och kollektivets styrka. Det tycker jag fungerar jävligt bra hos 
oss. Jag tror inte att det finns några tankar bland våra gubbar som är anit-
fackliga. Men det finns ju i samhället. 

 
Splittring och bristande sammanhållning 
 
Den MB-grupp som tydligast beskriver hur arbetskamraterna nonchalerar dem 
som fackliga företrädare arbetar på ett företag där det inte existerar ackord. En 
av dem berättar att det är något som klargörs under anställningsintervjun. Och 
nu brister kunskapen hos såväl dem själva som hos arbetsledningen för att nå-
gon ens skulle komma på tanken att föreslå ett annat lönesystem. Dessutom 
berättar de att de är splittrade geografiskt. När de fortsätter med att beskriva 
hur stämningen är på företaget och bland arbetskamraterna framstår den som 
allt annat än fackligt präglad. 
 

B2: Sedan är det alltid gnäll att den ena är bättre än den andre. Jag tror 
inte vi kan köra ackord. Det är inte sådan gemenskap. Vissa gubbar kan-
ske kan jobba ihop så. Men vissa… 
MC: Att den ene är bättre än den andre. Det låter nästan som de vill ha 
individuell lön. 
B2: Ja det är lite så.  
A2: Det är inte den sammanhållningen längre. Det är inte det. Man har 
splittrat upp i grupper.  
MC: Vad gör man som MB-grupp då? 
A2: Ja vad gör man. Man kan ju inte mer än ta den informationen som vi 
får här ifrån (avdelningen). Det man får för byggnadsarbetarna. Typ det 
man tar upp och sitter och diskuterar, vissa frågor som man tycker att det 
är något som rör oss. Men de diskussionerna slutar ju alltid med att det 
blir ingenting. De lyssnar inte på det heller. De är inte intresserade. 
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Det blir allt mer tydligt under intervjuerna att det sammanhang där MB-
grupperna ingår i spelar en avgörande roll för vilka förutsättningar de har att 
agera som kraftfulla fackliga företrädare.  
 
Relation med avdelningen 
 
Den relation som MB-ledamöterna fäster minst uppmärksamhet på under inter-
vjuerna är den med den fackliga avdelningen. Det betyder dock inte att den 
kontakten för den skull är dålig.  
De flesta uttrycker sig positivt om avdelningen. En del har i och för sig en täm-
ligen gles kontakt med ombudsmännen, ibland bara någon gång per år. Andra 
har en betydligt mer frekvent kontakt. Men i stort sett är alla ändå nöjda efter-
som, som de säger, om de ringer till avdelningen och behöver hjälp så får de 
det. En genomgående kommentar, som vi varit inne på tidigare, är att de flesta 
tror att de på avdelningen egentligen skulle vilja att de gjorde mer.  
 
På företag A tror de att avdelningen ser positivt på dem. 
 

B1: Jag hoppas det är positivt.  
A1: Det måste ju vara positivt får man hoppas. Det är ju där ute den fack-
liga kampen realiseras. Det är ju ute på arbetsplatserna. Det spelar ju 
ingen roll hur bra avdelningen är här om inte vi får ut det konkret bland 
medlemmarna.  
C1: Sedan kanske de tycker att vi gör för lite. 

 
Genomgående under intervjun med MB-gruppen ovan uttrycker de att de tror 
att Byggnads betraktar deras arbete som viktigt eftersom ”budskapet måste ut 
på golvet” eller ” det är ju där ute den fackliga kampen realiseras”.  
 
Samtidigt beskriver flera hur svårt det är att få arbetskamraterna att se dem som 
Byggnads representanter. Det är ombudsmännens frånvaro arbetskamraterna 
talar om när de säger att ”facket syns inte på arbetsplatserna”. När jag frågar 
varför inte arbetskamraterna ser dem som facket på arbetsplatsen svarar en 
MB-grupp: 
 

C3: De (ombudsmännen) är ju liksom anställda av facket. Vi är där hela 
tiden. 
A3: Vi är en i mängden bara 

  
En MB-ledamot betonar värdet av att arbetskamraterna frågar honom om fack-
liga frågor. Han beskriver det som att ”facket kryper längre och längre ut” istäl-
let för ”att sluta sig innanför de här väggarna” (avdelningens). 
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MB-ledamöternas förväntningar på hur ombudsmännen ska vara säger också 
något om vilken ton de som MB-ledamöter vill ha på företaget gentemot ar-
betsgivaren. En del vill att ombudsmannen ska vara ”smidig” och kunna föra 
en dialog med dem som MB-ledamöter och med arbetsgivaren. De vill att de på 
avdelningen ska utgöra  ”ett bollplank”. Andra MB-ledamöter vill att när om-
budsmännen kommer till företaget ska det vara ”med kraft” och att de inte bara 
ska ”jamsa med”. 
 
De som har en god relation med arbetsgivaren verkar även ha mindre behov av 
att ha kontakt med avdelningen. ”Jag jobbar i MB-gruppen - det har liksom inte 
med dem (avdelningen) att göra”, uttrycker en av de intervjuade. Flera av dem 
som uttrycker att de inte har så mycket kontakt med avdelningen tar i det här 
sammanhanget upp att byggbranschen har förändrats. ”Då var relationen gent-
emot arbetsgivaren mer ”vi och dom” och då var ombudsmännens roll mer cen-
tral. 
 
”En organisation i organisationen” 
 
Det går inte att beskriva MB-grupperna på ett enhetligt sätt. En av de intervju-
ade MB-grupperna skiljer sig från de övriga som intervjuats. De beskriver rela-
tionen med arbetsgivaren som konfliktfylld och de betonar också kontakten 
med arbetskamraterna på ett mer framträdande sätt och som en förutsättning 
för deras fackliga arbete. Den mest tongivande i MB-gruppen är även lagbas. 
Ackordet gör att de har tätare kontakt med avdelningen genom att de ombuds-
män som är mätare besöker arbetsplatsen regelbundet. De säger också att det 
gör att samtalet kretsar runt fackliga frågor i större utsträckning.  
 
En kritik som ibland riktas mot MB-grupper är att de sitter i arbetsgivarens 
knä. Men istället för att betrakta en MB-grupp som tuff och en annan som flat 
gentemot arbetsgivaren finns det anledning att rikta fokus på vilket samman-
hang MB-grupperna ingår i för att förstå deras agerande. Den MB-grupp som 
beskriver arbetsgivarens ointresse och totala nonchalans gentemot dem som 
fackliga företrädare, eller de som ständigt får höra att företaget går dåligt och 
att arbetsgivaren trots det inte säger upp några anställda, får svårare att driva 
krav. De MB-grupper som beskriver hur det under flera år byggts upp en kultur 
på företaget som kan betecknas som fackföreningsfientlig, där arbetskamrater-
na inte bara är geografiskt splittrade utan även efterfrågar en utveckling som 
går mot ökad individualisering och där den fackliga diskussionen har tystnat, 
av dem kan man knappast förvänta sig att de som MB-ledamöter ska vända den 
utvecklingen och dessutom flytta fram positionerna. De befinner sig i ett helt 
annat sammanhang än de som har arbetskamraterna bakom sig och där arbets-
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givaren i och för sig stundtals är aggressiv men ändå bemöter dem som en 
motpart att räkna med.  
 
När vi läser texter från arbetsgivarorganisationen uttrycks en ambition om en 
mer konfliktfri och informell relation. Framförallt vill de förändra förhand-
lingsordningen så att de istället för att förhandla med ombudsmännen kan för-
handla med de egna medarbetarna på företaget. Samtidigt, som vi kunde se i 
kapitel 5, finns från Byggnads sida en strävan om att föra ut mer av det fackliga 
arbetet till arbetsplatserna. I någon mening förefaller det alltså som att det finns 
en viss samsyn mellan parterna. Utvecklingsavtalet, som tillsammans med 
MBL, utgör MB-gruppernas verktyg i det fackliga arbetet är dessutom skrivet i 
en anda av samförstånd. Med den bakgrunden skulle man därför kunna tänka 
sig att den totala harmonin råder när det gäller MB-gruppernas fackliga arbete. 
Men trots detta beskriver de flesta av de MB-ledamöter vi intervjuat sin roll 
som i högsta grad konfliktfylld.  
 
De befinner sig på en arena där flera intressen verkar. Från Byggnads sida görs 
ofta en markering som utifrån kan framstå som hårklyveri. Istället för att MB-
gruppen på till exempel Skanska definieras som ”Skanskas MB-grupp” marke-
ras från Byggnads att det handlar om ”Byggnads MB-grupp på Skanska”. Två 
aktörer vill göra MB-gruppen till sin. Byggnads definierar dem som Byggnads 
företrädare medan arbetsgivaren definierar dem som sina medarbetare. 
 
Att det är två aktörer som vill göra MB-gruppen till sin präglar deras roll. Å 
ena sidan representerar de Byggnads medlemmar och ska företräda dem gent-
emot arbetsgivaren och å andra sidan är de anställda på företaget och ska sam-
verka med samma arbetsgivare om företagets utveckling enligt utvecklingsav-
talets intentioner. 
 
Redan vid en mätningskonferens den 6 juni 1990 höjde dåvarande förbunds-
ordföranden Bertil Whinberg ett varningens finger för MB-ledamöternas och 
de fackliga förtroendemännens framtida ställning: 
 

Det gäller att få medlemmarna – särskilt de fackliga förtroendemännen – 
att förstå, att medbestämmandet ska vi använda för att gemensamt för-
stärka vårt fackliga arbete. Det får inte bli så att de fackliga förtroende-
männen blir en organisation i organisationen och medbestämmandet ett 
forum som arbetsgivarna använder för att splittra. Då försvagar vi istället 
för att stärka. 

 
Hans anförande gick ut på att det gällde att mobilisera medlemmarna för att 
bemöta arbetsgivarnas strategi. Han talade om ”arbetsgivarnas charmoffensiv 
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mot våra fackliga förtroendemän” och risken att de började känna större förtro-
ende för företaget och därför lämnade facket – förbund och avdelningar – utan-
för. Det här ligger i linje med de farhågor som uttrycktes inom LO fram till slu-
tet av 60-talet om de fackliga företrädarnas dubbla roller (se kapitel 5). Av 
MB-ledamöternas beskrivningar är det dock tveksamt om man alltid kan be-
trakta arbetsgivarnas agerande som en regelrätt ”charmoffensiv” utan skulle 
kanske i vissa fall betecknas som något helt annat. Men det gör det för den 
skull inte enklare för MB-grupperna att verka. 
 
Att agera som facklig företrädare på en arbetsplats kan, utifrån MB-
ledamöternas egna beskrivningar, liknas vid att befinna sig i en ”ideologiskt 
korseld”. Dels är det avdelningen som har förväntningar på dem och dels är de 
satta under tryck från deras arbetsgivare. När det gäller deras arbetskamrater är 
problemet snarare det motsatta, nämligen att många uppfattar det som att deras 
arbetskamrater saknar såväl intresse som engagemang för deras fackliga arbete. 
Och i denna situation som för den utomstående kan te sig svår och stundtals 
kaotisk kan vi även utkristallisera nya former av samverkan med arbetsgivaren. 
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NYA RUTINER OCH NYA FACKLIGA ARBETSSÄTT 
 
Huvudfrågan i vårt arbete har varit; nya former av samverkan – i vems intres-
se? När det gäller MB-grupperna har vi kunnat konstatera att samverkan i och 
för sig inte är något nytt fenomen. I och med Saltsjöbadsavtalet etablerade par-
terna en relation som mer byggde på samförstånd än konflikt. Vi har också 
kunnat se tydliga avtryck av samverkan som har sitt ursprung i 70-talets arbets-
lagstiftning, framförallt MBL, och det efterföljande utvecklingsavtalet. Men 
även om det finns traditioner av samverkan kan vi se att den ständigt tar sig 
nya uttryck. I det här kapitlet tar vi upp ett exempel som grundar sig i en cen-
tral överenskommelse som innebar att parterna skulle inrätta gemensamma ut-
bildningsplaner för de fackliga företrädarna. Ett annat exempel vi kommer in 
på här är en ny form av fackligt arbetssätt på de rikstäckande företagen där 
samverkan var en grundpelare. 
 
De individuella utvecklingssamtalen beskriver vi också som en ny form av 
samverkan. Parterna tycks eniga om värdet av dem och det skapar även förut-
sättningar för arbetsgivaren att diskutera de frågor som rör utvecklingsavtalet 
direkt med de egna medarbetarna utan att för den skulle gå via den fackliga 
organisationen. Vi har tidigare konstaterat att utvecklingsavtalets slutgiltiga 
version låg nära den version SAF hade från början, men i ett avseende fick ar-
betsgivarna dock vika sig. LO och PTK lyckades slå fast att medbestämmandet 
ska utövas av de fackliga organisationerna och inte av den enskilde arbetstaga-
ren. Det tycks alltså som att den punkt man från arbetsgivarna då fick ge vika 
på etablerar man former för 20 år senare. Utvecklingssamtalen är, som vi 
kommer att se, en fråga som i högsta grad ligger på MB-gruppernas bord.  
 
Under arbetet har vi även mött flera lagbasar och framförallt MB-ledamöter 
som berättat hur företag kallar dem till utbildningar och konferenser för att på 
det sättet knytas närmare till företaget. Avslutningsvis tar vi upp ett exempel då 
några MB-ledamöter under en intervju berättar om när de åkte i väg tillsam-
mans med deras chefer för att leka ”Fångarna på fortet”. 
 
Alla dessa exempel; det centrala avtalet om de fackliga företrädarnas utbild-
ningsbehov, utvecklingssamtalen och trivselaktiviteterna handlar om att etable-
ra eller stärka samverkan mellan arbetsgivarföreträdare och anställda. När det 
gäller de senare exemplen spelar MB-ledamöternas roll som facklig företrädare 
en underordnad betydelse. 
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Att vaska fram utbildningsbehov 
 
En överenskommelse som slöts mellan BI och Byggnads 2002, alltså samma år 
som överenskommelsen om arbetsgivarens medverkan på lagbasutbildningen, 
säger att parterna gemensamt ska upprätta individuella utbildningsplaner för de 
fackliga företrädarna på företaget. Av överenskommelsen framkommer en am-
bition: 
 

Med denna överenskommelse som grund eftersträvas ett förtroendefullt 
och praktiskt samarbete mellan de lokala och centrala parterna. Detta är 
en nödvändig förutsättning för att undvika meningsskiljaktigheter och 
tvister om vilken typ av facklig utbildning (kurser, FFM-träffar etc) cent-
ralt eller lokalt arrangerade, som är ersättningsgrundande för facklig för-
troendeman (FFM). 

 
Enligt överenskommelsen åtar sig Byggnads att informera BI om de centralt 
framtagna förtroendemannautbildningarna och dess innehåll före utbildningens 
igångsättande. Byggnads respektive lokalavdelningar ska även på begäran för-
se BI med utbildningsmaterial för respektive utbildning. Överenskommelsen 
innebär även att företag, MB-grupp och berörd lokalavdelning ska fastställa 
omfattning och förläggning av erforderlig betald förtroendemannautbildning. 
Vid de partsgemensamma överläggningarna som ska ske en gång per år ska 
även klarläggas respektive förtroendemans uppdrag och verksamhet. Genom 
den här överenskommelsen blir det alltså inte längre förbehållet den fackliga 
organisationen att fastställa vad som är erforderlig utbildning för en facklig fö-
reträdare utan här handlar det om att skapa en samsyn med arbetsgivaren om 
vilka utbildningar de fackliga företrädarna på företagen ska delta i som är er-
sättningsgrundande. Arbetsgivaren blir även enligt denna överenskommelse 
involverad för att klarlägga vad den fackliga verksamheten faktiskt består i. 
 
Vid en överläggning på ett företag där arbetsgivaren medverkade i planeringen 
av den fackliga utbildningen beskrivs överenskommelsen huvudsakligen i posi-
tiva ordalag av båda parter. ”Det blir inte så mycket tjafs tack vare överens-
kommelsen” kommenterade ombudsmannen. Han beskrev ytterligare en poäng 
genom att arbetsgivaren därmed blir varse vilka utbildningar som krävs. Sam-
tidigt uttrycktes en förhoppning att överenskommelsen ska bidra till att alla blir 
nöjda: ”Det gäller att skaffa rutiner så det fungerar på ett smidigt sätt som är 
bra för alla”. Under det gemensamma mötet sökte ombudsmannen stöd hos ar-
betsgivaren så att de som kallades till den fackliga utbildningen verkligen skul-
le komma. Ombudsmannen beskrev det som ett gemensamt intresse att med-
lemmarna deltar i den fackliga utbildningen eftersom ”det är ju ändå en resurs 
för företaget”.  
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På flera avdelningar har överenskommelsen inte följts. Både från Byggnads 
och från arbetsgivarnas sida tycker man att det skulle ta allt för mycket tid i 
anspråk. Tid som istället läggs på sådant som beskrivs som mer meningsfullt. 
Flera ombudsmän har dessutom valt att inte följa överenskommelsen av princi-
piella skäl och motiverar det med att vilken utbildning de fackliga företrädarna 
ska ha får aldrig bli en fråga som ska diskuteras tillsammans med arbetsgiva-
ren. En ombudsman beskriver det under en telefonintervju som att ”Arbetsgi-
varen har burrat upp sig” och att ”De verkar inte ha några hinder att passera 
längre”. Han fortsätter: 
 

Att de drar fördel av överenskommelsen är inte svårt att se men vad fick 
Byggnads istället? De bjuds in till den fackliga verksamheten och nu är 
det viktigare än någonsin att vi håller dem ifrån oss. 

 
Även om överenskommelsen inte alltid följs finns det ytterligare ett forum där 
utbildningsbehovet tas upp och där det finns förväntningar från Byggnads sida 
att MB-ledamöterna ska vara involverade, nämligen utvecklingssamtalen. 
 
Utvecklingssamtal 
 
Utvecklingssamtal har under de sista åren blivit ett allt vanligare inslag i bygg-
branschen framförallt på de större byggföretagen. Inledningsvis finns det an-
ledning att ta fasta på hur respektive part ser på fenomenet utvecklingssamtal. 
 
Arbetsgivarna om utvecklingssamtal 
 
När arbetsgivaren deltog i lagbasutbildningen framkom det, som vi kommer att 
se i kapitel 10, vilken stor vikt man från arbetsgivarsidan lägger på utveck-
lingssamtal. Och även under intervjuer med arbetsgivarföreträdare framkom-
mer samma sak. För att stärka medarbetarrelationerna är utvecklingssamtalen 
ett viktigt verktyg. Något som tidigare var förbehållet tjänstemännen. En ar-
betsgivarföreträdare beskriver det: 
 

Tidigare var det huvudsakligen för tjänstemännen. Men nu är det i princip 
alla. Och de som är motorn är ju de stora företagen som har tagit tag i 
det här. NCC, Skanska, Peab och hela köret. JM. De har det här. Och se-
dan gäller det att man följer upp det här så att det inte bara blir ett samtal 
som rinner ut i sanden. Det här har ju pågått ett antal år. Så det är något 
på G. Utan tvekan. Och det är ånyo att knyta gubbarna närmare till sig i 
företagen. De ska känna att jag jobbar på Skanska, jag jobbar på JM. Det 
är det. Och på det sättet hoppas man kunna få ett ökat engagemang. 
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I den Kongressrapport som kom ut i samband med att Sveriges Byggindustrier 
hade Byggstämma 2001 framkommer betydelsen av utvecklingssamtal som då 
benämndes ”medarbetarsamtal”. Här framkommer att ledaravtalet betraktas 
som ett föredöme: 
 

Ledaravtalet är ett bra exempel där lönebildningen utformas mellan ar-
betsgivare och arbetstagare i företaget. Avtalet innehåller inget lönesy-
stem utan är ett instrument för lönebildning. Företaget kan sätta upp för-
bättringsmål för medarbetaren och dessa mål bör ligga i linje med företa-
gets mål. Mål och resultat följs sedan upp vid de årliga medarbetarsamta-
len (s 44)  

 
För tjänstemännen är alltså utvecklingssamtal inget nytt. Den individualisering 
som präglar tjänstemannakåren vill man från arbetsgivarsidan även se bland 
byggnadsarbetarna. Därför betonas att kompetensutveckling inte kan regleras 
via kollektivavtal och att behovet av kompetensutveckling är individuellt. Där-
för ska behovet vaskas fram med den enskilde medarbetaren. 
 

Det går dock inte att kräva att de anställda skall ha ett antal dagars kom-
petensutveckling via ett avtal. Behovet av kompetensutveckling är indivi-
duellt och därför måste de anställde tillsammans med företaget skapa en 
utbildningsplan. För att ta reda på behovet av den nyttiga kompetensen, 
den som både den anställde och företaget behöver, är utvecklingssamtalet 
en nödvändighet. Det är även en möjlighet för de anställda att ge uttryck 
för sina tankar och idéer kring arbetsmiljö, lönesystem, teknisk utrustning 
etc. 

 
Utvecklingssamtal är ett verktyg som arbetsgivarna framhåller, för att bygg-
nadsarbetarnas utbildningsbehov ska kartläggas och sedan realiseras. Men det 
ingår även som ett led i en förändring av branschen där man från arbetsgivarsi-
dan tydligt kopplar det till sina intressen om att utveckla medarbetarrelationer-
na och, inte minst, ett förändrat lönesystem. I en text som BI har gett ut om ut-
vecklingssamtal kan vi läsa: 
 

Utvecklingssamtal har blivit ett viktigt hjälpmedel att kartlägga sina 
medarbetare. De flesta utvecklingssamtal som förs handlar fortfarande 
om att mäta resultat, planera och informera och allt för lite om att kom-
municera och göra målen gemensamma. Glädjande nog blir allt fler före-
tag medvetna om vad god kommunikation mellan chef och medarbetare 
betyder för arbetsklimat och resultat. Förhoppningen är att utvecklings-
samtalen skall leda till ett kompetensplaneringssystem där långsiktiga ut-
bildningsplaner för varje anställd upprättas. Samtalen kan även vara väg-
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ledande för det nya lönesystemet (Nybyggarna: Det lärande företagets be-
löningar, s 19). 

 
Om man tar del av olika dokument och även intervjuer med arbetsgivarföreträ-
dare är inställningen kristallklar. Individuella utvecklingssamtal betraktas som 
något positivt och något som bör tillämpas i branschen som helhet. Och den 
individualisering som dessa samtal banar väg för beskrivs alltså också som en 
möjlighet för ett nytt lönesystem. 
 
Byggnads om utvecklingssamtal 
 
Även från Byggnads sida uttrycks en positiv hållning om utvecklingssamtal. 
Men om man från arbetsgivarsidan kan se en tydlig strategi med utvecklings-
samtalen är denna inte lika tydlig från Byggnads.  
 
I en centralt framtagen policy; ”Byggnads om Utvecklingssamtal” framkom-
mer organisationens policy. Bakgrundsbeskrivningen och hur utvecklingssam-
tal motiveras känns igen från andra sammanhang. Det beskrivs att ”under det 
senaste decenniet har utvecklingen i samhället, inom näringslivet och i bygg-
branschen rusat fram i allt snabbare tempo”. 
 

För att möta alla krav på nya ständiga förändringar, anpassningsbarhet 
och för att garantera en positiv utveckling i branschen och för de anställ-
da, kräver Byggnads en genomtänkt långsiktig och kontinuerlig personal-
politik, inkluderande kompetensutveckling även för yrkesarbetarna i före-
tagen. 

 
Av policyn framkommer vikten av att ”peka på de möjligheter som ett utveck-
lingssamtal kan vara, både för medlemmen och företaget”. Här beskrivs en far-
håga att utvecklingssamtal kan användas av arbetsgivaren för att införa indivi-
duell lön, att få bort kollektivavtalet samt splittra yrkesbeviset. De här farhå-
gorna måste betraktas som berättigade med tanke på hur man från arbetsgivar-
sidan uttrycker sig i både tal och skrift om just utvecklingssamtalen som ett led 
i strävan mot nya löneformer. Trots detta uttrycker man sig, från Byggnads 
sida, positivt om utvecklingssamtalen. 
 
Utifrån ett fackligt perspektiv skulle ytterligare en fara med utvecklingssamta-
len vara att den enskilde kan ge uttryck för något annat än han skulle göra om 
samma diskussion kom upp när arbetskamraterna är med. I Sverre Lysgaards 
klassiska studie ”Arbeiderkollektivet – En studie i de underordnedes sosiologi” 
beskrivs hur arbetarna uttryckte en helt annan mening när de stod var och en 
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ansikte mot ansikte med förmannen än de gjorde när de tillsammans hade pra-
tat ihop sig (Lysgaard, 1976).  
 
I Byggnads policy ges en checklista på vad utvecklingssamtalen bör handla 
om. Här framkommer bland annat att där bör frågor som har samband med fö-
retaget och arbetsplatsen, nuvarande och framtida arbetsuppgifter, arbetsmiljö 
och trivsel, relation till arbetskamrater och chefer, behov av kompetensutveck-
ling och individuella mål tas upp. Det är alltså frågor som utifrån ett arbetsgi-
varperspektiv knappast kan betraktas som kontroversiella. Det betonas dock att 
lön inte ska diskuteras under utvecklingssamtalen: 
 

Lönefrågor och olika former av belöningsfrågor är intressefrågor som 
inte hänger samman med den uppriktighet, objektivitet och opartiskhet 
som vi kräver av ett utvecklingssamtal (s 9). 

 
Här görs en tudelning från Byggnads. Lönefrågor handlar således om intresse-
frågor till skillnad från de frågor som tas upp i utvecklingssamtalet som ska 
präglas av ”uppriktighet, objektivitet och opartiskhet”. Under intervjuer med 
MB-grupper framkommer även att personalutveckling och -utbildning är en 
fråga där de inte ser några motstridiga intressen. ”Här är vi överens” och ”det 
handlar bara om att komma till skott” är typiska kommentarer. Problemet, ut-
ifrån Byggnads perspektiv, är att man från arbetsgivarsidan gör en koppling 
mellan lön och de frågor som tas upp under ett utvecklingssamtal. Boglind 
(1988) lyfter även fram den fara det, utifrån ett fackligt perspektiv, innebär då 
styrning genom uppföljning och belöning av den enskildes insatser flyttas ned 
på en lägre nivå i företaget. De anställdas relation med de överordnade blir mer 
personlig och informell samtidigt som ”beroendet och ödesgemenskapen med 
chefen och företaget ökar”. Företagskanalerna uppfattas då som både mer ef-
fektiva och legitima för individuell problemlösning än att gå via facket (Bog-
lind, 1988:33).  
 
Vi kan alltså se flera faror med utvecklingssamtalen utifrån ett fackligt per-
spektiv. Dels att det skapas ett forum där den enskilde medarbetaren diskuterar 
traditionellt fackliga frågor som arbetsmiljö, arbetsorganisation och även lön 
med arbetsgivaren. Att som enskild gå direkt till arbetsgivaren kan framstå som 
en enklare väg än att kanalisera samma krav via den fackliga företrädaren som 
ska driva frågan kollektivt (Boglind, 1988). Men vi kan också se en tendens till 
individualisering av yrkeskunskap och utveckling som i förlängningen under-
gräver de gemensamma yrkesbevisen och därmed banar väg för en individuell 
lönesättning i branschen.  
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Under intervjuer med MB-ledamöter framkommer ytterligare ett syfte med ut-
vecklingssamtalen, nämligen att de som fackliga företrädare kan diskutera de-
ras roll och utbildningsbehov med en arbetsgivarföreträdare. Det här ligger 
delvis i linje med den överenskommelsen som parterna tecknade centralt om att 
inrätta individuella utbildningsplaner för de fackliga företrädarna, men under 
utvecklingssamtalen sker det utan att några avtal har upprättats. Ett exempel på 
det är en MB-ledamot som berättar hur han under ett utvecklingssamtal med 
sin chef diskuterar sitt utbildningsbehov som facklig företrädare: 
 

Felix: Det har jag sagt åt vår direktör. Du sitter som jurist. Jag har x an-
tal veckor i utbildning. Vad ska jag förhandla med dig om, vad då. ”Vad 
vill du ha för utbildning?” säger han. ”Du får vad du vill, hur lång, vart 
vill du åka, vad vill du ha, ni får det direkt”. De tillmötesgår oss, säger 
han. De ska ju slå sönder den här verksamheten naturligtvis. 

 
En annan MB-ledamot berättar att hans chef kallar till utvecklingssamtal en 
gång om året då de bland annat tar upp hans utbildningsbehov och hans roll 
som facklig företrädare: 
 

N: Utbildningsbehovet, individuellt. Ja mina problem, som jag upplever 
dem. Hur jag upplever tillvägagångssättet. Hur han upplever mig som 
person och tillvägagångssättet. Hur jag upplever han. Jag vidhåller och 
har alltid gjort att det är ett av de mest fantastiska tillfällena där du kan 
under ordnade förhållanden sitta och tala om för din chef rakt upp i an-
siktet vad du tycker och tänker. 

 
Såväl överenskommelsen som slöts mellan parterna 2002 och MB-
ledamöternas exempel om hur de diskuterar utbildningsbehov som fackliga fö-
reträdare under utvecklingssamtal visar att den fackliga utbildningen och för-
troendemannens utveckling blir en fråga där det inte nödvändigtvis behöver 
vara några vattentäta skott mellan parterna. 
 
Nya fackliga arbetssätt - nya former av samverkan 
 
I den partsgemensamma utbildningen om §3 (se kapitel 9) beskriver arbetsgi-
varen en ambition om att öka förståelsen för varandra, få en gemensam bas och 
formulera gemensamma mål för att där igenom skapa förutsättningar för en 
mer konfliktfri lönehantering på företagen. På ett liknande sätt motiveras ett 
nytt fackligt arbete för MB-grupperna på de rikstäckande byggföretagen. Även 
om det var ett partsgemensamt arbete var det Byggnads som initierade arbetet.  
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En ambition med arbetet var just att skapa en samsyn på företagen i frågor som 
rör MB-gruppernas arbete. Med hjälp av en konsultfirma formulerade de cen-
trala MB-ledamöterna och arbetsgivarföreträdare från respektive företag fråge-
ställningar som sedan skulle diskuteras lokalt på företagen. Diskussionsunder-
lag producerades, ett för varje företag. Dessa kunde bland annat handla om ar-
betsmiljö eller kompetensutveckling. Ett företags underlag fick det talande 
namnet ”Framtid i samverkan”. På ett annat företags underlag var kompetens-
utveckling i fokus. Där framkommer Byggnads respektive det aktuella företa-
gets syn på kompetensutveckling. Först presenteras företagets syn: 
 

Kompetensutveckling är en investering i din och Peabs framtid! Varje 
chef inom koncernen har ansvar för att våra medarbetare kontinuerligt 
utvecklas och har rätt förutsättningar och kompetens för nuvarande ar-
betsuppgifter. Varje enskild medarbetare har ansvar för att aktivt ta del i 
sin kompetensutveckling och att ställa krav på utveckling, vare sig det är 
utbildning eller ”lärande i arbetet” samt att dela med sig av den kompe-
tens hon/han har. 

 
Därefter presenteras Byggnads syn på kompetensutveckling: 
 

I företagen skall man diskutera de anställdas kompetensutvecklingsbehov. 
Grunden för denna diskussion ska vara en analys av behoven hos de an-
ställda. Kompetensutveckling av personalen är en viktig, men ofta för-
summad, investering för arbetsgivaren. Kompetensutveckling ger de an-
ställda bättre kompetens för att snabbt och effektivt utföra arbetet eller att 
gå över till nya arbetsuppgifter inom företaget. Företaget befrias i sin tur 
från kostsam extern rekrytering. 

 
Båda parter framhåller kompetensutveckling som en investering för företaget. 
Från arbetsgivarsidan betonas ansvaret hos såväl chefen som den enskilde 
medarbetaren. För den senare handlar det om att ”ta del i sin kompetensutveck-
ling” och ”ställa krav på utveckling”. Det handlar även om att dela med sig av 
den kompetens som han eller hon har36.  
 
Om vi tittar på hur Byggnads argumenterar för kompetensutveckling ovan är 
de argument som framförs knappast kontroversiella sett ur ett arbetsgivarper-
spektiv. Kompetensutveckling motiveras med att ”snabbt och effektivt utföra 
arbetet” eller att skapa förutsättningar för ”att gå över till nya arbetsuppgifter 

                                                           
36 Enligt flera lagbasar är detta något som görs i ett bygglag på grund av löneformerna där 
man inte konkurrerar med varandra om ett begränsat löneutrymme utan arbetar utifrån en 
gemensam prestation där förtjänsten sedan delas lika (se vidare kapitel fem). 
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inom företaget”. Det handlar vidare om att befria företaget från ”kostsam ex-
tern rekrytering”.  
 
En ombudsman motiverar varför detta arbete gjordes i samverkan. Här tar han 
upp betydelsen av gemensamma mål.  
 

Om2: Varför bjöd vi in till detta? Jo får vi företaget med oss har vi fan så 
mycket lättare att komma med på banan. Då har vi ett gemensamt mål.  

 
Ett gemensamt mål är, så som ombudsmannen ovan uttrycker det, att tillsam-
mans verka för företaget ska bli bättre. En MB-ledamot uttrycker det som att 
”vi (på företaget) ska bli bäst”: 
 

X: Man får en helhetsbild och ökad förståelse för varandra. Vad handlar 
det här om egentligen? Det handlar egentligen om att vi ska bli ett bättre 
företag. Nu pratar jag inte om den fackliga biten. Utan Byggbolaget. När 
vi gör en sådan här sak; vi har tagit fram ett gemensamt program, vi har 
ett gemensamt mål. Och det gemensamma målet måste vara att vi ska bli 
bäst. I annat fall ska vi inte hålla på med det här. Vi kan inte vara näst 
bäst. Tvåa får vi aldrig bli. 

 
En annan MB-ledamot på ett av företagen som varit involverad i arbetet med 
att ta fram underlagen säger att han tror att det är en poäng att arbetsgivaren var 
med, eller snarare en förutsättning, för att de ska lyckas. 
 

Z: Ja det gör ju att det blir en större chans att man lyckas eftersom man 
är överens. Att det är viktigt att gå igenom. Skulle vi inte ha arbetsgivaren 
med oss, ja då skulle vi sedan försöka slå in det här. För resultatet som 
kommer ut ska förhoppningsvis läggas in i ledningssystemet. Och det är 
lättare om arbetsgivaren är med och tycker att det här är något som har 
ett värde. Tycker de inte det då kommer vi ingenstans. Så det är viktigt.  

 
Det är alltså inte fråga om ett proaktivt förhållningssätt eller att facket driver en 
egen linje. Istället involveras det lokala facket i företagets utvecklingsarbete 
men grundperspektivet är företagsekonomiskt och parterna samverkar för att 
stärka företagets konkurrenskraft och effektivitet (se Boglind, 2003). Det förut-
sätter att argumentationen utgår från en teknisk ekonomisk rationalitet. Det kan 
vara en förklaring till att det blir svårt, om inte omöjligt, att driva en facklig 
linje när det gäller dessa frågor om man samtidigt har en ambition att skapa en 
samsyn. Det fackliga arbetssättet, så som det var upplagt, banar väg för att in-
korporera den fackliga organisationen i företagets rationalitet. På det sättet ut-
gör inte den fackliga organisationen en aktör som skapar motnormer. Boglind 
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(1988) beskriver hur den fackliga organisationen som värderingsmässigt är in-
tegrerad i företaget snarast blir ett tillskott för arbetsgivaren och att tillhörighe-
ten och samhörigheten utvecklas i så fall inom företagets ram snarare än inom 
ett större löntagarkollektiv är ett bättre strategiskt mål än att ”krossa facket” 
(Boglind, 1988:116). 
 
Men det var inte bara arbetsgivaren som måste med på vagnen. En förutsätt-
ning för att kunna formulera gemensamma mål var att alla på företaget ingick. 
Därför var det inte bara byggnadsarbetare som deltog i de diskussioner som 
grundade sig i underlagen, trots att arbetet initierades av Byggnads. På de flesta 
företagen var alla kategorier av anställda med i diskussionerna. En MB-
ledamot motiverar varför tjänstemännen var med på det företaget han arbetar. 
 

Z: Tjänstemän är med också. Och det är inget vi har kunnat tvinga dem 
till eftersom det är Byggnads projekt. Men då har företaget tyckt att, och 
det har alla företag tyckt tror jag, att det här borde tjänstemännen också 
gå tillsammans. För det ger större effekt om vi gör det tillsammans. Så är 
det större chans att man genomför åtgärderna på arbetsplatsen.  

 
Genom att gå igenom diskussionsunderlaget tillsammans formulerade de inte 
bara gemensamma mål. Ytterligare en poäng var att öka förståelsen för var-
andra. Det här ligger helt i linje med arbetsgivarens ambitioner att häva upp-
delningen mellan yrkesarbetare och tjänstemän, vilket i förlängningen är tänkt 
att bana väg för medarbetaravtal i byggbranschen, vars motsvarighet vi kan se i 
den fasta industrin. 
 
Fångarna på fortet 
 
Under intervjuer med MB-ledamöter, lagbasar och arbetsgivarföreträdare har 
vi mött flera lokala exempel där företagen tar initiativ till partsgemensamma 
utbildningar och andra typer av möten där de fackliga företrädarna får anled-
ning att träffa chefer och tjänstemän under informella former. En MB-grupp 
kommer under en gruppintervju att tala om ett sådant arrangemang de varit på. 
 

B7: Vi var i väg och körde fångarna på fortet 
A7: Tillsammans med arbetscheferna och sedan de som ingår i vår regi-
on. Och sedan var personalsamordnaren från divisionen med. Så vi träf-
fades på dagen. Satt och diskuterade vad vi har för gemensamma värde-
ringar 

 
Effekterna av de här träffarna var, så som MB-ledamöterna själva beskriver 
det, att de fick en ökad förståelse för varandra. 
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A7: Man kan liksom, vi är ju samma allihop. Det är bara det att vi har 
olika arbetsuppgifter. Man får lite mer verklighetsuppfattning om varann. 

 
I det arbetet som Byggnads initierade centralt, men även i andra lokala exem-
pel, är alltså syftet att skapa förståelse för varandra och ta fram gemensamma 
mål. För att kunna göra det ska alla involveras. Den kategoriseringen som en 
partsrelation grundar sig på med fack och arbetsgivare sätts åt sidan. Även den 
kategorisering som skiljer de kollektivanställda från tjänstemännen. Vi kan 
också se att då den fackliga organisationen söker den här typen av samverkan 
med företaget är risken påtaglig att företagets rationalitet blir norm och det blir 
svårt att utkristallisera någon självständigt formulerad facklig hållning. 
 
I det här kapitlet har vi gett exempel på hur samverkan inom MB-arbetet tar sig 
nya uttryck. En central överenskommelse stakade vägen för att samplanera den 
fackliga utbildningen tillsammans med arbetsgivaren och utvecklingssamtalen 
där arbetsgivaren etablerar nya former av relationer med byggnadsarbetarna – 
ett arbete som MB-ledamöterna ska vara delaktiga i. Vi har även gett ett exem-
pel på ett nytt arbetssätt där alla företag ska diskutera sig fram till en samsyn. 
Några MB-ledamöter har beskrivit hur de lekte ”Fångarna på Fortet” med sina 
chefer. 
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DEL 3  
 
I den här delen riktar vi fokus på det fackliga arbetet som handlar om lön. Från 
arbetsgivarsidan menar man att lönesystemet i byggbranschen fördyrar byg-
gandet och skapar onödiga konflikter. Från Byggnads sida hävdar man att ac-
kordet skapar en makt och kontroll över lönebildningen samt håller uppe löne-
nivån. Och det är om detta område där parterna till synes står så långt ifrån var-
andra som man nu ska samverka och skapa en ”gemensam kunskapsbas”. 
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DEN KONTROVERSIELLA PARAGRAFEN 
 
Ett exempel på nya former av samverkan är den överenskommelse som slöts 
mellan parterna 2002 som innebär att arbetsgivarna ska bjudas in på lagbasut-
bildningen. Ett annat exempel är resultatet av avtalsrörelsen 2004 då parterna 
enades om att utarbeta och genomföra en partsgemensam utbildning om den 
paragraf i kollektivavtalet som reglerar löneformer i byggbranschen - nämligen 
§3.  
 
Ett syfte med en partsgemensam utbildning om §3 var att komma till rätta med 
de konflikter som är kopplade till lönehanteringen i branschen, alltså det områ-
de som paragrafen reglerar. Att §3 är föremål för diskussion mellan parterna är 
dock inget nytt. Den har varit en knäckfråga vid varje avtalsrörelse under de-
cennier. För att få en bakgrund till den partsgemensamma utbildningen finns 
det därför anledning att redogöra för vad §3 egentligen innehåller och lyfta 
fram de diskussioner som föregått dagens skrivning i avtalet. §3 är ju även i 
högsta grad central på lagbasutbildningen, vilken vi återkommer till i kapitel 
10. Vi inleder det här kapitlet med att ta en titt på den diskussionen som förts 
inom Byggnads. 
 
Löneformen under ständig diskussion 
 
Redan 1891 kunde man i tidningen Träarbetaren läsa om ”Ackord eller tim-
lön?”37 I artikeln förespråkar författaren timlön och skriver att ”ackordsarbetet 
bör bannlysas från samhället”. Vi kan dock konstatera att argumenten fördes 
fram i ett annat samhälle, med andra villkor på arbetsmarknaden och med 
andra bevekelsegrunder än de vi ser i dag: 
 

Vid försök att genomföra normalarbetsdag ställer sig äfven ackordet 
hindrande i vägen, beroende på den lofprisande frihet det skänker; ty sä-
ger man till ackordsarbetaren: du skall arbeta en bestämd tid, svaras i 
regel: jag har ackord, reglerar min tid sjelf, tala till dagarbetarne. 
Vill man ärligt och opartiskt bedöma saken skall man ovillkorligen kom-
ma till följande resultat: att den större frihet som ackordet ger framför 
dag- eller timarbetet är mera till skada än nytta derför, att det alstrar 
opunktlighet vid arbetet, och likgiltighet för en bestämd arbetstid samt 
försvårar dess genomförande. Den ger drinkaren större frihet att söla sig 
i lasten och öfverför tvifvelsutan mången mindre stadgad till deras säll-
skap, hvarest de genom hårt arbete och dåligt leverne ådraga sig en sjuk-
lig kropp och en för tidig död. 

                                                           
37 Artikeln finns i sin helhet i Byggnadsarbetaren nr 20, 1976. 
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Argumenten mot ackord, så som det skrevs i tidningen Träarbetaren, var alltså 
att ”den lofprisande frihet” som ackordet skänkte ”alstrar opunktlighet”, ”lik-
giltighet för en bestämd arbetstid” samt ett ”dåligt leverne” genom att det ”ger 
drinkaren större frihet att söla sig i lasten”.  
 
Löneformer under utredning 
 
Under mitten och slutet av 1900-talet var löneformen föremål för flera utred-
ningar inom Byggnads. En utredning ”Byggfackens industriutredning” kom 
1960 och gjordes tillsammans med Riksbyggen. Här föreslogs att ackorden 
även fortsättningsvis skulle vara stommen i lönesystemet. Det fanns dock en 
öppning mot att pröva andra former av ackord, framförallt premieackord. Han-
teringen, framhöll man, skulle förenklas och man betonade arbetsstudier som 
ett lämpligt hjälpmedel.38 
 
I rapporten inför kongressen 1969, ”Bygg 70”, hänvisade man till en jämlik-
hetsfilosofi i lönebildningen, genom att ”en större del av produktionsresultatet 
skall gå till dem som genom eget arbete åstadkommer produktionsresultatet” 
(Byggnads inför 70-talet, s 70). Det här vittnar om att det inte enbart handlade 
om att höja lönenivån, utan även andelen av produktionsresultatet. Lönekam-
pen sattes in i ett sammanhang, nämligen konflikten mellan arbete och kapital. 
Det konstaterades då att lönestrukturen även skulle vara rättvis och rationell, 
vilket skulle innebära mindre löneskillnader. Löneinkomsterna skulle även vara 
”säkra”, det vill säga att lönen inte godtyckligt skulle kunna förändras av ar-
betsgivaren eller av ogynnsamma arbetsförhållanden. Även om byggnadsarbe-
tarna låg högt lönemässigt i jämförelse med det övriga LO-kollektivet såg man 
inte att det var ett argument för att hålla tillbaka lönekraven eftersom det knap-
past skulle gynna övriga LO-grupper utan enbart bidra till ett högre vinstläge 
hos byggföretagen.  
 
Samtidigt förordade flera stora LO-förbund en övergång från ackord till tidlön 
med hänvisning till att mekaniseringsnivån gjorde att arbetare endast i ringa 
utsträckning kunde påverka lönen. Ackordet motverkade, enligt övriga LO-
förbund, även löneutjämning och ökad jämlikhet, samt bidrog till stress. Trots 
att man i rapporten ”Bygg 70” uttryckte sig positivt om en ökad prefabricering 
och ett mer industriellt byggande skrev man också att det är på grund av att 
byggnadsarbetet inte är så ”maskinstyrt” som byggnadsarbetarna, genom ac-
kordssystemet, kan påverka förtjänsten. Därigenom relateras ackordets kopp-
ling till produktionsprocessen.  
                                                           
38 Arbetsstudier är något som Byggnads lyfter fram vid flera tillfällen. Det betonas då att 
studierna inte ensidigt får göras av arbetsgivarna då den fackliga organisationen tappar kon-
trollen över dem. 
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Den internationellt sett höga produktiviteten i byggbranschen förklarades med 
ackordet eftersom det då ligger i arbetarnas intresse att ha en hög arbetstakt och 
rationaliseringsvilja. Man menade även att lag-ackorden hade, åtminstone del-
vis, eliminerat stressen. Vidare betonade man ackordets möjlighet till insyn, 
kunskap och kontroll av lönebildningen och att detta gett en stark förhand-
lingsposition. 
 
Dessutom måste kraftigt understrykas att byggnadsindustrins ackordslönesy-
stem hittills gett arbetstagarna en insyn i, kunskap om och kontroll av lönebild-
ningen inom branschen, som torde sakna motsvarighet inom andra näringsgre-
nar. Detta förhållande har skapat en stark förhandlingsposition gentemot ar-
betsgivarna, ett förhållande som från facklig synpunkt är av största vikt. För-
bundet kan i egenskap av intresseorganisation inte frivilligt avhända sig denna 
position genom att via införandet av nya löneformer avstå från denna insyn, 
kunskap och kontroll. Istället ligger det i linje med det stigande intresset för 
vidgat medbestämmande och större insyn för löntagare, att förbundet stärker 
sin position i detta avseende. Därför torde mätningsorganisationen som sådan 
utgöra ett lämpligt medel, liksom rätten att förhandla på lika villkor med avse-
ende på förhandlingsunderlag osv. (Bygg 70, s 74) 
 
Även här lade man alltså in andra aspekter av löneformen än att bidra till en 
löneglidning, nämligen att ackordslöner bidrar till kunskap och kontroll över 
lönebildningen.39 
 
”Din rätt till arbete” kom vid 1974 års kongress. Här betonades möjligheten att 
välja mellan olika löneformer. Premielönesystemet lyftes fram med en högre 
fast del. I rapporten efterlystes även en bredare medlemsdiskussion och en kart-
läggning av medlemsopinionen i löneformsfrågan. En löneformskommitté bil-
dades och ett medlems- och utredningsarbete genomfördes som mynnade ut i 
en rapport ”Fasta löner Fasta anställningar” som lämnades över till förbunds-
styrelsen 1977. I denna argumenterades för fasta löneformer och en utmönst-
ring av ackorden. Från arbetsgivarorganisationen var dock uppfattningen en 
annan. Hans von Oelrick, Byggnadsindustrins direktör, uttalade sig i en inter-
vju i tidningen Byggnadsarbetaren, nr 2 1977 att det måste finnas en presta-
tionsdel i lönen som stimulans. 
 
Rapporten ”Fasta löner Fasta anställningar” fick inga omedelbara effekter. Till-
svidareanställningarna kom först 1988 och fortfarande finns ackorden kvar. 
                                                           
39 Det som också är intressant i citatet är att man beskriver mätningen och mätningsorganisa-
tionen som ett medel för medbestämmande och större insyn för löntagare. Det här var före 
MBL och innan MB-grupperna fått något genomslag. Kontrollen över lönebildningen och 
medbestämmande i arbetet var ej organisatoriskt separerade. 
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När det gäller arbetsgivarnas och den fackliga organisationens hållning skedde 
under de kommande åren något av en rockad. Hur arbetsgivarnas agerande har 
uppfattats från 1990 och framåt kan vi se om vi följer en avdelnings verksam-
hetsberättelser. I avdelning 12:s verksamhetsberättelse från 1990 skrev man att 
arbetsgivarna vill förändra löneformen: 
 

Vad som är mycket oroande är att man i flera stora företag håller på och 
försöker bryta sönder lagackorden för att istället genomföra individuella 
lönesättningar. Från förbundet och från avdelningen ser vi mycket allvar-
ligt på denna typ av lönesättning. Det finns ju inte heller i vårt kollektiv-
avtal. 

 
Det här skedde samtidigt som byggbranschen gick in i en djup lågkonjunktur. 
Året efter, 1991, står i samma avdelnings verksamhetsberättelse: 
 

Förhandlingsklimatet har blivit betydligt hårdare i lågkonjunkturen. Det-
ta innebär att det ställs stora krav på oss, på förhandlare, lagbasar och 
lagmedlemmar. Ackord och andra löneformer utsätts också för stor pröv-
ning. 

 
I 1993 års verksamhetsberättelse framkommer att det är en systemförändring 
på lönesidan som arbetsgivarna vill uppnå: 
 

Årets avtalsrörelse blev oerhört besvärlig beroende på arbetsgivarnas mi-
litanta hållning. Byggförbundets strategi var att med alla medel få till 
stånd systemförändring på lönesidan, inte minst angående förhandlings-, 
gransknings- och mätningsarbetet, med målet att nuvarande system skall 
vara helt avvecklat 1995. 

 
Samma år, 1993, startades en försöksverksamhet där parterna tillsammans 
skulle hitta en lösning på lönefrågan. Denna sades senare upp av Byggnads 
1996. 
 
Den nya paragrafen 
 
Inför 1998 års avtalsrörelse var frågan om ackord åter en het potatis. Resultatet 
av avtalsrörelsen blev en ny §3, den paragraf i kollektivavtalet som till stora 
delar fortfarande reglerar löneformer i byggbranschen. Ove Bengtsberg, dåva-
rande förbundsordförande, beskrev undertecknandet av den nya §3 som en hi-
storisk dag eftersom paragrafen inte förändrats på 33 år. Syftet, så som han 
beskrev förändringen, var att öka ackordsvolymen och därmed fortsätta vara en 
stark fackförening. Det är uppenbart att tolkningen av förändringens innebörd 



 
 
 
 

 114

inte var helt samstämmig. Till skillnad från Bengtsberg, som såg den som ett 
sätt att stärka ackorden, skrev redaktören för Byggnadsarbetaren att det nya 
med paragrafen var att ”tidlöneformen ska lyftas fram och moderniseras”, allt-
så den löneform som man från arbetsgivarsidan nu mera förordade, och att 
”avdelningarna ska satsa mer på att förhandla om dessa löner”. 
 

Ackordsarbetet bejakades. Det är inget nytt. Och det är heller inte något 
nytt att förbundet beslutar sig för att försöka öka ackordsandelen från da-
gens bottennivå. Det nya är framhävandet av andra löneformer (Bygg-
nadsarbetaren nr 12, 1998). 

 
En annan aspekt som lyftes fram några nummer senare var att bonuslöner som 
använts på prov under 1990-talet nu kunde permanentas. ”Löner som bygger på 
arbetsplatsens eller större företagsenheters resultat kan bli aktuella” (Bygg-
nadsarbetaren nr 17, 1998). I samma nummer kan vi läsa att Gunnar Ericsson, 
som då var biträdande förhandlingschef på Byggnads, valde att lyfta fram ef-
fekterna av §3 på ett annat sätt. Han betonade att det viktigaste i överenskom-
melsen var att det är prestationslön, alltså inte tidlön, som ska gälla i nyproduk-
tion.  
 
En reflektion av effekterna av den nya löneparagrafen kan vi läsa i Byggnads-
arbetaren samma år som paragrafen kom: 
 

Arbetsgivarna ligger i startgroparna för att införa ”månadslön med bo-
nusdel”. Byggnads lagbasar vässar klorna för att få fler ackordsjobb. Lö-
nefrågan blir het under hösten och vintern. Den nya löneparagrafen i 
byggavtalet, som börjar gälla den 1 november, tillåter nästan allt. 

 
Det konstateras att de centrala parterna i stort sett är överens om avtalstexten 
men tillämpningen lämnas till de lokala parterna. Effekterna sammanfattas: 
 

Den centrala striden har ingen tydlig vinnare. Byggarbetsgivarna fick 
överge sina krav på att göra prestationslönerna individuella. De fick ock-
så backa när det gäller förhandlingsordningen. Byggnads fick överge ac-
korden som huvudlönefom./…/Byggentreprenörerna har vunnit mark som 
Byggnads övergivit eftersom man tror, eller hoppas, att medlemmarna 
inte ska återta den. 

 
Som vi kan se var det samma krav från arbetsgivarsidan som vi ser i dag näm-
ligen en förändrad förhandlingsordning och en individualisering av lönerna.  
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Inom Byggnads finns i dag enskilda medlemmar som har slutat tro på ackord 
som löneform. Antingen för att löneformen inte längre betraktas som tillämp-
bar eller för att slaget redan är förlorat. Men en tveksamhet kan även spåras vid 
en läsning av centralt formulerade dokument. I en utredning i anslutning till 
OU 2000 om Byggnads anställdas framtida kompetensbehov beskrivs den 
framtida byggbranschen enligt följande: 
 

Samtidigt arbetar allt färre byggnadsarbetare på traditionellt ackord och 
de reguljära ackordslagen förlorar än mer i betydelse. Lagarbetet finns 
dock kvar men andra former av resultatlön utvecklas./…/En fortsatt 
minskning av ackordsvolymen innebär direkt mindre arbete för mätnings-
funktionärer och i viss mån också registrerande personal på avdelningar-
na. Resultatlöner med olika bonussystem kräver i stället andra kompeten-
ser. 
Minskningen av ackordsvolymen innebär också att delar av det fackliga 
arbetet flyttas från ackordsarbetarna till de tidavlönade. Lagbasarna 
kommer att få arbetsledarfunktioner efterhand som de rena arbetsledarna 
försvinner från bygg- och anläggningsarbetsplatserna och lagbaserfaren-
het blir av mindre betydelse för funktionärerna. Erfarenhet från och kun-
skap om såväl andra resulatlönesystem som tidlönearbete och arbete i 
småföretag blir istället viktigare S 27-28. 

 
Av utredningen ovan framkommer vidare att ”medlemmarna har inte längre 
behov av lika många kompetenta och yrkeskunniga ackordsförhandlare som 
tidigare”. Istället ska den framtida funktionären hantera ”nya anställningsfor-
mer och nya löneformer” (s 28-29). 
 
Den dominerande och officiella hållningen inom Byggnads i dag är dock att 
ackord är värt att strida för. En uppfattning är att om byggnadsarbetare förlorar 
möjligheten att arbeta på ackord kommer de inte längre kunna kalla sig själva 
för ”Världens starkaste fackförening” för då knäcks ryggraden i den fackliga 
organisationen. Några beskriver det också som att det är löneformen som gör 
att den fackliga organisationen utgår från ett konfliktperspektiv. Konflikten 
mellan laget och arbetsgivarna blir tydlig vid ackcordsförhandlingarna. En om-
budsman beskriver detta: 
 

Om3: Här lever klasskampen. Här lever kampen mellan arbetsgivarna 
och oss på ett markant sätt. Och det beror på laget. Och att vi spelar om 
pengar så att säga. Där finns en påse pengar och ett jobb som ska utföras. 
Sedan vill det till att få till sig så mycket man kan och få ut så mycket som 
möjligt. Hela tiden är det att krafsa de där pengarna bort och fram.  
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Det tydliga partsförhållandet och den uppenbara intressemotsättningen som 
framkommer under ackordsförhandlingarna betecknas här som en facklig styr-
ka. Men det är just denna motsättning eller konflikt som man från arbetsgivar-
sidan vill komma bort ifrån. 
 
Ackordet – en dyr konfliktventil 
 
Ett huvudargument från BI:s sida är att ackord skapar konflikter. De återkom-
mande löneförhandlingarna beskrivs som en konfliktventil. Konflikten mellan 
parterna när det gäller lönefrågan bekräftas när vi läser BI:s yrkanden inför av-
talsrörelsen 2001. Där står att läsa under rubriken ”Misstroende mellan parter-
na”: 
 

Grundorsaken till att relationerna mellan Byggnads och Sveriges Byggin-
dustrier präglas av ömsesidigt starkt misstroende finns förmodligen 
främst i synen på vilka löneformer som ska få tillämpas vid nyproduktion. 
Byggnads vill ha traditionella tidsbaserade ackord med en stark roll för 
facket och Sveriges Byggindustrier arbetar för varierade resultatbaserade 
system där det enskilda företaget fritt ska kunna träffa överenskommelse 
med de egna anställda (s 2). 

 
Det görs alltså klart att det är just löneformen som skapar en stark roll för fack-
et. Här konstrueras tre aktörer: Företaget, de anställda och facket. Företaget och 
de anställda – medarbetarna – beskrivs närmast som en enhet medan facket be-
skrivs som en utomstående aktör. Eftersom det är dessa utomstående som ska 
förhandla på företaget berövas friheten att komma överens med de egna 
medarbetarna. Istället för att löneformen ska regleras genom kollektivavtalet 
söker man former där ”företaget fritt ska kunna träffa överenskommelser med 
”de egna anställda”. En alternativ beskrivning av de tre aktörerna är att definie-
ra de anställda som medlemmar i facket å ena sidan och arbetsgivarna å den 
andra. Relationen mellan de tre aktörerna skulle då förstås på ett annat sätt än 
så som det uttrycks i BI:s texter. Där framkommer inte heller att det kan vara 
ytterligare en ”utomstående aktör” nämligen han (eller möjligen hon) som re-
presenterar BI. Men just genom att beskriva ombudsmännen som en utomstå-
ende aktör beskrivs orimligheten i det rådande partsförhållandet eftersom det är 
denna ombudsman som arbetsgivarna har att förhandla med. 
 
Ett annat argument som lyfts fram från BI är att ackorden inte premierar det 
som är avsikten. 
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Tvånget med ackordslöneformen i byggbranschen som fastställs på ar-
betsplatser är till stor del ”sjuka ackord” som inte speglar produktivitet, 
kvalitet eller lönsamhet på det enskilda bygget. 

 
Ackorden bidrar, enligt BI, till lönsamhetsproblem inom branschen och genom 
en ”ohämmad löneglidning” tar inte branschen samhällsansvar. Inflationsmålet 
äventyras. 
 

Om övriga förbund inom LO-familjen kan konstatera att Byggnads själva 
anser sig stå över en allmän strävan i samhället att solidariskt verka för 
en jämn och stadig löneutveckling faller hela idén med ansvarfull löne-
bildning. 

 
Ackord beskrivs även som något som försvårar rekryteringen till branschen, 
inte minst för kvinnor, men även för invandrare. 
 
Löneformen är den enskilda fråga som arbetsgivarorganisationen är mest foku-
serad på och där förändringsviljan framstår som allra störst. Argumentationen 
bygger på att ackordslöner för en rad problem med sig. Dessa kan sammanfat-
tas i följande punkter: 
 
Ackordslöner: 
 
• Skapar konflikter 
• Berövar företags frihet 
• Bidrar till att fel saker premieras 
• Bidrar till ohämmad löneglidning 
• Bidrar till bristande samhällsansvar 
 
Tolkningen och tillämpningen av §3 har alltså varit föremål för långa segslitna 
diskussioner och även konflikter mellan parterna. Vad är det då som står i pa-
ragrafen som är föremål för dessa ständiga diskussioner och konflikter?  
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Innehållet i paragrafen 
 
Paragrafen inleds med att beskriva de grundläggande krav som parterna är 
överens om och som de olika löneformerna i byggbranschen skall uppfylla. 
Under rubriken ”Gemensamma värderingar” kan vi läsa: 
 

Lönesättningen skall vara en positiv kraft och stimulera till goda arbets-
insatser. Härigenom kan lönesättningen bidra till ökad produktivitet och 
lönsamhet samt därmed även ökad trygghet i anställningen. 

 
Lönen i byggbranschen ska alltså, enligt kollektivavtalet, utgöra någon form av 
motor på det sättet att den ska stimulera till goda arbetsinsatser. Det här förvän-
tas båda parter tjäna på genom att det ökar produktivitet och lönsamhet samti-
digt som det främjar byggnadsarbetarnas anställningstrygghet. Vidare fram-
kommer att: 
 

Lönen skall ge en rättvis ersättning för utfört arbete i förhållande till det 
resultat som uppnås. Resultatet kan mätas på olika sätt. 

 
Lönen får därför inte uppfattas som orättvis eller godtycklig. Istället ska den 
vara kopplad till ett tydligt resultat och kunna mätas. 
 

Det lönesystem som bör tillämpas är det som bäst beaktar kraven på pro-
duktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och långsiktig löneutveckling. Lönesyste-
met skall stimulera lagarbete och ge möjlighet för arbetstagarna att ut-
vecklas. 

 
Av §3 framkommer alltså att lönen ska få återverkningar på såväl produktivitet, 
kvalitet som arbetsmiljö. Valet av löneform ska även beakta kravet om en lång-
siktig löneutveckling för byggnadsarbetarna. Här framkommer även att lönen 
får återverkningar på arbetsorganisation och arbetsinnehåll genom att lönesy-
stemet ska stimulera lagarbetet och arbetstagarnas möjlighet att utvecklas. Det 
är alltså den löneform som bäst beaktar dessa krav som ska tillämpas.  
 
Löneformen ska även skapa förutsättningar för en situation som båda parter 
tjänar på. Minskade kostnader och effektivare arbetsmetoder genererar en hög-
re lön. Det här är alltså ”gemensamma värderingar” och så långt är det inte hel-
ler något som skapar motsättningar mellan parterna. En skrivning man från ar-
betsgivarsidan däremot vill förändra är den som reglerar partsförhållandet.  
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Lokala parter: Arbetsgivaren eller dennes ombud och lokalavdelning 
inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 
Centrala parter: Sveriges Byggindustrier eller dennes ombud och svenska 
Byggnadsarbetareförbundet. 

 
Istället för att arbetstagarsidans lokala part ska vara Byggnads lokalavdelning 
vill man som arbetsgivare förhandla med, som vi varit inne på tidigare, sina 
egna medarbetare. 
 
Enligt §3 kan lönen utbetalas som prestationslön eller tidlön. När det gäller ny-
produktion gäller dock i första hand prestationslön, då lönen ska vara direkt 
kopplad till bygglagets gemensamma prestation. Alla former av prestationslön, 
förutom då det är rent ackord, består av en fast och en rörlig del.  
 
Avtalet tillåter tre former av prestationslön. Ackord, resultatlön eller en kombi-
nation av ackord och resultatlön. 
 
Ackord kan antingen baseras på ackordsunderlag som arbetsgivaren har tagit 
fram eller på framställda tidlistor. Dessutom kan det vara ett rent ackord som 
baseras antingen på ackordsunderlag eller på tidlistor.  
 
Resultatlön är helt eller delvis baserad på projektets eller företagets ekonomis-
ka resultat. I de fall lönen är delvis baserad på det ekonomiska resultatet kom-
pletteras den med premieackord eller ett utbyggt ackord baserat på kalkyltid, 
budget eller motsvarande som de lokala parterna kommer överens om.  
 
Ett krav som ställs på resultatlönen är att den skall vara mätbar och kunna avlä-
sas. Detta skall göras av de lokala parterna gemensamt. Därför har Byggnads 
lokalavdelning rätt till den insyn som behövs för att bedöma utfallet. Från 
Byggnads sida ser man dock resultatlön som en löneform som inte alltid upp-
fyller kollektivavtalets kriterier om mätbarhet och insyn. Den är inte heller så 
tydligt kopplad till lagens prestation. Dessutom, som vi var inne på i kapitel 4, 
möjliggör ackorden en kontroll och en viss makt över lönebildningen. Från ar-
betsgivarsidan vill man istället ha mer av resultatlön för att ackordet bidrar till 
”en ohämmad löneglidning”. Ett annat argument som framförts är att man vill 
ha in fler parametrar i lönesystemet som kvalitet och kundkontakt, något som 
har tillämpats när det gäller resultatlön. 
 
I korthet är det alltså två aspekter som framförallt är föremål för oenighet. Dels 
är det regleringen av partsförhållandet och dels är det vilken löneform som ska 
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gälla eller framförallt vilken utformning resultatlön kan ha inom ramen för av-
talet. 
 
Att utbilda för att skapa samsyn 
 
Efter 2004 års avtalsrörelse bildades en partsgemensam arbetsgrupp mellan 
Byggnads och BI. Målet med gruppens arbete var att skapa samsyn om löne-
hanteringsfrågor. Arbetet resulterade i att parterna enades om gemensamma 
rutiner och mallar. Något som inte var arbetsgruppens uppdrag, men som ändå 
blev ett resultat av deras arbete, var att kollektivavtalet kompletterades i vissa 
stycken. 
 
Ett annat mål som gruppen hade var att planera och genomföra partsgemen-
samma utbildningar för å ena sidan Byggnads ombudsmän som förhandlar lön 
och å andra sidan företrädare på BI:s lokalkontor och de på företagen som han-
terar lön. Det övergripande syftet med utbildningarna var att skapa ordning och 
reda för de lokala parternas hantering av prestationslön i byggbranschen. Ut-
bildningarna föregicks av två provutbildningar och det är dessa som presente-
ras i nästa kapitel. 
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PARTSGEMENSAM UTBILDNING OM § 3 
 
Det här kapitlet grundar sig i de två provutbildningar som föregick den lands-
omfattande partsgemensamma utbildningssatsningen där förhandlare från såväl 
Byggnads som arbetsgivarsidan deltog. Eftersom antalet arbetsgivarföreträdare 
som intervjuats är begränsat (8 st) har vi valt att avidentifiera dem. Citaten 
hämtas från intervjuer från arbetsgivarföreträdare såväl centralt som på företa-
gen. 
 
Intresse av en ”partsgemensam utbildning” 
 
Ett gemensamt problem och ett motiv till utbildningen var att när lokala tvister 
gick vidare till centrala förhandlingar var det ibland otydligt vad det hela egent-
ligen handlade om. En arbetsgivarföreträdare beskriver detta. 
 

Och då konstaterade vi att de här tvisterna är så dåliga att läsa så det går 
inte att se vad man egentligen tvistar om. Att det var en summa pengar i 
och för sig. Men om den var rätt eller fel eller hur det skulle vara, det var 
nästan omöjligt. Då kom man fram till att man skulle se om man kunde få 
någon ordning och reda i det här. 

 
Därför behövdes tydligare riktlinjer för lönehanteringen, något som utbildning-
en förväntades bidra med. Det här var det officiella skälet till utbildningen och 
ett utbildningssyfte som parterna kunde enas om. 
 
Från Byggnads sida såg man dessutom utbildningen som ett sätt att förstärka § 
3. Man uppfattade att det fanns starka intressen från arbetsgivarsidan att för-
ändra paragrafen och genom att parterna gått en gemensam utbildning skulle 
det vara svårare att argumentera för en avgörande förändring vid de kommande 
avtalsrörelserna.  
 
Från arbetsgivarsidan ville man genom utbildningarna även lyfta fram resultat-
lön. En löneform som finns i avtalet men som inte tillämpas i den utsträckning 
de önskar. De medgav även att det var deras företrädare som kunde det här om-
rådet sämst. En av arbetsgivarföreträdarna beskriver det: 
 

Att försöka få ut det på ett sätt, för de som kan det här sämst det är ju ar-
betsgivarrepresentanterna. Byggnads killar de förhandlar med de här frå-
gorna hela tiden. Det är deras jobb. Och våra killar, de jobbar med annat 
också, och förhandlar någon gång då och då. Våra killar skriver oftast 
protokollen i de här bitarna och då måste de skriva riktiga protokoll så 
man vet vad man har kommit överens om. 
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Här förklaras arbetsgivarnas bristande kunskap med att de inte, som Byggnads 
representanter, ”förhandlar med de här frågorna hela tiden”. Därför var utbild-
ningen viktig för dem. Så långt är såväl Byggnads som BI:s intressen av ut-
bildningen om inte alltid helt samstämmiga så i alla fall högst pragmatiska.  
 
Från BI:s sida hade man dessutom ytterligare ett intresse som framkom under 
utbildningarna och som framstår som mer strategiskt. Det handlar om att för-
ändra relationen mellan parterna från att vara formella till att bli informella och 
från att präglas av konflikt till att mer präglas av samförstånd. Enligt tidningen 
Byggindustrin (23/2006) beskrivs just den konfliktfyllda relattionen som en 
anledning till att det är svårt att rekrytera löneförhandlare till företagen. Deras 
arbetssituation beskrivs som tuff med avsaknad av karriärmöjligheter. Lars 
Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, beskriver arbetet som att ”det bygger 
på motsättning och konflikt och försvårar teambuilding”. Intresset av att för-
bättra relationerna fick genomslag på hur provutbildningarna kom att utformas. 
Eftersom det här blev något vi kom att fokusera låter vi huvudsakligen arbets-
givarföreträdarna träda fram i texten. 
 
Såväl Byggnads som BI hade alltså intresse av en partsgemensam utbildning 
om §3. En fråga som kom upp i ett tidigt skede var vad ”partsgemensam ut-
bildning” egentligen innebär. Från början var Byggnads representanter som 
deltog i den partsgemensamma arbetsgruppen inställda på att utbildningen 
skulle arrangeras gemensamt, men deltagarna skulle inte blandas utan arbetsgi-
varföreträdare och Byggnads representanter skulle utbildas var för sig. Från 
arbetsgivarsidan definierade man däremot ”partsgemensam utbildning” med att 
grupperna skulle vara mixade. Det var också så det blev. Under de provutbild-
ningar som arrangerades var det en jämn fördelning mellan företrädare från 
Byggnads och från arbetsgivarsidan. Vid de utbildningar som arrangerades un-
der hösten 2006 ute i landet var det betydligt fler arbetsgivarföreträdare som 
utbildades vilket gjorde att det var endast 30% ombudsmän medan de övriga 
kom från arbetsgivarsidan.  
 
Utbildningens form 
 
Provutbildningarna förlades under två dagar med gemensam middag med god 
mat och dryck på kvällen. Fyra personer stod som arrangörer; två representan-
ter från Byggnads och två från arbetsgivarsidan. Varje block av utbildningen 
arrangerades parvis – en från varje part. Partkonstellationerna förändrades så 
att en företrädare från Byggnads arbetade med båda företrädarna från arbetsgi-
varsidan i lika stor utsträckning. När en från Byggnads höll i själva genom-
gången skulle en från BI ansvara för att innehållet inte blev allt för vinklat och 
skulle då bryta in. Vid nästa genomgång var rollerna de motsatta. De alternera-
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de även mellan utbildningarna. De pass som arbetsgivarsidan stått för vid första 
utbildningen ansvarade någon från Byggnads för vid nästa utbildning.  
 
Utbildningsmaterialet bestod av 76 powerpoint-bilder. Dessa bilder fick även 
deltagarna papperskopior av. Det var alltså ett omfattande material som skulle 
gås igenom. Ändå visade det sig att de två dagar som var avsatta för provut-
bildningarna var väldigt väl tilltagna. Det blev samtidigt ett argument för 
Byggnads representanter att utbildningen faktiskt inte behövde förläggas under 
två dagar. Framförallt var det de gemensamma kvällsaktiviteterna man ville 
undvika. 
 
Trots den väl tilltagna tiden ville man från arbetsgivarsidan att utbildningarna 
även fortsättningsvis skulle förläggas under två dagar inte minst för attt man 
uppfattade samvaron under kvällen som värdefull. De hade även ett intresse av 
att öppna upp utbildningen; skapa diskussioner, ha bikupor och grupparbeten, 
något som också kräver mer tid. En arbetsgivarföreträdare motiverar detta: 
 

Men det som för åhörarna måste vara roligare, jag kan ha fel, men det 
måste vara om man får ha lite diskussion. Att man får diskutera vissa sa-
ker. Ha lite bikupa. Istället för att sitta och lyssna, lyssna lyssna på en 
som läser ord på en tavla. Det kan ju inte vara roligt. 

 
En arbetsgivarföreträdare ville stryka ner i texterna på power pointbilderna som 
skulle visas under utbildningen och på det sättet kunna förhålla sig mer fritt till 
dem. Från Byggnads sida fanns istället ett intresse av att det material som de 
kommit överens om skulle styra utbildningen. En företrädare från Byggnads 
förklarade deras hållning med att ”vi har ett kollektivavtal och då ska det här 
mer vara som information, att det är detta som gäller”. En annan företrädare, 
också från Byggnads, förklarar det med att ett enkelt grupparbete öppnar upp 
för ännu fler frågor och att deltagarna på det sättet skapar förväntningar att de 
centrala parterna ska komma med svar, som det inte går att ge på något enty-
digt sätt.  
 
Det blev också en utmaning för Byggnads företrädare som ledde utbildningen 
att låta tiden gå utan att för den skull släppa diskussionen fritt. En av dem 
kommenterade ett pass som han höll med att konstatera: 
 

Jag har gått över tiden redan med fem minuter och vi är inte halvvägs. 
Det har ju gått riktigt bra för mig.  

 
Att man från Byggnads sida inte ville släppa diskussionen fritt var något som 
flera arbetsgivarföreträdare uttryckte funderingar om. Men innan vi fördjupar 
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oss i dessa ska vi ta hjälp av Bernstein för att analysera utbildningen så här 
långt. 
 
Klassifikation och inramning 
 
Bernstein (se bl a Bernstein, 1996) använder begreppen klassifikation och in-
ramning för att analysera pedagogiska situationer och praktiker. Klassifikation 
står för relationen mellan kategorier oavsett om det är fråga om agenter diskur-
ser eller praktiker. Varje kategori har sin unika identitet, sina regler etc. När det 
är en stark klassifikation är det en tydlig skiljelinje mellan kategorierna.  
 
När klassifikationen är svag är diskurserna och identiteterna mindre specialise-
rade. Men, vilket är viktigt, oavsett om klassifikationen är stark eller svag är 
det alltid ett utslag för maktrelationer. När klassifikationen är svag är ”model-
len” mer sårbar på grund av att kommunikation utifrån är mindre kontrollerad. 
Om avgränsningen mellan diskurser inte finns riskerar en kategori att förlora 
sin identitet. När relationen mellan kategorierna förändras så avslöjas maktrela-
tionerna som klassifikationen grundar sig på. Identiteterna är inte fastlåsta av 
den organisatoriska strukturen på grund av den svaga klassifikationen, men är 
ändå en del av ett socialt nätverk där skillnader mellan dem är inbegripna. Or-
ganisationer med svag klassifikation etablerar en alternativ maktbas som är mer 
komplex, där ny konsensus kan etableras. När klassifikationen är svag måste vi 
därför, enligt Bernstein, fråga oss i vems intresse integrationen mellan katego-
rierna sker. I det här fallet var det helt uppenbart att arbetsgivarna agerade på 
ett sätt som vittnar om att de hade intresse av att integrera kategorierna om-
budsmän och arbetsgivarföreträdare. 
 
Ett annat begrep som Bernstein använder är ”inramning”. Denna reglerar rela-
tionerna inom ett kontext. Inramningen handlar om vem som kontrollerar vad. 
 
Det handlar då om: 
 
• Urval av kommunikation 
• Ordningsföljd 
• Tempo 
• Kriterier 
• Kontroll över den sociala bas som gör överföringen möjlig 
 
När inramningen är stark har sändaren en tydlig kontroll av kriterierna ovan. 
När inramningen är svag har mottagaren en mer påtaglig kontroll över kom-
munikationen och den sociala basen. Inramningen behöver dock inte vara stark 
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när det gäller samtliga kriterier. Det är till exempel möjligt med en mjuk in-
ramning av tempo men en stark inramning av diskursen. 
 
Bernstein urskiljer två regelsystem som reglerar inramningen. Dels är det den 
sociala ordningen, som till exempel grundar sig i hierarkiska relationer, och 
dels är det den diskursiva ordningen. 
 
Med Bernsteins terminologi skulle vi kunna säga att från Byggnads visade man 
intresse av en utbildning med stark klassifikation och inramning. De uttryckte 
att de ville ha en utbildning där de som arrangerade utbildningen hade en tyd-
ligt avgränsad roll. Även ämnet för utbildningen skulle vara tydligt avgränsat 
och tidsschemat skulle följas utan större utrymme för utvikningar och diskus-
sioner. Från arbetsgivarsidan ville man ha en svag klassifikation och inram-
ning. Deras roll som utbildare skulle snarare vara att initiera diskussioner. Det 
skulle ges tid för deltagarnas frågor och utbildningsmaterialet skulle snarare 
fungera som stöd än något som skulle följas slaviskt. Det skulle heller inte vara 
några tydliga skiljelinjer mellan de som deltog från arbetsgivarna respektive 
Byggnads.  
 
Stämningen blev ibland laddad när arbetsgivarens intresse av att öppna upp 
utbildningen och Byggnads intresse av att hålla sig mer strikt till materialet 
krockade. Vid ett tillfälle ville en av arbetsgivarföreträdarna som ledde utbild-
ningen gå utanför materialet och låta deltagarna diskutera en fråga som låg vid 
sidan av. En av Byggnads företrädare markerade då väldigt tydligt:  
 

Nej vi ska inte diskutera det här. Ska vi ändra i programmet får ni göra 
det innan.  

 
Hans tydliga reaktion gjorde att stämningen blev laddad. En av arbetsgivarföre-
trädarna som deltog i utbildningen uttryckte irritation över det inträffade:  
 

Om man bara får tala om det som är bestämt från början tycker jag man 
är fel ute. 

 
 En annan arbetsgivarföreträdare kommenterade det inträffade: 
 

Men om jag nu som arbetsgivare vill ha resultatlön, hur ska jag hantera 
det förhandlingsmässigt på rätt sätt så att du som Byggnads representant 
inte säger att nu har du gjort fel? Inte ens det ville de snacka om. 
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Det inträffade öppnade upp för spekulationer bland arbetsgivarföreträdarna: 
 

Sedan kan man fundera över rädslan för att diskutera när han sa ”Nej!” 
Men säger man nej så klart och tydligt så är det inte så mycket mer att 
diskutera egentligen. Det är ju inte det. Sedan kan man fundera över var-
för men det är en annan sak. 

 
Flera arbetsgivarföreträdare konstaterade att de från Byggnads sida ville hålla 
igen diskussionen. En deltagare från arbetsgivarsidan kommenterade det med 
att ”Det är ömma fötter det här med resultatlön”. En av deltagarna som repre-
senterar Byggnads förklarade deras hållning med att ”Det skulle bli kaos om vi 
börjar diskutera i det här sammanhanget. Här ska vi bara tala om det vi ska 
göra”. Samtidigt fanns det företrädare från Byggnads som även de ville ha ut-
rymme för diskusssion. 
 
Ett problem som de från Byggnads kom att möta var att det till slut blev svårt 
att argumentera för en stark klassifikation och inramning. Arbetsgivarföreträ-
darna43, både de som höll i utbildningen och de som deltog, uttryckte ofta irri-
tation över att de från Byggnads inte ville släppa diskussionen fritt och att de 
höll sig strikt till det överenskomna innehållet. Det här var även något som 
kommenterades i de muntliga och skriftliga utvärderingarna som gjordes efter 
utbildningen. Dessa gjordes gruppvis med företrädare från båda parter. En 
grupp skriver i utvärderingen att det ”bör finnas utrymme för olika uppfatt-
ningar i gruppen”. En annan grupp skriver ”Tillåt diskussion!”. 
 
”Att kunna prata om det här utan att vara formell” 
 
Vi har tidigare varit inne på att en av arbetsgivarsidans käpphästar vid varje 
avtalsrörelse är att förändra partsrelationerna, vilket vi ser får genomslag även i 
den här utbildningen om §3. Det finns ett tydligt uttalat intresse av att förhand-
lingsordningen ska förändras så att arbetsgivarna ska kunna förhandla med 
”sina egna medarbetare” och inte behöva gå via ombudsmännen som sitter på 
Byggnads lokalavdelning. Ett motiv till en annan förhandlingsordning är att 
ombudsmännen saknar kunskap och känsla för företaget vilket medarbetarna 
förväntas ha och på det sättet skulle ett förändrat partsförrhållande bli mer kon-
fliktfritt och präglat av samförstånd. Det paradoxala är att här skulle arbetsgi-
varföreträdarna utbildas tillsammans med just dessa ombudsmän som flera av 
dem helst skulle vilja slippa i löneförhandlingen. Vilka som är parter fram-

                                                           
43 Det fanns de från arbetsgivarsidan som ville ha en mer styrd utbildning. De diskussioner 
som kom att bli mellan parterna handlade dock framförallt om de arbetsgivare som hävdade 
en utbildning med en svag klassifikation och inramning. 
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kommer av kollektivavtalet, men hur tonläget mellan parterna ska utformas är 
knappast något som kan regleras. Här utgör istället utbildningen ett medel för 
arbetsgivarsidan att nå ett annat, mer samförståndsorienterat klimat. 
 
De frågor som diskuterades under utbildningen var i huvudsak inte nya för del-
tagarna. De flesta från Byggnads och flera från arbetsgivarsidan hade fått in-
formationen tidigare. Det nya var således inte i första hand utbildningens inne-
håll. Däremot var formen för diskussionen ny. När parterna träffas för att göra 
upp om lön sker det vanligtvis i en förhandlingssituation. Då sitter de vid var-
sin sida om ett förhandlingsbord. Rollerna är tydligt utmejslade. Relationen är 
mer formell. Här träffades de istället under helt andra former.  
 
En av arbetsgivarföreträdarna gjorde något som kan betecknas som en ”kupp” 
genom att från början styra hur deltagarna skulle sätta sig. På det sättet fick han 
dem att sitta varannan från Byggnads och varannan från arbetsgivarsidan. När 
jag frågade om vitsen med detta svarar han: 
 

Ja det är väl att man får snacka med varandra. Att det går att sitta på det 
sättet och prata med varandra. Det jag var ute efter var att bolla ut de här 
frågorna också. Och då skulle man inte få/ För om du hade haft Byggnads 
på ena sidan och arbetsgivarna på andra sidan då hade det blivit vi och 
dom ungefär som i en förhandling. Att här sitter mina killar och där sitter 
du som ombudsman med dina killar. 

 
Att deltagarna representerade två parter var något som man från arbetsgivarsi-
dan ville undanröja. Här skulle det inte vara ”vi och dom” som det är i en för-
handling. Genom den sittningen blev även grupperna mixade då de hade 
grupparbeten. När deltagarna uppmanades att föra korta diskussioner med 
bordsgrannen var det oftast en som representerade motparten som de kom att 
diskutera med. Vi den första provutbildningen var borden placerade som en 
hästsko. Vid den andra provutbildningen var borden placerade i öar. Då hade 
även arbetsgivarföreträdaren svårare att styra placeringen eftersom han inte 
alltid visste om deltagarna företrädde Byggnads eller arbetsgivarna. Det blev 
ändå så att det inte heller då fanns några homogena grupper utan i varje grupp 
fanns båda parter representerade. 
 
Det var tydligt att man från arbetsgivarsidan vill komma bort från de formella 
relationerna. När en från Byggnads som ledde utbildningen vid ett tillfälle sva-
rade på en fråga från en deltagare från arbetsgivarsidan om vad som skulle gö-
ras vid ett visst tillfälle svarade ombudsmannen att de skulle skriva en förhand-
lingsframställan. Det här möttes med en viss irritation från en deltagare från 



 
 
 
 

 128

arbetsgivarsidan som kommenterade det med att ”Men vi kan väl prata med 
varandra”. 
 
Från arbetsgivarsidan var man alltså noga med att utbildningen inte skulle 
framstå som en förhandlingssituation. Bordsgrannen var inte en av ”de egna” 
utan en som företräder motparten och som vanligtvis sitter på andra sidan bor-
det. Dessutom tillbringade de en kväll tillsammans med god mat och dryck. 
Utbildningarna fungerade därmed som ett forum där relationerna kunde infor-
maliseras. En arbetsgivarföreträdare beskriver ambitionerna: 
 

Ja det är för att få det informellt också. Det låg i det här att sitta varan-
nan och att sitta blandat.  
MC: Har det ett värde menar du? 
Jag tycker det. 
MC: Varför då? 
Man måste ju kunna prata om det här utan att behöva vara formell. Då är 
du ju inne i den här formella rollen hela tiden. Men att kunna prata om 
det här, och kunna se att vi kan prata om det här på ett annat sätt till-
sammans. Det måste väl ha ett värde. 
MC: Ja vad kan man nå med det? 
På sikt kan du ju nå att man kan kanske diskutera det här på ett annat 
sätt.  
MC: Man får en annan samtalston 
En annan samtalston. Kanske en annan relation på olika sätt. Du kanske 
till och med, till yrkesarbetaren, kan få en annan relation för det är ju där 
du har fighten. För att ”det är våra medlemmar, inte era anställda”. Men 
om det är rätt det är en helt annan sak. 
MC: Ja här finns väl inga rätt och fel? 
Nej det finns inte rätt och fel. Det är en uppfattning. Men det jag inte ville 
ha är att det blir att gränsen går över bordet så här (markerar en gräns) 
MC: Ja så att det blir nästan som en förhandling 
Ja. Det var det jag var ute efter. Och då sätta varannan fick jag det med 
automatik.  

 
Ambitionen så som den beskrives är inte bara att etablera en annan, mer infor-
mell, relation i rummet. Han markerar att han inte vill ha en så tydlig gräns 
mellan Byggnads ombudsmän och arbetsgivarföreträdarna som det är i dag. 
Därför hade det ett värde ”att träffas under lite mer neutrala förhållanden”. Ut-
bildningen utgör således en till synes neutral arena där intressemotsättningarna 
inte blir lika framträdande.  
 



 
 
 
 

 129

Att döma av de skriftliga utvärderingarna tycks det som deltagarna håller med 
arbetsgivarsidan om poängen att träffas på det här sättet. De flesta grupper lyf-
ter fram det positiva i att utbildningarna var mixade. Någon grupp lyfter även 
fram poängen att de satt varannan från Byggnads och varannan från arbetsgi-
varna: 
 
• Viktigt med blandad sittning. 
• Bra med blandat, Byggnads – BI – arbetsgivarna 
• Fortsätta med gemensamma utbildningar t ex BI – SBAF, PC (platschefer) 

- lagbasar 
 
Av utvärderingarna framkom även att deltagarna efterfrågade fler grupparbe-
ten. En grupp vid den andra provutbildningen efterfrågade dessutom ”djupare 
gruppdiskussion efter varje avsnitt”. Det här var något som man från arbetsgi-
varsidan velat redan från början, men som man från Byggnads sida var man 
mer tveksam till. Vid den andra provutbildningen utformades ett grupparbete. 
Det här mottogs positivt bland deltagarna. Det blir alltså svårt att argumentera 
för stark klassifikation och inramning när den ena parten vill öppna upp för 
diskussion och låta deltagarnas frågor styra innehållet i större utsträckning 
istället för att hålla sig strikt till det på förhand bestämda materialet. Ytterligare 
ett skäl till att det blev svårt att argumentera för en stark klassifikation och in-
ramning var det faktum att de flesta, framförallt de från Byggnads, redan fått 
informationen. En av ombudsmännen beskrev utbildningen på följande sätt:  
 

Vi satt och lyssnade på en som läste innantill från overhead-bilder som vi 
även hade framför oss på stenciler. Och dessutom handlade det om något 
som vi fått veta sedan tidigare. 

 
Att öppna upp till vissa gränser 
 
Några deltagare från arbetsgivarsidan uttryckte frustration över att de inte fick 
ventilera de knäckfrågor de möter under de lokala förhandlingarna. En av dem 
sa att han kände en viss besvikelse eftersom de kontroversiella frågorna inte 
fick diskuteras. En annan deltagare, också från arbetsgivarsidan, sa att han hade 
förväntat sig att de efter utbildningen skulle ha gemensamma värderingar så att 
de lokalt skulle kunna lösa lönediskussionerna i samverkan. Det här vittnar om 
en tilltro till utbildningens möjlighet att lösa konflikter (vilket möjligen hela 
utbildningssatsningen vittnar om). Samtidigt gav samma arbetsgivarföreträdare 
som ovan uttryck för en skepsis för Byggnads: ”Jag brukar säga att det här lö-
nesystemet är bara till för ombudsmännen” och att ”lönesystemet är konserva-
tivt och vi vill blicka framåt men Byggnads vill bara blicka bakåt”. Den syn på 
motparten som han ger uttryck för skulle kunna utgöra ett hinder för att just 
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den samverkan han säger sig eftersträva verkligen skulle kunna komma till 
stånd. Och det är frågan om fler grupparbeten skulle råda bot på den misstänk-
samhet mot ombudsmännen som han ger uttryck för. 
 
Från arbetsgivarsidan betonades alltså vikten av att ”få en liten diskussion hur 
man ser på saker”, som en av dem uttryckte det. Det motiverades med att ”det 
ger lite mer”. Vikten av att ”det blir en dialog mellan de som är närvarande och 
de som snackar där framme vid podiet” betonades också. Samtidigt såg några 
en risk i det. En av arbetsgivarföreträdarna var också betydligt mer återhållsam 
med att släppa diskussionen fritt. Under en intervju med en arbetsgivarföreträ-
dare som deltog i utbildningen framkom också att den fria diskussionen riske-
rar att ”kantra” och att ”vi blir osams”. Så samtidigt som man från arbetsgivar-
sidan ville öppna upp för diskussion såg man en risk med det, eller som en an-
nan arbetsgivarföreträdare uttryckte det; ”Det gäller att ha balans”. Ytterligare 
en arbetsgivarföreträdare sa: 
 

Men det klart det är ju lite på tunn is. För det får ju inte bli så att man 
står och skäller på varandra utan man måste ha lite balans i det här. Man 
måste försöka vara så objektiv som möjligt. Men man måste få i gång en 
diskussion lite mer än vad det har varit. Det är klart att här är man kan-
ske både från vår sida och från Byggnads sida lite rädd att man drar på 
för mycket. Att man tappar lite kontrollen här.  

 
Risken med att öppna upp utbildningen kan alltså vara att motsättningarna blir 
tydliga och den eftersträvade enigheten går förlorad. En annan arbetsgivarföre-
trädare uttryckte det: 
 

Sedan, det är lite känsligt, och det har jag… hur man lägger fram det. 
Man ska inte vara rädd för att ta diskussion. Men samtidigt, i det här 
sammanhanget där man ska ge ett gemensamt budskap om vad man kom-
mit överens om hur man ska hantera §3, när det gäller ackord och resul-
tatlön, att då försöka sälja in andra tankegångar det är fullständigt fel 
tillfälle. Och det har jag sett vissa tendenser inte minst från arbetsgivarsi-
dan. Och det tycker jag att det ska man ta bort, för det hör inte hemma 
där. Mer koncentrera på det gemensamma vad vi har så här långt. 

 
Det hela framstår som en avvägning från arbetsgivarsidan. Å ena sidan be-
skrivs en ambition att förbättra relationerna, göra dem mer informella och ska-
pa en gemensam bas genom att öppna upp diskussionerna. Å andra sidan får 
konflikter inte komma upp till ytan eftersom då fallerar ambitionen om att upp-
nå de goda relationerna. En väg att gå skulle då kunna vara att öka förståelsen 
för den andra parten. 
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Skapa förståelse för varandra 
 
Ett syfte med utbildningen som uttrycktes från arbetsgivarsidan var att de loka-
la parterna skulle skapa en förståelse för varandra, eller som en arbetsgivarföre-
trädare uttryckte det ”det gäller att inte se på den andre som motpart utan att 
man tillsammans ska lösa ett problem”. Det fanns en ambition att utbildningen 
skulle vara ett led i att de skulle börja ”se på varandra med andra ögon”. För 
det, menade man, krävs samtal. När en arbetsgivarföreträdare låter ett gruppar-
bete dra ut på tiden motiverar han det med att deltagarna skulle ges tillfälle att 
börja tala med varandra, även om sådant som inte hörde till arbetet.  
 
En av deltagarna från arbetsgivarsidan sa att han tycker att det är en god idé 
med utbildningen på så sätt att det är bra att komma bort från ”rollspelet” med 
två tydliga parter. Här fick de istället ett ansikte på varandra vilket är viktigt. 
För att relationerna ska förändras förutsätter det, så som en arbetsgivarföreträ-
dare uttrycker det, att förståelsen ökar för varandra. 
 

Men man försöker och sätta sig in i hur Byggnads resonerar. Och lika-
dant måste Byggnads göra det. De måste ju också förstå vilken verklighet 
som våra medlemsföretag jobbar i alltså. Och det tycker vi kanske att de 
inte gör alltid alltså. Det måste man tillstå. Trots allt, byggmarknaden har 
ju förändrats dramatiskt under den senaste tioårsperioden. 

 
En annan arbetsgivarföreträdare uttryckte en tilltro till att de här utbildningarna 
skulle överbrygga misstron mellan parterna. 
 

Och det är att fortfarande finns den här grundläggande lilla misstron, lite 
spänningen kvar. Man överbryggar inte den snabbt. Men det tror jag det-
ta är ett led i att göra. Om man tar till sig och det måste man göra. 

 
En arbetsgivarföreträdare som deltog i utbildningen kommenterade den spän-
ning som uppstod vid några tillfällen med att utbildningen skulle ha varit an-
norlunda om det varit de lokala parterna som höll i den för där är förståelsen 
för varandra större från början. 
 
Poängen att umgås 
 
Att prata med varandra och få en anledning att umgås var alltså centralt för ar-
betsgivarsidan. Och här var samvaron på kvällen en viktig ingrediens i utbild-
ningen.  
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och det menar jag också är en fördel när man sitter tillsammans som vi 
gjorde där på kvällen och pratar och diskuterar och får lite annan syn på 
saken. Fan det kanske ligger något i det där. Så får man bearbeta det och 
komma med några förslag på sikt. Självklart./…/ Många och inte minst de 
killarna från avdelningarna tyckte att lunch till lunch var kanske att före-
dra, så man kunde snacka på kvällen och ta en öl.  

 
En annan arbetsgivarföreträdare beskriver värdet av att tala med varandra som 
att det blir en möjlighet att dra lärdom av varandra så att frågor sedan kan lösas 
utan konfrontation. Och sådana samtal gavs det utrymme för på kvällen. 
 

Det är positivt att sitta och byta olika synpunkter, hur de ser på saker och 
hur vi ser på saker och ting. För då får man kanske lite olika talgdankar 
här hur man kan lösa det här på ett bra sätt. Och inte bara konfrontation. 
Utan lite samverkan utifrån våra respektive uppdragsgivare alltså. 

 
Om man ska döma av de inkomna kursutvärderingarna som gjordes gruppvis 
var övernattningen något som även förespråkades av deltagarna. Flera uttryckte 
sitt stöd för att utbildningen skulle förläggas under två dagar.  
 
• Viktigt med gemensam övernattning alternativt kvällsövning. 
• Gruppen tror på 2 dagars utbildning pga mer diskussioner i de olika ut-

bildningsgrupperna bl a. 
• Utbildningstid ”Lunch till Lunch” Kvällen är viktig. 
 
När jag under en intervju med en arbetsgivarföreträdare konstaterade att utifrån 
utvärderingarna var det flera som var positiva till att utbildningen förlades un-
der två dagar gav han följande kommentar: 
 

Ja visst, att man fick träffas på kvällen. Och där är vi då igen. Varför är 
man så rädd inom Byggnads att man sitter tillsammans med några ar-
betsgivare en kväll. 

 
Byggnads intresse av en stark klassifikation och inramning kom av många ar-
betsgivarföreträdare att definieras som rädsla och ”ömma tår”. 
 
Betydelsen av att vara ”sampratade” 
 
Samtidigt som man från arbetsgivarsidan är måna om att öppna upp för diskus-
sioner talade de, vilket vi varit inne på tidigare, om vikten av att vara ”objek-
tiv”: 
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Vi tycker då att det kan ligga en point, som vi hade nu på provkursen, att 
ha en gemensam utbildning. Och att man sedan då kan diskutera olika frå-
gor på ett så objektivt sätt som möjligt/…/ Att vi växlar lite idéer hur man 
ska hantera det här på ett vettigt sätt. Inom de här avtalsramarna självfal-
let. 

 
Här beskrivs Byggnads som att det allt för mycket handlar om konfrontation. 
”Vi vill verkligen ha större samverkan med Byggnads än vad vi har i dagens 
läge”. Och i det här sammanhanget har utbildningen om § 3 ett syfte. Han talar 
om att genom den få ”en gemensam bas” ”en gemensam utgångspunkt” och 
betonar också vikten av att vara ”objektiv”. En annan arbetsgivarföreträdare 
uttryckte en poäng med den partsgemensamma utbildningen. ”Det är bra att 
man har ett gemensamt budskap” och att ”det här är vi överens om”. 
 
Att vara ”neutral”, ”objektiv” och få informationen gemensamt är något som 
betonas av deltagarna från såväl fack som arbetsgivarsidan under de gemen-
samma muntliga summeringarna av utbildningarna. ”Ni ska vara mer sampra-
tade” och ”Det ska inte vara några tolkningar utan ni ska prata ihop er” är någ-
ra kommentarer. En grupp betonar värdet av att ”höra motparten diskutera och 
ta ställning”. Att få en gemensam kunskap/information är även något som be-
tonas i de skriftliga utvärderingarna som grupperna lämnar in: 
 
• Bra med gemensam plattform för det fortsatta arbetet. 
• Viktigt med blandad grupp för gemensam kunskapsplattform och genom-

lysning av problemställningarna 
• Positivt att samma information gått ut till parterna samtidigt. 
 
En av deltagarna som representerar Byggnads uttrycker en annan åsikt nämli-
gen att den här gemensamma basen som framstår som syftet med utbildningen 
riskerar att begränsa honom i hans arbete. Han ser det istället som en styrka att 
han i en förhandling har ett visst tolkningsutrymme, men det här utrymmet ris-
kerar utbildningen att minimera, säger han. Och därmed är vi inne på den kritik 
av utbildningen som framfördes från skilda håll. 
 
Kritik av utbildningen 
 
Ombudsmän från enstaka avdelningar uttryckte kritik mot att utbildningen 
genomfördes. De motiverade det med att det inte är Byggnads sak att utbilda 
arbetsgivarföreträdarnas förhandlare. Från såväl Byggnads som från arbetsgi-
varsidan bekräftas att Byggnads ombudsmän ofta kan §3 bättre än arbetsgivar-
företrädarna som inte enbart har löneförhandling som arbetsuppgift. Rent kun-
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skapsmässigt menade då ombudsmännen att man från arbetsgivarsidan har mer 
att vinna på en partsgemensam utbildning. 
 
Några ombudsmän uttryckte också att poängen med en utbildning är att komma 
samman och föra strategiska diskussioner. Det här fick de dock inte tillfälle till 
under den här utbildningen eftersom grupperna under utbildningen var mixade 
och på kvällen fanns inte heller det utrymmet.  
 
En annan kritik som är värd att lyfta fram var att de såg en svårighet att motive-
ra deras deltagande i en utbildning tillsammans med arbetsgivarföreträdare i 
förhållande till medlemmarna. En ombudsman uttryckte med viss fasa att hans 
trovärdighet skulle riskera att urholkas om det vid nästa löneförhandling fram-
kom att han och arbetsgivarföreträdaren som satt på andra sidan bordet varit i 
väg på en gemensam utbildning där det dessutom ingick kvällsaktivitet under 
mer uppsluppna former.  
 
Under tiden som utbildningarna pågick framkom även att BI arrangerade täm-
ligen omfattande utbildningar för deras löneförhandlare. Någon motsvarighet 
fanns ej inom Byggnads. Det här såg också några ombudsmän som ett tecken 
på att arbetsgivarföreträdarna agerade mer offensivt. Man uppfattade det som 
att det var arbetsgivarsidan som höll i taktpinnen. 
 
Kritiken kan dock betecknas som spridda skurar. För det fanns även ombuds-
män som var positiva till utbildningen. De flesta ombudsmännen höll sig täm-
ligen neutrala och tyckte vare sig att utbildningen var särskilt kontroversiell 
eller att den förväntades bidra till något positivt. 
 
Utbildningens funktion  
 
Ett av arbetsgivarens argument för en gemensam utbildning om § 3 var att det 
gavs en möjlighet att träffas och diskutera, att delge varandra erfarenheter och 
att öka förståelsen för varandra. En del arbetsgivarföreträdare som deltog i ut-
bildningen uttryckte, som vi kunnat se, en besvikelse eftersom de hade haft en 
förhoppning om att de efter utbildningen skulle få hjälp att hantera de frågor 
som brukar vara konfliktfyllda under förhandlingarna. Istället tyckte de att des-
sa frågor undveks. Framförallt uppfattade man då att de som företrädde Bygg-
nads på utbildningen var rädda för att öppna upp en sådan diskussion. Flera 
arbetsgivarföreträdare kommenterade den oro som de uppfattade att Byggnads 
företrädare hade. De ville se utbildningen som ett forum där det gavs förutsätt-
ningar för att det bästa argumentet skulle segra och de tillsammans skulle upp-
nå någon form av vinna-vinnasituation. Men samtidigt fanns en oro över att 
diskussionens vågor skulle gå så höga att situationen skulle bli svår att hantera.  
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Från Byggnads sida fick man igenom att de kommande utbildningarna förlades 
under två dagar. Det ska dock framhållas att det var flera ombudsmän som var 
positiva till att utbildningen var förlagd till två dagar. En förklaring till att de 
var det skulle kunna vara att det inte bara är platschefens liv som blir enklare 
om relationen mellan parterna blir mer samförståndsorienterad utan även om-
budsmannens arbete blir mindre slitsamt.  
 
Ett viktigt motiv till utbildningen, från BI:s sida, var också att förändra relatio-
nerna. Här kan vi se två viktiga utbildningsfunktioner utkristalliseras. Utbild-
ningen blir ett forum där deltagarna kan träffas under andra villkor än de bru-
kar. Istället för att träffas vid förhandlingsbordet träffas de nu i en utbildnings-
lokal där samtliga definieras som utbildningsdeltagare i första hand. Genom en 
tvådagarsutbildning då de träffas på kvällen under trevliga former med god mat 
och dryck blir det än mer påtagligt att utbildningen fick en funktion att infor-
malisera relationerna. Samtidigt blir de frågor som diskuteras under utbildning-
en mer abstrakta. När de träffas under förhandlingen tillsammans med lagbasen 
blir det påtagligt för ombudsmannen att den fråga de förhandlar om i högsta 
grad är konkret. För den handlar till syvende och sist om vad lagbasen och öv-
riga i laget ska få i lönekuvertet en tid framöver. Det är möjligen lättare att 
skapa någon form av samsyn under en utbildning när diskussionen blir mer ab-
strakt. Men den samsyn som skapas då kan ändå få återverkningar i det prak-
tiska arbetet på sikt. Alltså arbetsgivarens ambition med utbildningen kan i för-
längningen få konsekvenser för relationen mellan parterna. 
 
Under utbildningen framkommer att arbetsgivarna och Byggnads går in i ut-
bildningen med olika bevekelsegrunder. Från Byggnads sida ville man, förut-
om att stärka § 3, delge information om bland annat de nya skrivningarna i kol-
lektivavtalet. Från arbetsgivarsidan var man intresserad av att få ”en gemensam 
bas”. Här talade de till och med om att deltagarna skulle få med sig en ”objek-
tiv kunskap”. De såg även utbildningen som ett led i ambitionen att öka förstå-
elsen för varandra. För att det ska ske blir utbildningens upplägg viktigt så att 
goda relationer skapas. Man kan beskriva Byggnads hållning som mer pragma-
tisk, men den utmanas av arbetsgivarsidan. Det här sker dock inte utan mot-
stånd.  
 
För att, i Bernsteins anda, studera relationen mellan kategorier, oavsett om det 
är fråga om agenter, diskurser eller praktiker, använder han, som vi varit inne 
på, termen klassifikation. När klassifikationen är stark är kategorierna isolera-
de, varje kategori har sin unika identitet, sin röst och sina speciella regler. När 
klassifikationen är svag har vi mindre specialiserade diskurser, identiteter och 
röster. Från Byggnads sida gick man in i utbildningen med avsikt att klassifika-
tionen skulle vara fortsatt stark medan man från arbetsgivarsidan ville försvaga 
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klassifikationen. En svag klassifikation är mer sårbar på grund av att kommu-
nikation utifrån är mindre kontrollerad. Identiteterna är inte fastlåsta av den 
organisatoriska strukturen på grund av den svaga klassifikationen. Om av-
gränsningen mellan diskurser inte finns riskerar en kategori att förlora sin iden-
titet. Organisationer med svag klassifikation etablerar en alternativ maktbas 
som är mer komplex, där ny konsensus kan etableras. När klassifikationen är 
svag måste vi, enligt Bernstein, fråga oss i vems intresse integrationen mellan 
kategorierna sker. När klassifikation och inramning förändras ska vi alltid, en-
ligt Bernstein, fråga oss: 
 
• Vilken grupp initierade förändringen? 
• Var det den dominerande eller dominerade gruppen? 
• Om värden försvagas, vilka värden är fortsatt starka? 
 
Här var det uppenbart att det var från arbetsgivarsidan som initiativet till för-
ändringen kom och de gemensamma värden som skulle lyftas fram kan beskri-
vas i termer av samförstånd, gemensam plattform och objektiv kunskap. 
 
Från arbetsgivarsidan betonas gång på gång behovet av samverkan. Konflikt 
beskrivs då som något irrationellt och omodernt och det är en mer samför-
ståndsorienterad relation mellan parterna som ska uppnås. En arbetsgivarföre-
trädare beskriver det som att i konflikten är de från arbetsgivarsidan den svaga-
re parten. 
 

I och med att Byggnads är så pass starka så har vi inga, om man ska se 
det realistiskt, inga maktmedel. Byggnads kan ju köra igenom nästan vad 
som helst. Vi kan inte gå ut i konflikt. Det går alltså inte. Det kostar för 
mycket och det lamslår hela Sverige.  
MC: Då är det ett sätt att gå den mjuka vägen, på ett sätt, istället för att 
gå i konfrontation? 
Visst är det det. Och vi tror ju också att 2006 i Sverige att om man ska nå 
framgång för båda parter så är det genom samverkan istället för konfron-
tation. 

 
Det var uppenbart så att man från arbetsgivarsidan hade mer strategiska syften 
med utbildningen än att det enbart skulle vara fråga om en överföring av in-
formation om nya skrivningar i kollektivavtalet. Deras betoning på att just um-
gås och ”sitta och snacka under trevliga former” visar att de såg utbildningen 
som ett forum där relationerna mellan parterna kunde förändras.  
 
Från arbetsgivarsidan fanns en förhoppning att utbildningen skulle skapa förut-
sättningar för en gemensam plattform och gemensamma värderingar som skul-
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le göra att löneförhandlingarna skulle präglas av en högre grad av samförstånd. 
Frågan är om det finns förutsättningar för att det ska ske. Ett argument från 
Byggnads sida för att behålla ackordet som prestationslön är att de har en rela-
tivt stor makt och kontroll över lönebildningen. På det sättet definieras lön som 
en tydlig konfliktfråga och därmed något som knappast en utbildning inte rår 
på att förändra. En arbetsgivarföreträdare uttrycker en bristande förståelse för 
att definiera lönefrågan som något som handlar om makt: 
 

Min utgångspunkt är att företaget ska gå bra och då får även de anställda 
en större trygghet, kanske en bättre och positivare löneutveckling. Men 
från Börjes (ombudsman på Byggnads) sida är det ju inte fråga om detta 
utan det är fråga om makt. Det finns inte överhuvudtaget ens i min tanke-
värld. Det kan ju finnas i andra sammanhang men inte i de här samman-
hangen. Företagen vill ju att killarna ska ha det bra både ekonomiskt, ut-
vecklingsmässigt och även hälsomässigt. Det vill ju företagen. Sedan finns 
det ju en del företag som missköter sig. Det är ingen som försvarar det. 
Men generellt sett vill man ha detta. Men då säger man då från Byggnads 
att det är makten. Vad då för jävla makt? Det där förstår inte riktigt jag. 

 
Å ena sidan definieras alltså lön som en konfliktfråga och å andra sidan som en 
fråga där det finns ett grundläggande gemensamt intresse i botten, nämligen att 
det ska gå bra för företaget och därmed även gynna byggnadsarbetarna ekono-
miskt. Det senare påminner om det perspektiv som flera MB-ledamöter beskri-
ver deras uppdrag utifrån. Lite tillspetsat kan man säga att det som utbildning-
en om §3 kom att handla om var om lön ska präglas av konflikt eller samför-
stånd. Och här var man från arbetsgivarsidan många gånger framgångsrika ge-
nom att öppna upp för en diskussion där intressemotsättningar negligerades så 
att det istället kom att handla om att skapa ”gemensamma värderingar” och en 
”objektiv kunskap”.  
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ARBETSGIVARE PÅ LAGBASUTBILDNINGEN 
 
I det här kapitlet kommer vi att uppmärksamma ytterligare en utbildning som 
utgör ett exempel på det vi beskriver som ”nya former av samverkan”. Det 
handlar om en lagbasutbildning och framförallt om ett inslag som en arbetsgi-
varföreträdare höll i. Att han överhuvudtaget fanns med under utbildningen är 
ett resultat av den överenskommelse som slöts mellan de centrala parterna 
2002. Vi kommer senare att ge exempel på hur samma teman som de arbetsgi-
varna tog upp tas upp under en lagbasutbildning då arbetsgivaren inte medver-
kar. Men först något om nämnda överenskommelse som gjorde det möjligt för 
arbetsgivaren att medverka på lagbasutbildningen. 
 
Överenskommelse om arbetsgivarens medverkan på lagbasut-
bildningen 
 
I en överenskommelse mellan parterna som undertecknades den 15 mars 2002 
framkommer att arbetsgivaren ska ha rätt att medverka på lagbasutbildningen. 
Av protokollet framkommer under rubriken ”Förhandlingsresultatet”: 
 

Efter såväl gemensamma som enskilda överläggningar enades parterna 
om följande överenskommelse: 
a I syfte att öka lagbasens kompetens anser parterna det värdefullt om re-
presentant för arbetsgivarparten ges möjlighet att medverka under vissa 
delar av Byggnads lagbasutbildning enligt nedan. 
b Arbetsgivarparten skall ges möjlighet att under kursen (inom kurspro-
grammet) informera om ämnesområdena Arbetsorganisation, Byggeko-
nomi och Produktionsplanering. 
c Byggnads rekommenderar lokalavdelningarna att snarast inbjuda BI 
lokalt för att överenskomma om former för deltagande och uppläggning 
av arbetsgivarpartens medverkan i lagbasutbildningen enligt b ovan. 

 
Motivet till överenskommelsen enligt denna protokollsanteckning var alltså att 
öka lagbasarnas kompetens. Bakgrunden var dock en tvist då en avdelning yr-
kat betald ledighet och reseersättning för ett antal lagbasar. Yrkandet togs till-
baka vid den lokala förhandlingen eftersom en del av lagbasarna inte var ut-
sedda till fackliga förtroendemän. Kravet vidhölls dock för de lagbasar som var 
utsedda som fackliga förtroendemän. Parterna gjorde då en uppgörelse om att 
man från arbetsgivarsidan betalar lön till de som är utsedda som fackliga för-
troendemän och att de i gengäld bjuds in att medverka på utbildningen. 
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Några enstaka avdelningar har valt att inte följa överenskommelsen ovan utan 
genomfört lagbasutbildningen på samma sätt som de gjort tidigare. Ett argu-
ment är då att arbetsgivarna inte har på den fackliga utbildningen att göra. Någ-
ra tycker dessutom att det är extra allvarligt att det gäller just lagbasutbildning-
en eftersom lagbasen, enligt dem, är den viktigaste funktionen inom Byggnads. 
En farhåga som också uttryckts är att det finns en långsiktig strategi från ar-
betsgivarsidan att definiera vad lagbasuppdraget innebär. En ombudsman på en 
avdelning vittnar om att en representant från BI uttryckt att deras långsiktiga 
målsättning med överenskommelsen är att BI och Byggnads på sikt ska kunna 
samverka om lagbasutbildningens innehåll och utformning i sin helhet. 
 
De flesta avdelningarna har dock bjudit in arbetsgivarna. Ett argument för att 
göra det är att arbetsgivaren därmed ser att det inte finns någon konflikt mellan 
lagbasar och ombudsmän utan att man från Byggnads sida är eniga om att vär-
na de löneformer som finns i byggbranschen i dag. Arbetsgivarens medverkan 
beskrivs ibland som positivt genom att utbildningen därmed har förbättrats. Ett 
argument är då att utbildningen uppfattas som mer seriös när arbetsgivaren 
medverkar.  
 
Här finns det dock anledning att gå till en intervju med lagbasar som skedde ett 
år innan överenskommelsen skrevs under och vare sig intervjuare eller inter-
vjupersoner anade att överenskommelsen om arbetsgivarens medverkan skulle 
komma något år senare. De hade just genomgått en ledarskapsutbildning i 
Byggnads regi, som arrangerades av en utomstående konsultfirma. När de be-
rättade om innehållet framstod det som en gängse ledarskapsutbildning som 
vanligtvis riktar sig till chefer på företag. Fokus var självkännedom. Lagbasar-
na fick då frågan om utbildningen skulle kunna ske i samverkan med arbetsgi-
varna eftersom innehållet byggde på en syn på ledarskap där det var svårt att 
urskilja en facklig profil. De svar lagbasarna gav då vittnar om att de ställde sig 
undrande inför idén att arbetsgivaren skulle medverka i en facklig utbildning. 
De var så främmande inför tanken att de hade svårt att förstå frågan över hu-
vudtaget. 

 
MC: Tror du att utbildningen du just gått skulle kunna arrangeras i sam-
råd med arbetsgivaren? 
L-b 4: Varför? Jag förstår inte det. Jag förstår inte riktigt frågan om jag 
ska vara ärlig (skratt) 
MC: Det är en kuggfråga det här (skratt) 
L-b 4: Jag svarar nej då (skratt) 
L-b 3: Vi har ju inte… lagbasen och företaget har väl inte samma syn 
kanske vilket lönesystem vi ska ha.  
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MC: Men i och med att ni inte tar upp lönesystemet på den här lagbasut-
bildningen, som handlar om er själva. 
L-b 3: Det är ungefär som en pacifist skulle gå igenom hela militärutbild-
ningen men han skulle inte få skarpa skott. Som om de skulle vara med 
och utbilda oss och sedan jobbar vi mycket emot deras mål. 

 
Alltså bara ett år före överenskommelsen framstod det bland dessa lagbasar 
som otänkbart att arbetsgivaren skulle kunna medverka i en lagbasutbildning 
arrangerad av Byggnads. Ändå var överenskommelsen inte särskilt banbrytan-
de. Det finns exempel som visar att arbetsgivaren haft intresse av att utbilda 
lagbasar tidigare. En nu pensionerad ombudsman berättar hur en arbetsgivare 
på 70-talet kallade honom som utbildningsansvarig och lagbasarna på företaget 
för att lansera en idé om att företaget skulle ta över lagbasutbildningen. En 
byggnadsarbetare som var med under den här tiden berättar att det var en på 
företagets personalavdelning som tidigare varit lagbas som kom med initiativet. 
Byggnadsarbetaren skräder inte orden när han talar om sin före detta arbets-
kamrat. ”Han var en sådan som hade pressveck på hängslebyxorna” och ”Han 
hade tänkt sig en facklig karriär, men det misslyckades”.  Istället började han 
arbeta på kontoret och försökte genom bland annat en lagbasutbildning knuten 
till företaget bygga upp en känsla för företaget bland de anställda - ”Företaget 
försökte se oss som en familj”,  berättar byggnadsarbetaren.44 Annars varierade 
reaktionen bland lagbasarna på förslaget om den företagsförlagda lagbasut-
bildnningen, berättar ombudsmannen som var med under den här tiden. Själv 
tyckte han att det var mycket kontroversiellt: ”Det glömmer jag aldrig att de 
försökte ta över vår verksamhet”. På grund av avdelningens tydliga markering 
blev det ingen lagbasutbildning i företagets regi den gången. 
 
Det finns dock andra exempel där enskilda företag och avdelningar har genom-
fört lagbasutbildningar. En arbetsgivarföreträdare berättar att det företaget där 
han var verksam hade gemensamma lagbasutildningar med en avdelning under 
80- och 90-talet.  
 
Det är uppenbart att arbetsgivarna har ett intresse av att mötas inom ramen för 
utbildningar. Det här är så viktigt så på avdelningar där man inte bjudit in ar-
betsgivarna till lagbasutbildningen har det förekommit att enskilda företag kört 
det, av BI, centralt framtagna utbildningsmaterialet ändå för de lagbasar som är 
anställda där.  
 

                                                           
44 Det här företaget började tillämpa tillsvidareanställningar innan det blev norm i bran-
schen. 
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Men det här är ju något som är av gemensamt intresse. Det här vet jag att 
många företag har gjort internt. De sköter det själva utan någon annan 
inblandning. Och inte bara för lagbasar utan för all personal.  

  
Som vi konstaterat är en återkommande ambition från arbetsgivarsidan att träf-
fa ett ”modernt avtal”. Istället för centrala förhandlingar ska så mycket som 
möjligt förhandlas på företags- eller individnivå. En ambition för att nå dit är 
att utveckla ”medarbetarrelationerna”. Ytterligare en ambition från BI är att 
skapa gemensamma värderingar i branschen. Ständiga konflikter och förhand-
lingar definieras som ett problem. Dessa ambitioner, att skapa gemensamma 
värderingar och utveckla medarbetarrelationerna, ligger i linje med målet att 
inrätta ett ”modernt avtal” i branschen.  
 
De frågor vi ställer är i vilken utsträckning dessa ambitioner om utvecklade 
medarbetarrelationer och gemensamma värderingar framkommer och hur de i 
så fall tar sig uttryck när Anders från BI deltar i en av Byggnads lagbasutbild-
ningar under rubrikerna Arbetsorganisation, Byggekonomi och Produktions-
planering.45  
 
Skapa gemensamma värderingar  
 
Anders inleder hela sitt anförande med att säga att ”utbildning är ett dumt ord”. 
Hans ambition är istället att få i gång en diskussion. ”Vi ska ha en dialog”. Den 
här ambitionen lyckas han dock inte realisera. När han under sitt framträdande 
slänger ut frågor möts dessa oftast av en komptakt tystnad. Det är bara vid någ-
ra tillfällen som diskussionen tar fart. 
 
För att skapa gemensamma värderingar måste partsförhållandet och eventuella 
intressemotsättningar elimineras. Anders lyfter därför fram en bild där den en-
skilde lagbasen utgör en del av en helhet eller intressegemenskap. Detta drar, 
enligt Anders resonemang, alla fördel av genom att det uppstår en vinna-
vinnasituation.  
 
Anders anförande präglas av ett konsensusperspektiv och hans ambition att 
skapa en samsyn med gruppen görs ibland på ett näst intill insmickrande sätt. 
Ofta anspelar Anders då på deltagarnas ålder. ”Ni är yngre och har en annan 
inställning”, ”ni vill inte slita ut er” och ”ni vill använda huvudet”. 
 

                                                           
45 Lagbasutbildningen är uppdelad i steg 1 och steg 2, 3 + 3 dagar. Anders medverkar under 
drygt två halvdagar på lagbasutbildningen steg 1. 
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Negligera partsförhållandet på företaget 
 
Anders beskriver företaget som en enhet där det råder en samsyn mellan ar-
betsgivare och anställda med ett gemensamt intresse – att det ska gå bra för 
företaget. När deltagarna väcker frågor som gör att denna gemenskap kan ifrå-
gasättas hänvisar han till andra aktörer utanför företaget, som till exempel kun-
den eller arkitekten. Därmed betonas intressegemenskapen mellan parterna på 
företaget. Istället för att det å ena sidan är arbetsgivaren och å andra sidan den 
fackliga organisationen blir det i Anders beskrivning å ena sidan vi på företaget 
och å andra sidan en utomstående aktör som på olika sätt har intresse i eller 
inflytande på företaget. Och i den direkta utbildningssituationen flyttar han på 
det sättet en potentiell konflikt utanför rummet. 
 
En av Anders bilder har ”Förändringstrycket” som rubrik. Ett sätt att beskriva 
branschens förändringstryck skulle kunna vara att hänvisa till att branschen 
består av två aktörer som agerar utifrån skilda intressen. Att det är just det 
spänningsförhållandet - när en stark facklig organisation förmår ställa krav om 
bättre arbetsmiljö, ökat inflytande eller högre förtjänst - som skapar ett tryck 
och gör att branschen förändras. I Anders beskrivning av förändringstrycket 
finns inte den fackliga organisationen omnämnd i det här sammanhanget. Istäl-
let består förändringstrycket av kundens ökade krav.  
 
När Anders talar om ”effektivitetskrav” konstaterar en deltagare att ”det ska 
vara effektivt på arbetsplatsen, men det är ju administrationen som är tung och 
trög”. Det här förklarar Anders med att myndigheter och byggherrar ställer 
ökade krav på redovisning av kvalitet och miljö. Återigen är det en aktör utan-
för rummet och även denna gång hänvisar Anders till kunden som i hans anfö-
rande går under namnet ”Fru Johansson”.   
 

Vilka har bestämt att det ska vara så? Jo omvärlden, alltså fru Johansson. 
Men vi också. För vi vill inte ha en skada på den lägenheten som vi har 
köpt. Skanska tog i när de införde certifiering. Men vi har minskat pap-
persbiten. Men det är svårt med byggande för vi bygger ju inte Volvobilar 
där alla ser likadana ut. 

 
När Anders hänvisar till kunden är det den lilla människan, fru Johansson, han 
använder som exempel. Om kraven hade kommit från andra kunder till exem-
pel de stora företagen eller bostadsbolagen hade kundens krav framstått på ett 
annat sätt. Om vi hårdrar det Anders säger här är det alltså administrationen 
och inte byggnadsarbetarnas yrkeskunnande som är garanten för byggandets 
kvalitet, och allt beror på fru Johansson. 
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En annan förklaring till kvalitetsarbetets ökade omfattning, istället för att hän-
visa till fru Johansson, är att det är just den industriella produktionen som krä-
ver kvalitetsarbete (Karlsson, 1995). Så länge hantverket var dominerande vid 
tillverkning var kvaliteten framförallt avhängig den enskildes yrkesskicklighet. 
I och med massproduktionen och taylorismens införande anonymiserades den 
enskildes arbetsinsats. Ansvaret och därmed även yrkesstoltheten togs från 
hantverkaren, vilket drabbade kvaliteten. Den enskilde kände inte längre något 
ansvar för slutprodukten vilket fick konsekvenser för arbetets utförande. Lös-
ningen var ”att i tayloristisk anda inrätta speciella kontrollavdelningar, de som 
senare skulle bli dagens kvalitetsavdelningar, som kontrollerade kvaliteten och 
som rättade till funna fel”. (Karlsson, 1995:5). Att byggandet blivit allt mer 
industrialiserat och mindre hantverksbetonat ökar arbetsgivarnas möjlighet att 
kontrollera produktionsprocessen. Men denna produktionsprocess motiverar 
även en kvalitetssäkring styrd av arbetsgivaren, istället för en tillit till hantver-
karens eller byggnadsarbetarnas yrkeskunnande och stoltheten det innebär att 
lämna ifrån sig ett bra arbete. Ett ökat fokus på byggföretagens kvalitetsarbete 
är då snarare ett resultat av ett mer industrialiserat byggande än att det skulle 
vara krav formulerat av fru Johansson. 
 
Att fokusera på kunden kan förstås som ett sätt att negligera partsförhållandet 
inom företaget mellan arbetsgivare och anställda. Det är inte heller konflikten 
mellan parterna som fokuseras när följande punkter, som visas på en av Anders 
bilder, ska diskuteras: 
 
• Hur och var budgeteras kostnaden för utbildning av yrkesarbetare? 
• Var tas kostnaden för tomgång, t ex arbetsledning och yrkesarbetare? 
• Var tas kostnaden för MB-tid? – projektet eller avdelning/företaget? 
• Hur görs avsättningar för garantikostnader? 
 
Här frågar Anders vem som betalar att de sitter på lagbasutbildningen? Jo, sä-
ger han ”kunden betalar för att ni sitter här och också att jag står här i viss 
mån”. En deltagare invänder: 
 

- Men det lades ju inte in i kalkylen 
Anders: De kanske skriver fler timmar (skratt). För det gör väl aldrig ni? 

 
Budskapet är alltså att utbildning, facklig verksamhet och övriga personalkost-
nader betalas av kunden. Att ta ut facklig tid blir då i förlängningen inte en frå-
ga mellan den fackliga organisationen och arbetsgivaren utan en fråga mellan 
den fackliga organisationen och kunden – eller fru Johansson.  
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Att vara en medarbetare 
 
Ett begrepp som ständigt återkommer i Anders anförande och som också mar-
kerar att företaget är en enhet utan interna motsättningar är ordet ”medarbeta-
re”. Han har även en bild som definierar vad detta är: 
 
Medarbetare – vad innebär det? 
 
• Ledningen är en del av helheten och har en del av ansvaret – medarbetare 

har också ett ansvar för och en trygghet i företagets framgång 
• Helhjärtat satsa på att lösa problem – inte enbart identifiera problem och 

utse syndabockar 
• I ett vinnarlag spelar alla för att de själva och laget ska vinna 
• Ha kunskap och vara tränad för sin uppgift 
 
Anders relaterar till idrottslaget i sin berättelse. Parallellen säger något om be-
hovet av enighet för där kan, eller bör, det inte finnas några interna maktstrider 
inom laget när matchen eller tävlingen börjat. Då gäller det bara att besegra 
motspelare eller konkurrenter. Det här framkommer även i det handledarmate-
rial som BI tagit fram till utbildningen. Där står i anslutning till bilden ovan: 
 

I det moderna ledarskapet tonas ledarrollen ned på så sätt att allt inte 
hänger på ledaren, medarbetarna har också ett visst ansvar för helheten, 
jämför med fotbollslaget. Man ska göra sitt bästa, komma med förslag till 
lösningar så att både individen, laget och företaget vinner framgångar. Se 
inte allt som problem – se möjligheterna istället. 

 
Det individuella ansvaret för helheten markeras genom att man ska satsa hel-
hjärtat, vara positiv, ha kunskap, vara tränad för sin uppgift och, som det fram-
kommer av BI:s handledarmaterial ”se inte alla problem – se möjligheterna 
istället”. 
 
En annan bild handlar om ”Hur påverkas individens lojalitet till laget och före-
tagets mål?” När vi tittar på handledarmaterialet framkommer att om individen 
inte är lojal med företagets mål beror det inte på målen i sig. Istället beror det 
på ledarskapet. I det handledarmaterial som BI tagit fram till utbildningen står 
det: 
 

En människas lojalitet till laget och företaget beror på platschefens och 
lagbasens ledningsstil, vilket utrymme som ges för att nyttja sin egen 
kompetens, andan i laget och om man får någon bekräftelse vid framgång. 
Ett ord betyder mycket. Ska individen känna engagemang för företagets 
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mål måste dels laget ha rätt kompetens och resurser. Som individ vill jag 
också få ett ansvar och ha befogenheter. 

 
Enligt formuleringen av målen handlar det alltså inte om att individen ska vara 
delaktig och engagerad. Så långt sträcker sig inte ambitionerna. Istället handlar 
det om att individen ska känna engagemang för mål som tas för givna och som 
formuleras av andra.  
 
På ytterligare en av Anders bilder står ”Arbetstillfredsställelse”. ”Vad innebär 
arbetstillfredsställelse?” och ”Vad behöver göras för att öka arbetstillfredsstäl-
lelsen?” är frågor som Anders väcker och som deltagarna utifrån sina erfaren-
heter mycket väl skulle ha kunnat diskutera i gruppen. Ett sådant upplägg hade 
kanske även skapat förutsättningar för att Anders eftertraktade dialog hade 
kommit till stånd. Istället ges definitionen av arbetstillfredsställelse på en av 
Anders bilder. Bilden visar en trappa. På lägsta trappsteget står ”Låg”. På nästa 
steg står ”Fungerande” (”personalpolitik, fysisk miljö, arbetsvillkor, lön”) och 
på översta trappsteget står ”Stimulerande”. När arbetet är stimulerande fram-
kommer det att detta innebär ”ansvar, erkännande, samhörighet, utvecklings-
möjligheter”. Angående det senare berättar Anders att det är flera byggnadsar-
betare som blir platschefer. Han tycker det är bra för då kan de påverka på ett 
annat sätt. Hela hans övriga anförande handlar om möjligheterna att påverka 
som byggnadsarbetare.  
 
Vinna-vinnasituation  
 
Företagets vinst i förhållande till de anställdas löneutrymme är en diskussion 
som skulle kunna få Anders bild av samsyn mellan arbetsgivare och anställda 
att krackelera. Ett inslag i Anders redogörelse handlar om hur mycket, eller 
snarare lite, företaget tar ut i vinst. På Anders fråga hur mycket företagen tar ut 
i vinst gissar en av deltagarna 6-7%. ”Då skulle företagen hoppa högt”, säger 
Anders. Istället är det högst 3%, när allt är betalt, berättar han. Budskapet är att 
vinsten är (för) liten. 
 
När han frågar ”hur mycket kostar ni?” svarar en deltagare ”alldeles för myck-
et, är det inte så?”. Anders replikerar: 
 

Min filosofi är att ni ska tjäna pengar utifrån ett underlag, men om man 
hittar på för att få upp förtjänsten – det bär mig emot. 

 
Lönen definieras enbart som en kostnad. En annan uträkning skulle kunna 
handla om hur stort mervärde byggnadsarbetarna genererar per arbetad timme.  
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Anders uttrycker aldrig någon kritik mot ackord. Han uttrycker inte heller nå-
got annat än att byggnadsarbetarna ska tjäna pengar. Det han värjer sig mot är 
när ”man hittar på” eller när de som arbetar på ackord inte utgår från underla-
get. Om det är vanligt och om detta verkligen är ett stort problem framkommer 
inte.  
 
Samtidigt som han talar om att han tycker att byggnadsarbetare ska tjäna peng-
ar, om detta görs på ett hederligt sätt, går hans bilder som handlar om lön ut på 
att visa att företagets lönekostnader ökar betydligt även om den enskildes löne-
ökning är liten. Det uppstår alltså, enligt Anders resonemang, en situation där 
de anställda bara tjänar marginellt på en löneökning, medan företaget förlorar 
väldigt mycket. Om vi går på Anders linje då det råder en intressegemenskap 
mellan företaget och de anställda skulle en sådan löneökning bli oförsvarbar. 
 
Under rubriken ”Förtjänsten motiverar” ställer Anders den retoriska frågan: 
”Men ni vill inte ha individuella löner?” Här reduceras förtjänsten till att varje 
individ ska konkurrera med varandra om ett givet löneutrymme. På det sättet 
konstrueras ett konkurrensförhållande mellan byggnadsarbetarna istället för att 
lönen, som den gör under den övriga lagbasutbildningen, handlar om hur stor 
andel byggnadsarbetarna som kollektiv ska få del av den totala förtjänsten för 
deras arbete. 
 
I Anders anförande finns en utgångspunkt om att det finns, eller i alla fall att 
det är möjligt att uppnå, gemensamma värderingar mellan arbetsgivare och an-
ställda. För att kunna uppnå det måste partsrelationen upphävas. Fokus läggs 
på individen som utgör en del av en större helhet. Det förutsätter ett engage-
mang hos individen. I den enhet som företaget utgörs av går det även, enligt 
Anders resonemang, att uppnå en vinna-vinnasituation under förutsättning att 
alla tar sitt ansvar och drar åt samma håll. ”Tjänar ni pengar, tjänar företaget 
pengar. Det är enkel mattematik”, som Anders uttrycker det. 
 
Utveckla goda relationer 
 
Anders säger att tillsvidareanställningen gör att man inte byter företag lika ofta 
som förut. Branschen har förändrats. Då blir medarbetarrelationerna viktiga, 
enligt Anders. Det som gäller nu är att ”företagen konkurrerar om personalpoli-
tik”. När en deltagare kommenterar det med att ”Peab har en urusel personal-
politik” reducerar Anders innebörden av personalpolitik till att handla om indi-
vidrelationer: ”Personalpolitik handlar till stor del om personkemi”. Senare sä-
ger han att ”personalpolitik är vi inte duktiga på i branschen”. Den här gången 
hänvisar han åter igen till generationsskillnader. ”De äldre cheferna och de äld-
re byggnadsarbetarna lever kvar i det gamla”. 
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Anders anförande präglas av en ambition att skapa goda relationer med delta-
garna. Hans anförande har en kamratlig ton och ibland framstår han som en 
kontroversiell arbetsgivare på det sättet att han snarare värnar byggnadsarbe-
tarnas intressen. Han säger att de ska vara med vid startmöten. Där kan de i och 
för sig inte ställa krav, ”men där har ni mycket att tillföra”. Men, fortsätter han, 
”vid planeringsmötet, där ska ni ställa krav”. Han berättar att vissa arbetsgivare 
tycker ”vad fan står du och säger”, men Anders hävdar att det är viktigt att 
byggnadsarbetarna är med i ett tidigt skede. 
 
Anders beskriver UVA-möten som ett gemensamt forum där arbetsgivaren bör 
informera eftersom alla då är samlade. Här kringgår Anders det faktum att 
UVA-möten är fackliga möten. UVA står för ”utvecklingsavtalet”. Av § 10 i 
det avtalet framkommer att: 
 

Facklig medlem har rätt att på betald tid högst 5 timmar per år delta i av 
lokal arbetstagarorganisation ordnade fackliga möten på arbetsplatsen i 
frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller som i övrigt har sam-
band med den fackliga verksamheten vid företaget. 

 
Arbetsgivaren har alltså ingen självklar roll på ett UVA-möte. Den företagsin-
formation som Anders talar om borde således ske på ordinarie arbetstid.  
 
Det individuella utvecklingssamtalet som en dokusåpa 
 
Det individuella utvecklingssamtalet är något som Anders lyfter fram i sitt an-
förande. Det utgör ett tillfälle då relationerna kan byggas upp mellan chef och 
anställd. ”Det här förutsätter jag att alla har” säger han självklart, men förmod-
ligen med ett inslag av ironi eftersom han säkert vet att det här är något som 
inte fått genomslag i byggbranschen fullt ut. När en av deltagarna berättar att 
det var tre år sedan de hade utvecklingssamtal kommenterar Anders det med att 
det är skrämmande. Han fortsätter med att fråga deltagarna om utvecklings-
samtal känns som något bra. Bara en av deltagarna svarar: ”Jag tror att det är 
en produkt av något”. Det här skulle också kunna bli ett tillfälle för Anders att 
utveckla den dialog han efterfrågat. Men deltagaren säger inget mer och An-
ders frågar inte vidare och utvecklar den, enligt honom, eftertraktade dialogen. 
Istället frågar en annan deltagare vad samtalen ska syfta till. Anders svarar: 
 

Det ska ge en möjlighet att säga vad som är bra eller fel (Anders har vissa 
svårigheter att förklara. Börjar staka sig för första gången). Att man ska 
kunna säga att man vill läsa ritningsläsning eller att jag kan tänka mig att 
bli lagbas. 
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Här säger Anders något egentligen ganska kontroversiellt, utan att någon av 
deltagarna visar någon reaktion. Lagbasen ska ju väljas av laget, inte av företa-
get, och ambitionerna om att bli lagbas är då knappast något som ska diskuteras 
med den närmaste chefen under ett utvecklingssamtal. 
 
Anders fortsätter på temat utvecklingssamtal och berättar om när han arbetade 
på ett av de större företagen. Då höll han alla utvecklingssamtal själv. Tidigare 
har han sagt att samtalen ska göras av närmaste chef. Nu säger han att det kan-
ske inte ska vara platschefen eftersom han är mer tekniskt utbildad. Det tog i 
vilket fall nio månader för Anders att samtala med 100 personer. 
 

Jag satt ju som oberoende människa. Jag kände dem, vem som var ensam-
stående, som nyss fått barn. Vi talade om allt.  

 
Anders definierar sig själv som ”oberoende människa” i förhållande till dem 
han samtalade med, trots att han faktiskt var deras chef. Han är tydlig med att 
den privata sfären ska lyftas in i samtalen. En deltagare frågar om utvecklings-
samtalen ledde till någon utveckling. Anders svarar:  
 

I flera fall (ledde det till utveckling), men inte i alla. Det finns vissa som 
inte har förutsättningar. Har ni sett Idol?  Nästan så var det. 
En deltagare: Sa du att ”du är inte kompetent för den utbildningen?” 
Anders: Ja 
Deltagaren: Det är ju för jävligt (Han ser riktigt arg ut) 

 
Anders svar visar vilken sortering utvecklingssamtalen faktiskt utgör. Från att 
Anders har beskrivit samtalen som förtroliga där man ska kunna tala om allt 
har samtalen nu förvandlats till en tillställning där han som arbetsgivare sitter 
som en jury för att skilja agnarna från vetet. Det här skapade även irritation. 
Det var framförallt en av deltagarna som visade detta väldigt tydligt. Om An-
ders ambition var att skapa en samsyn hos deltagarna måste diskussionen om 
utvecklingssamtalen och hans jämförelse med Idol beskrivas som att han hop-
pade i galen tunna.  
 
Ett sätt att skapa goda relationer är, som tidigare påpekats, att kanalisera de 
konflikter som eventuellt uppkommer till någon utomstående och definiera den 
som ansvarig. Konflikten handlar då inte längre om relationen arbetsgivare – 
anställda utan, vilket framkommit ovan, vi på företaget och fru Johansson som 
ställer krav på kvalitet. En ”syndabock” som Anders hänvisar till vid ett par 
tillfällen är arkitekten. Här får han oftast medhåll från deltagarna. Genom att på 
det sättet flytta konflikten utanför rummet söker Anders vidmakthålla en god 
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och konfliktfri relation med deltagarna, något som han med några få undantag 
lyckas med. 
 
Ledarskap 
 
Lagbasen som facklig företrädare - han som ska stå upp mot arbetsgivaren med 
kollektivet bakom sig - är en bild som normalt förmedlas under lagbasutbild-
ningen. Anders målar istället upp en annan bild som helt och hållet bygger på 
konsensus. Hans Power Pointbilder visar hur platschefen och lagbasen, eller 
teamledaren som Anders föredrar att kalla honom, står sida vid sida och plane-
rar. En annan bild talar om att arbetsledning och teamledaren måste ge teamet 
ansvar och befogenheter. Det finns även en uppmaning på en bild: ”Låt inte 
teamet komma med problem utan förslag till lösningar”. Men enligt en annan 
bild präglas det goda ledarskapet av ”öppna dialoger”. Men öppenheten be-
gränsas uppenbarligen genom att de anställda inte får påkalla problem utan att 
samtidigt leverera en lösning. 
 
Det finns en skiljelinje mellan arbetsledningens och lagbasens ledarskap som 
Anders inte tar upp. När det gäller arbetsledaren och platschefen är dessa inte 
valda av facket eller byggnadsarbetarna själva utan rekryteras av arbetsgivaren. 
De är arbetsgivarens företrädare och förlängda arm på arbetsplatsen. Lagbasen 
däremot väljs av arbetskamraterna och är ett fackligt uppdrag. Oavsett om själ-
va valförfarandet inte sker på ett regelrätt vis, vilket det enligt flera lagbasars 
utsagor inte görs alla gånger,  kan laget när som helst avsätta lagbasen för att 
istället välja någon annan. Den här skillnaden finns dock inte med i Anders ma-
terial. Ledarskap blir en färdighet eller egenskap oberoende av om det är ett 
bygglag, ett företag, eller ett fotbollslag som ska ledas. På en av Anders bilder 
står det: 
 
En bra ledare 
… måste ha klarat av tävlingslusten på idrottsarenan 
… får inte ha behov av att ständigt visa sig bäst. Då får han inte laget med sig 

och viktiga medarbetare hamnar i skugga 
… inser att man inte kan göra allt ensam 
… planterar idéer så att laget uppfattar det som sina egna 
 
När det gäller det sista påståendet där ledaren ska plantera påståenden som 
lagmedlemmarna senare uppfattar som sina egna kan detta knappast kopplas 
till den demokratiske ledaren som lagbasen faktiskt är utan snarare till någon 
form av manipulativt ledarskap som verkar utifrån andra bevekelsegrunder än 
de demokratiska. Arbetskamraterna ska uppfatta att idéerna kommer från dem 
själva när det i själva verket är någon annan som har planterat in dem. 
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En central uppgift för lagbasen beskrivs av Anders som att lösa konflikter. 
Lagbasens roll skiljer sig då inte på något avgörande sätt från arbetsledarens, 
förmannens eller platschefens. På en av Anders bilder står under rubriken lag-
bas ”coaching”: 
 
• Sätta ihop personer som kompletterar varandra i team 
• Klargöra teamets arbetsuppgifter 
• Lösa upp konflikter och motsättningar i teamet 
• Se till att teamet är välinformerat 
 
Åter igen läggs fokus på individrelationer. Konflikt förstås här inte som en 
strukturell konflikt utan som personliga, ofta informella, relationer inom laget 
och mellan laget och arbetsledningen. Istället för att lagbasen ingår i en kon-
flikt eller till och med personifierar konflikten mellan laget och arbetsgivaren 
är han, enligt Anders beskrivning, den som ska lösa dem. 
 
Anders betonar vikten av att som lagbas delegera till dem som ingår i laget: 
 

När det gäller ackordsunderlaget, så resonera med Kalle om att vi får 
göra så här för att tjäna pengar. Då får Kalle lite självkänsla. Ni har en 
möjlighet att delegera och få dem intresserade. 

 
När det gäller delegering blir det åter igen uppenbart att Anders utgår från ett 
annat typ av ledarskap än det demokratiskt fackliga. På företaget, som inte är 
demokratiskt styrt och där makten i huvudsak kommer uppifrån, är det rimligt 
att tala om delegering. Men i en demokratiskt styrd organisation är ledaren 
styrd under ifrån. Det är på arbetskamraternas uppdrag lagbasen verkar och det 
är de som har valt honom som också definierar uppdraget, dels direkt i det dag-
liga arbetet och dels indirekt genom deras fackliga organisation. Att den fackli-
ga ledaren söker skapa engagemang för en facklig fråga är något annat än att 
delegera på förhand givna arbetsuppgifter. Enligt flera lagbasar sker redan den 
dialog som Anders efterfrågar här, just på grund av att hela laget har intresse av 
att Kalle är engagerad eftersom det är en förutsättning för att de ska tjäna peng-
ar. Men när lagbasen diskuterar produktionen med laget beskriver de själva inte 
det som delegering, utan som en möjlighet att ta del av allas kunskap och erfa-
renhet för att på det sättet få det bästa resultatet. 
 
En skillnad mellan företagets och fackföreningens ledarskap är att de styrs en-
ligt två olika rationaliteter. Företaget styrs av en teknisk och ekonomisk ratio-
nalitet medan fackföreningen styrs av en demokratisk emancipatorisk rationali-
tet. Lagbasens roll styrs alltså av en rationalitet, men det sammanhang han in-
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går i styrs av en helt annan. På det sättet skulle lagbasens roll kunna beskrivas 
som konfliktfylld. I Anders anförande utgår han dock från att lagbasen styrs av 
samma rationalitet som företaget.  
 
Genom de ordval Anders gör markerar han sitt perspektiv. Förutom några un-
dantag står det ”teamledare” istället för lagbas på Anders bilder. Teamledare 
ger helt andra associationer än lagbas som leder tankarna till en facklig företrä-
dare som agerar gentemot arbetsgivaren med laget bakom sig. ”Lagbas” och 
”teamledare” ingår  i två konkurrerande diskurser. ”Teamledare” och ”medar-
betare” ingår i en mer konsensusorienterad diskurs som även måste definieras 
som den hegemoniska.   
 
Ökat inflytande? 
 
Det ledarskapet som Anders förordar innebär samtidigt, enligt honom, ett ökat 
inflytande för byggnadsarbetarna. Han talar mycket om att byggnadsarbetarna 
ska vara med i beslutsprocessen. ”Ni ska kräva”, ”ni ska lägga er i”, ”ni ska 
vara välinformerade”, ”ni måste vara villiga att ta ansvar”. Han betonar även 
att byggnadsarbetarna ska vara med i planeringen. Ett skäl som han anger är att 
de har en specifik kunskap och information som andra på företaget saknar. En 
fråga som skulle kunna diskuteras utifrån ett fackligt perspektiv är om bygg-
nadsarbetare har kunskap eller information som de inte är betjänta av att delge 
till arbetsgivaren. Att det faktiskt utgör en facklig styrka att kunskap stannar 
inom bygglaget och på det sättet öka arbetsgivarens beroende av dem. 
 
Delaktighet och inflytande definieras inte som en konfliktfråga där lagbasen 
utifrån lagkamraternas intressen ställer krav, utan som något där team-ledare 
och arbetsledning tillsammans planerar för företagets bästa. Därför blir frågan 
aldrig kontroversiell i Anders anförande. Han definierar vilka möten de ska 
delta på och vilka frågor de ska vara delaktiga i. När han blir konkret är de frå-
gor som lagbasarna ska vara delaktiga i högst begränsade. Vid något tillfälle 
handlar det om att de som lagbasar ska bestämma vem som ska skruva gips. 
Han betonar också att deras inflytande inte handlar om vem som ska till vilken 
arbetsplats. Han utgår också från att lagbasarnas ökade engagemang är något 
som ligger i linje med arbetsgivarens intresse. Att lagbasarnas engagemang 
skulle kunna vändas mot arbetsgivaren eller stå i konflikt med företagets in-
tressen ter sig uteslutet. 
 
Kritik av Anders medverkan 
 
Utbildningen är uppdelad på två delar om tre dagar vardera. Anders är med un-
der första delen. Då har kritiken mot Anders varit relativt lågmäld. Ofta har det 
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istället fällts kommentarer som att ”om alla arbetsgivare vore lika schyssta som 
honom vore det väl inget problem”. En av deltagarna jag talar med säger att 
Anders var bra. ”Han har mycket att tillföra”. Några uttrycker sig dock kritiskt 
under rasterna. ”Jag känner taggarna utåt” och ”Det var en självgod jävel, ho-
nom ska vi sätta dit”. De kritiska rösterna kommer dock inte fram under själva 
utbildningen.  
 
Ungefär en månad har gått när deltagarna åter igen träffas under lagbasutbild-
ningens steg två. Då är tonläget ett annat bland flera av deltagarna. Under steg 
ett hade de, vad de trodde, berättat i förtroende om problem som de har med 
sina respektive arbetsgivare. De hade sedan blivit varse att Anders diskuterat 
kritiken med dessa arbetsgivare. Det här retade upp deltagarna. På grund av 
Anders närvaro utgjorde den fackliga utbildningen inte längre någon frizon där 
de fritt kunde stöta och blöta sina problem.  
 
Anders delade dessutom ut en enkät som de fyllde i. Den var inte anonym utan 
samtliga deltagare skrev sina namn och adresser på dem. Där ställdes frågor 
om deras syn på olika aspekter på arbetet. När enkäterna delades ut och fylldes 
i uppstod ingen diskussion. Men även detta blev något som några deltagare 
ifrågasatte vid andra tillfället. 
 
De informella relationerna formaliseras  
Tidigare har vi beskrivit hur arbetsgivarna vill informalisera kontakterna mel-
lan parterna och hitta andra forum än förhandlingen där parterna träffas. Under 
Anders anförande möter vi en motsatt ambition nämligen att de informella och 
spontana mötena ska formaliseras. När Anders talar om hur skrämmande det är 
att inte fler har utvecklingssamtal verkar deltagarna ha lite svårt att dela hans 
upprördhet. De kan inte riktigt se syftet med samtalen. Ibland har de erfarenhe-
ter av utvecklingssamtal men de kan inte se att de har lett till någonting. De 
förstår inte vitsen med att boka en tid för att samtala eftersom ”vill du något 
säger du ju det direkt”. 
 
Förutom de planerade utvecklingssamtalen uttrycker Anders även ett behov av 
möten. Det gäller startmöten, planeringsmöten etc. En deltagare verkar ha svårt 
att se behovet av de möten som Anders efterfrågar och framställer som så vik-
tiga. Istället säger han att ”det går man in och tar med platschefen dagligen”. 
Anders fortsätter dock att hävda betydelsen av de formaliserade mötena efter-
som man annars inte kan ha någon framförhållning. Här tar Anders åter igen 
upp generationsskillnaderna i branschen.  
 

Jag tror inte att det finns någon företagsledare som säger att man inte ska 
ha de här mötena. Då är det en gammal stofil i så fall.  
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Det tycks som att de informella och spontana samtalen och mötena som ofta 
initieras av byggnadsarbetarna själva och som deltagarna hänvisar till ska ersät-
tas med planerade och formella möten och samtal. De senare initieras och styrs 
i större utsträckning av arbetsledningen till skillnad de informella mötena som 
sker då lagbasen spontant går in på platschefens kontor. 
 
Förhandlingar utgör formella möten då de anställda inte längre är ”medarbeta-
re” utan en motpart på andra sidan bordet. Men det är inte dessa möten Anders 
tar upp i sitt anförande. Istället är det alltså andra möten som han betonar vär-
det av. Möten som inte tar fasta på ett partsförhållande utan där teamledaren 
och medarbetarna utgör en del av en helhet och intressegemenskap. 
 
 
Ett annat perspektiv på byggekonomi, arbetsorganisation och byggplanering 
De ämnen som arbetsgivarsidan tar upp under lagbasutbildningarna är reglera-
de enligt den överenskommelse som skrevs mellan parterna. Det handlar om 
byggekonomi, arbetsorganisation och byggplanering. Flera från Byggnads me-
nar att arbetsgivaren tillför något eftersom det här är områden som de från ar-
betsgivarsidan kan mer om. Ändå är det här i högsta grad centrala områden för 
en lagbas. Hela hans vardag då han leder laget på byggarbetsplatsen går ju fak-
tiskt ut på att bygget blir färdigt i tid, att ekonomin håller och att deras förtjänst 
därmed säkras. Därför kommer de här ämnena upp även under den delen av 
lagbasutbildningen när arbetsgivaren inte finns med, men då görs det utifrån ett 
annat perspektiv och det görs inte explicit att det faktiskt är dessa områden de 
talar om. I den avslutande delen av det här kapitlet tar vi fasta på hur dessa äm-
nen presenteras och diskuteras under lagbasutbildningar när arbetsgivaren inte 
är med. 
 
Byggekonomi 
 
Ekonomi är, oavsett om arbetsgivaren medverkar eller ej, ett centralt inslag un-
der lagbasutbildningen. Men då handlar det inte om företagets ekonomi i första 
hand utan om det enskilda projektets ekonomi och hur den påverkar lagets för-
tjänst. Istället för att, som Anders, betona kalkylens små marginaler talas det då 
om att arbetskalkylen aldrig är en förlustaffär. Företagets förtjänst är mer bero-
ende av att tider hålls. Eller som en ombudsman uttrycker det:  
 

Om4:  En del (arbetsgivare) är så ärliga så de säger att jag skiter i vad ni 
tjänar bara ni blir färdiga. 

 
Ekonomi handlar om lön som i sin tur är kopplat till lagets prestation. Ett cent-
ralt inslag under lagbasutbildningen handlar om vad laget presterar och hur det-
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ta ska redovisas. Det här är en aspekt av ekonomi som ligger långt ifrån Anders 
anförande. På varje bygge uppstår arbete under projektets gång som inte finns 
med i det ursprungliga ackordsunderlaget. En ombudsman betonar vikten av att 
vara uppmärksam på detta. 
 

Om5: Det gäller att vara förberedd. Tilläggsarbeten är livsviktigt. Utan 
en lagbas som ser att det kommit till arbete tjänar ni inga pengar. Vi mås-
te lägga nivån för de (arbetsgivarna) gör det inte. Det här är viktigare än 
när ni slår i boken (listan) för det här är verkligheten. 

 
En aspekt av byggekonomi som byggnadsarbetarna blir varse om i sin vardag 
och som ventileras på lagbasutbildningarna är besparingar på företaget vilket 
ofta handlar om, vad de tycker, ”dumsnålhet”. Ofta handlar det om att de inte 
får ut hjälpmedel till arbetsplatsen. Något som, enligt lagbasarna, i förläng-
ningen blir dyrare eftersom arbetet därför tar längre tid. Då uttrycks inte bara 
furstration utan ofta raljeras det inramat med skratt och skämt. Vid ett tillfälle 
berättar en deltagare på en lagbasutbildning om en chef som tvättar skydds-
handskar för att spara pengar. Det här får alla att skratta högt och hjärtligt. 
Tvätten av skyddshandskar får en av deltagarna att raljera: 
 

- Man ska ju inte varar rädd för förnyelse grabbar! (gapskratt från samt-
liga)  

 
Byggnadsarbetarna kritiseras ofta för att vara konservativa och att inte vara 
förändringsbenägna. Genom att kommentera handsktvätten i termer av förnyel-
se ger deltagaren ett löjets skimmer över det som betecknas som förnyelse, som 
byggnadsarbetarna är skeptiska till och som inte alltid är av godo utan snarare 
värt att raljera över. Deltagaren som berättar om tvätten av skyddshandskar 
fortsätter:  
 

- En gång tvättade han dem för varmt så de blev för små (alla skrattar 
högt). 

 
Ombudsmannen som står längst fram, skrattar så tårarna rinner och utbrister:  
 

- Det här var det dummaste jag har hört! 
 
När företagets ekonomi kommer på tal under lagbasutbildningar handlar det 
ofta om skyddsanordningar, hjälpmedel och kläder som företaget sparar in på. I 
det här fallet var det skyddshandskar. Andra exempel som tas upp är kranar 
som inte kommer eller skyddsutrustning som de inte får tillgång till. 
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Exemplet med tvätten av skyddshandskar visar även hur det utvecklas en 
skämtsam jargong, ofta med arbetsgivaren i fokus, som bygger på en samhö-
righetskänsla och spontanitet. Något som Anders sa sig eftersträva, men som 
han aldrig lyckades uppnå. 
 
Arbetsorganisation 
 
Eftersom lagbasens uppdrag är fokuserat på lön och denna dessutom ska vara 
relaterad till lagets prestation finns ett direkt samband mellan hur arbetet plane-
ras och organiseras och vad byggnadsarbetarna slutligen får i lönekuvertet. 
Med tanke på att lagbasen faktiskt ska vara den som leder och fördelar arbetet 
inom bygglaget är det här frågor som också tas upp under lagbasutbildningen. 
En aspekt som tas upp då arbetsgivaren inte är med handlar om hur laget ska 
hantera lärlingarna och hur deras arbete ska organiseras. Ombudsmannen beto-
nar vikten av att lärlingarna verkligen ska lära sig yrket:  
 

Om4: Men det gäller att inte utnyttja lärlingarna. Nu har vi råd att utbil-
da dem. Det har vi inte råd att göra när de är fullbetalda.  

 
När en deltagare, lite raljerande, frågar om lärlingarna inte går i skolan svarar 
ombudsmannen: 
 

Om4: Det är bara förberedande. De har bara en tredjedel än vad vi hade. 
De förbereder sig för högskolan. Det är inte bra. Inne på skolan är det 
inte realistiskt. Det är skillnad när man får göra något i verkligheten, som 
får vara kvar. 

 
På det här sättet lyfts en aspekt av arbetsorganisation fram, nämligen vikten av 
att bevaka yrkesbeviset och lagbasens ansvar att lärlingarna faktiskt får den 
kunskap som yrkesbeviset omfattar.  
 
Ytterligare en aspekt av arbetsorganisation handlar om ”att få rätt man på rätt 
plats”. Det här var även något som Anders tog upp. Det var så han bland annat 
motiverade utvecklingssamtalen. Han kunde dela på Pelle och Kalle eftersom 
Pelle inte var tillräckligt stark att säga det direkt till Kalle. Det här beskrivs 
dock inte som ett stort problem av lagbasarna själva, eftersom de säger att de 
har en stor personkännedom om till exempel vilka som trivs ihop. 
 

Om4: En del passar inte ihop. Har ni problem med det? 
- Nej 
- Man känner ju folket. 
Om4: Man måste känna folket. Hur lång tid tar det? 
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- De flesta på firman känner man till.  
 
Det är rimligt att anta att det är lika lätt, om inte lättare, för Pelle att tala med 
lagbasen om han inte vill arbeta med Kalle än att göra det under ett årligt ut-
vecklingssamtal med Anders. 
 
En aspekt av arbetsorganisation, som inte tas upp under det inslaget som An-
ders har, har handlar om arbetsrotation och vikten av att inte någon i laget ska 
fastna i en arbetsuppgift. Vikten av att arbetet inte ska vara enehanda betonas 
dock då Anders inte är med. Det här motiveras inte enbart utifrån att arbetet 
ska vara omväxlande. 
 

Om6: Ja det är viktigt. Arbetsrotation. Man fick lite motstånd från gub-
barna. Är det så fortfarande? 
- Ja det finns. En del vägrar att gå ifrån armeringen. 
- Risken är att kunskapen dör ut, för det är de duktiga som gör det hela ti-
den. 
- Det är viktigt att vara med en som kan. 

 
Genom att lagbasen har möjlighet att påverka och i viss utsträckning även styra 
arbetsorganisationen betonas vikten av att arbetet blir varierande så att inga 
fastnar i ett arbetsmoment. Det här beskrivs som viktigt för att undvika skador 
och, inte minst, för att yrkeskunskapen utvecklas. Här betonar ombudsmannen 
vikten av att utveckla och sprida yrkeskunskapen inom laget och att detta i för-
längningen handlar om byggnadsarbetarnas förtjänst på kort men framförallt på 
lång sikt.  
 
En annan närbesläktad fråga handlar om respekten för andra yrkesgruppers yr-
keskunskap. Men det kan även handla om risken att yrket styckas upp så att 
specialiserade underentreprenörer tar de arbeten som annars hade kunnat göras 
inom laget. Följande samtal utspann sig under en lagbasutbildninng: 
 

- Men det finns risk att vi går in på varandras områden 
- På simhallen putsar målarna det som murarna har gjort tidigare. 
- Jag tycker det är bra att vi gör mer så länge vi håller oss inom vårt, så 
vi inte tar in en massa ue (underentreprenörer). 
(alla håller med) 
- De säljer bort flytspacklingen 
Om5: Det här är viktigt att ta med till MB-gruppen 
- Ja till slut tappar vi kunskapen 
(En deltagare berättar om hur de frågade en ue och därmed lärde sig för 
att kunna göra det själva vid nästa bygge) 
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Om5: Det här är viktigt för vår yrkeskunskap 
 
Här kommer ytterligare en aspekt av arbetsorganisation in nämligen i vilken 
utsträckning underentreprenörer ska anlitas. En ombudsman berättar om ett 
företag som anlitade en underentreprenör för att sätta fönster. Samtliga deltaga-
re är rörande överens om att det inte är bra.  
 

Om7: Snart har vi en speciell firma som bär in dem. 
Om5: Här har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet. Det måste vi ta strid 
för 

 
Samma typ av diskussion kommer upp på en annan lagbasutbildning. En av 
deltagarna beklagar sig: 
 

- Vi tappar stomning. Det läggs ut på annan arbetsplats. Inte ens Bygg-
nads avtalsområde. 
- På ett ställe var det en ”bonne” och en taxichaufför som slog ihop ele-
menten 
Om8: Man kan undra varför företagen lägger tid på logistik. Kör ut mate-
rialet till byggarbetsplatsen istället  
- Det kommer från högsta ort. 
Om8: Vad ska vi göra? De raka fina väggarna ska någon annan göra. 
Men det är våra jobb. Då måste vi ta strid för det. 
Deltagarna återkommer till den utländska arbetskraften. 
Om8: Vad säljer de ut? 
- Plattorna 
K: Ja för 120 kr/timme. Och tro inte att de följer avtalet 

 
Vid ett tillfälle kommer även en motsatt diskussion upp. Då ville bygglaget att 
ett arbete skulle säljas ut till en underentreprenör eftersom de själva inte hade 
den utrustningen så att arbetet skulle kunna göras på ett bra och säkert sätt. Ef-
fekten av deras agerande blev dock inte vad de tänkt: 
 

- Vi gjorde inte ett jobb för det var pålning. Vi vägrade med den utrust-
ningen vi hade. Arbetsgivaren sa att vi anlitar en firma som har bättre 
grejer. Men han som kom hade exakt samma grejer. Vi sköt bara proble-
met från oss. 

 
Huvudlinjen är dock att arbetslaget ska göra så mycket arbete som möjligt. I de 
här diskussionerna görs en markering av en deltagare som alla tycks ställa upp 
på:  
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- När vi förhandlat om jobb ska det till starka skäl för att vi ska lämna 
bort dem. 

 
En deltagare på en annan lagbasutbildning ger liknande kommentar: 
 

- Vissa jobb har de (arbetsgivaren) tänkt sälja bort. Får man veta det i tid 
kan man argumentera. Det är inte självklart att vi ska göra jobbet. Men 
det måste vi argumentera för. Därför måste vi visa intresse. 

 
Till ämnet arbetsorganisation hör även hur de som anställda definieras på före-
taget. Att arbetsgivaren vill definiera dem som medarbetare är de flesta med-
vetna om. Men det verkar finnas en kritik mot begreppet. Det är ett begrepp 
som det ofta raljeras över: ” Det är man fram till man är uppsagd” eller 
”Medarbetare har man för att de ska tjäna pengar på oss - inte av ideella skäl” 
är några kommentarer.  
 
Byggplanering 
 
Ytterligare ett ämne som arbetsgivarföreträdarna skulle ta upp under lagbasut-
bildningen enligt avtalet var byggplanering. Under Anders pass på lagbasut-
bildningen talar han mycket om vikten av att byggnadsarbetarna ska vara del-
aktiga i planeringen. Det förutsätter att arbetsgivaren håller dem informerade. 
Men arbetsgivarens bristande information är något som man stundtals raljerar 
över då arbetsgivarföreträdaren inte är med. En lagbas som även sitter med i 
MB-gruppen säger under en redovisning av ett grupparbete:  
 

- All information (från arbetsgivaren) måste spridas ut. Men det är inte så 
mycket vi behöver sprida för vi får inte så mycket information (skratt). 

 
Att arbetsgivaren inte håller dem informerade eller att de ibland blir överkörda 
av platschefen tar de även på sitt eget ansvar. En av deltagarna säger att ”plats-
chefen kör sitt race”. Han fortsätter: ”han tar in gubbarna utan att säga till 
mig”, men tillägger: ” Jag är inte tillräckligt stark”. 
 
En bild är alltså att arbetsgivarens information är bristfällig och att de därför 
inte har möjlighet att delta i planering. En annan verklighetsbeskrivning av 
lagbasarnas arbete är att de faktiskt står för en stor del av planeringen och att 
de gör det utan inblandning av arbetsledning. När ombudsmannen kommente-
rar det med att det kan vara att föredra svarar en deltagare ”men det är konstigt 
för de betalar ju ändå lön till dem (tjänstemännen som planerar)”. 
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”Den mytologiska diskursen” 
 
Eftersom diskursen aldrig är sluten eller en gång för alltid given råder det stän-
digt en kamp mellan olika diskurser. Detta sker även under utbildningar. Det 
här blir extra tydligt under arbetsgivarens inslag under lagbasutbildningen.  
 
Anders anförande grundar sig på att det finns en värdegemenskap mellan an-
ställda och företagsledning. Hans resonemang bygger på att det går att uppnå 
en punkt där det uppstår en vinna-vinnasituation. Därför måste partsrelationer-
na i branschen upphävas. Ett tydligt uttryck för det är att när branschens för-
ändringstryck diskuteras finns inte den fackliga organisationen med. Istället för 
att lagbasen/teamledaren beskrivs som en motpart definieras han som en 
medarbetare – en del av laget/teamet och helheten. Det är först när Anders tar 
upp utvecklingssamtalen som enheten krackelerar. I hans beskrivning blir det 
ett arbetsgivarinstrument som utgör en sortering av vilka medarbetare som det 
är värt att satsa på och vilka som inte passar i byggbranschen. 
 
Genom att man i utbildningen negligerar faktiska sociala hierarkier skapas en 
”mytologisk diskurs” (Bernstein, 1996) under utbildningen som inkorporeras 
av en del av en politisk ideologi i samhället. Potentiella konflikter reduceras till 
att skapa en diskurs som alla delar. Detta genererar en ”horisontell solidaritet” 
som förbättrar relationerna mellan olika grupper i samhället. Det här ligger i 
linje med arbetsgivarens intresse när de uttrycker behovet av samverkan som 
modernt. Det motiveras med att omvärlden förändrats och det ställer krav på 
parterna, som inte längre kan gå i konfrontation. Konflikt beskrivs som något 
irrationellt och omodernt.  
 
Den mytologiska diskursen har två funktioner. Dels skapar den en gemensam 
förståelse bland dem som befinner sig i utbildningen och dels avbryter den för-
bindelsen mellan hierarkin i utbildningen med den sociala hierarkin utanför 
(Bernstein, 1996). Genom Anders anförande sker ingen maktförskjutning mel-
lan grupper utan syftet är att utveckla relationer mellan individer. Det görs ge-
nom att påvisa ett ömsesidigt beroende genom att alla intar speciella funktio-
ner. Och det här ömsesidiga beroendet handlar inte längre om det fackliga ar-
betet, lagbasutbildningen till trots. Det gemensamma är nu inte längre medlem-
skapet i Byggnads utan medarbetarskapet på företaget. 
 
Lagbasen, som Anders föredrar att benämna ”teamledare”, får en annan roll än 
den som framkommer på lagbasutbildningen i övrigt. När han talar om teamle-
darens ledarskap är det inte det demokratiska eller emancipatoriska ledarskapet 
som är utgångspunkten. Det är inte heller ett ledarskap som bygger på ett man-
dat som kommer från arbetskamraterna. Istället är det ett ledarskap som dikte-



 
 
 
 

 160

ras uppifrån, där lagbasen ska delegera arbetsuppgifter och där det gäller för 
honom att få arbetskamraterna att känna sig delaktiga i beslut som de inte fattat 
själva.  
 
De flesta lagbasar arbetar på prestationslön. Löneutfallet är därför direkt bero-
ende av lagets prestation. Det gör att lagbassysslan har en tät koppling till 
byggekonomi, arbetsorganisation och byggplanering. Därför tas de här ämnena 
upp under lagbasutbildningen även då Anders inte är med även om det inte 
görs explicit. Men när det gäller byggekonomi handlar det då snarare om det 
enskilda projektet än om företaget.  
 
Genom att enbart fokusera på det enskilda projetket finns en risk att det leder in 
i ett kortsiktigt tänkande. Men ett exempel på att arbetsorganisation inte enbart 
tas upp utifrån lagets kortsiktiga krav om hög förtjänst är diskussionen om att 
inte utnyttja lärlingarna på ett sätt som gör att de inte får möjlighet att lära sig 
yrket som helhet. Istället betonas då vikten av ett långsiktigt tänkande, att lär-
lingarna ska bli duktiga byggnadsarbetare när de blir fullbetalda. Den här frå-
gan handlar även om att slå vakt om yrkesbeviset och arbetets innehåll, något 
som är direkt avhängigt hur arbetet organiseras. När arbetsgivaren inte är med 
diskuteras även vikten av arbetsrotation och att laget slår vakt om det arbete 
som ingår för att undvika att bygget styckas upp till olika specialiserade under-
entreprenörer. Och när det talas om byggplanering handlar det inte om att kän-
na sig delaktig. Istället beskrivs planering som en förutsättning för att kunna 
sköta lagbassysslan.  
 
Byggekonomi, arbetsorganisation och byggplanering handlar alltså om områ-
den som kan tas upp utifrån olika infallsvinklar och med olika perspektiv. Nå-
got som är uppenbart är att Anders utnyttjar tillfället under lagbasutbildningen 
för att beskriva de här ämnena utifrån ett perspektiv som troligen annars inte 
hade kommit fram under lagbasutbildningen.  
 
Ändå beskriver ombudsmän och flera lagbasar arbetsgivarens medverkan på 
lagbasutbildningen som oproblematisk. Snarare beskrivs det som en stor till-
gång eftersom Anders talar om områden som han förväntas kunna mer om. När 
vi ser hur dessa områden behandlas under lagbasutbildningen då arbetsgivaren 
inte deltar kan vi dock se att det inte handlar om några värdeneutrala områden 
där den enda skillnaden är att man kan mer eller mindre. Anders för snarare in 
företagets rationalitet i utbildningen än att han talar om ett helt nytt område. 
Men trots att olika perspektiv och olika rationaliteter presenteras under en och 
samma utbildning får de aldrig tillfälle att brytas eller ställas mot varandra. 
Istället framstår de som komplementära. Därför framstår de inte som motsägel-
sefyllda. Det ges heller inte någon vägledning för att deltagarna ska kunna väga 
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det ena perspektivet mot det andra. Och så fort de kommer tillbaka till företaget 
är det Anders perspektiv som är det rådande och då har de inte fått hjälp att 
analysera det kritiskt under utbildningen. 
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DEL 4 
 
Den här delen inleder vi med att ta fasta på något som framkommit så här 
långt, nämligen de spår som det fackliga arbetet inom Byggnads utkristalliserar 
sig i; lagbas- och MB-spåret. Vi kommer sedan in på den roll som den fackliga 
utbildningen har spelat inom fackföreningsrörelsen och framförallt vilken roll 
den skulle kunna spela. Inte bara för att deltagarna efteråt ska kunna ta en gi-
ven funktion inom Byggnads utan även hur den fackliga utbildningen skulle 
kunna utgöra en enande kraft, och dessutom utgöra ett alternativ till nya former 
av samverkan. 
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TVÅ FACKLIGA SPÅR 
 
Det fackliga arbetet inom Byggnads är, som vi kunnat se, uppbyggt runt två 
huvudspår – lagbas och MB. Det är lagbasarna som leder ackordslaget och till-
sammans med en ombudsman från den fackliga avdelningen gör avstämningar 
och förhandlar om förtjänsten. På MB-gruppernas bord ligger det som ibland 
betecknas som de ”mjuka frågorna”. Det kan handla om delaktighet i företagets 
skötsel, personalpolitik och de anställdas kompetensutveckling. Bevakningen 
av arbetsmiljön på arbetsplatserna sköts av skyddsombuden, men när det gäller 
mer övergripande frågor om arbetsmiljön som gäller hela företaget är det en 
fråga som även den ofta hamnar hos MB-grupperna46.  
 
MB-arbetet, som till sin karaktär är mer samförståndsorienterat, kan beskrivas 
som en facklig struktur som löper parallellt med det mer konfliktfyllda fackliga 
arbetet som handlar om löner. Dessa två parallella spår, lön och medbestäm-
mande, skär genom hela organisationen från Byggnads förbundskontor till de 
enskilda arbetsplatserna. Många gånger arbetar dessa oberoende av varandra 
utan några beröringspunkter. En invändning mot en sådan beskrivning är en 
ombudsman som uttryckte att ”spåren löper inte parallellt utan de går åt varsitt 
håll”. 
 
Lagbasarna beskriver relationen med arbetsgivarna utifrån ett konfliktperspek-
tiv i högre utsträckning. Relationen framstår, utifrån deras beskrivningar, som 
mer präglad av konfrontation. Det är förhandlingen och avstämningarna de lyf-
ter fram som det forum där mötet med arbetsgivaren sker. Då är rollerna tydli-
ga. Relationen är mer formell. Den fråga de förhandlar om läggs på bordet. 
Den är konkret. Det handlar om vad byggnadsarbetarna på den aktuella arbets-
platsen kommer att få i lönekuvertet under den närmaste tiden. Lagbasspåret 
har en historia som började långt före tillsvidareanställningarna blev norm 
inom branschen och har, i motsats till vad flera siade om, överlevt dagens an-
ställningsform. 
 
MB-grupperna beskriver relationen med arbetsgivaren mer i termer av konsen-
sus och samförstånd. Det är på det enskilda företaget de verkar. De beskriver 
även helt andra forum där mötet med arbetsgivaren sker. Det kan handla om 
samverkansgrupper som de deltar i som huvudsakligen initieras av arbetsgiva-
ren. När det gäller de centrala MB-ledamöterna har de ibland sin kontorsplats 

                                                           
46 På MB-gruppernas bord ligger också förhandling om turordning vid uppsägning (se kapi-
tel ?). Det här är dock en fråga som inte varit särskilt framträdande under våra intervjuer 
med MB-grupper. Ett skäl till det är sannolikt att branschen befann sig i en extrem högkon-
junktur när intervjuerna gjordes.  
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på företaget. Det skapar förutsättningar för andra mötesplatser som korridorer, 
luncher etc. MB-ledamöter berättar också att det förekommer att arbetsgivarfö-
reträdare ringer hem till dem på kvällstid för att diskutera en specifik fråga. De 
två ”fackliga spåren” kan beskrivas enligt nedan: 
 
LAGBAS MB 

Konflikt Konsensus 

Konfrontation Samförstånd 

Bransch Företag 
Avd är förhandlingspart  

Ej kopplat till anställningsform Beroendeförhållande till ag 

Förhandla Samverka 

Forum: Forum: 
Förhandlingsbordet Samverkansgrupper, korridorer, luncher, 
 telefonsamtal även kvällstid 

Formella relationer Informella relationer 

 
En sådan här beskrivning är aldrig helt entydig. Det finns lagbasar som är mer 
samförstånds orienterade och betecknas då ibland som ”firmagubbar”. Det 
finns också MB-grupper som är konfliktbenägna. Men även om det alltså finns 
undantag är det svårt att bortse från den här uppdelningen av det fackliga arbe-
tet. 
 
Det finns också ett spänningsförhållande mellan de två spåren. MB-grupper 
kan uttrycka en frustration över att lagbasar lever sitt eget liv utan att diskutera 
frågor som rör företaget med dem. De kan även uttrycka kritik mot ombuds-
männen på avdelningen som, som de säger, ibland inte förstår det fackliga ar-
betet på företaget. Men det finns också en misstänksamhet i andra riktningen. 
De som ansvarar för lönehanteringen på avdelningarna, mätningsföreståndarna, 
träffas ett par gånger om året. Då deltar även de centrala MB-ledamöterna. 
Några mätningsföreståndare uttrycker sitt ogillande över detta eftersom de då 
inte kan tala fritt. De tror att de frågor som diskuteras då snabbt hamnar hos 
arbetsgivaren. MB-ledamöter kritiseras ibland även av lagbasar för att sitta i 
arbetsgivarens knä. 
 
Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det på ett sätt är svårare att agera i 
MB-spåret. När det gäller lönefrågan är det inte så svårt att urskilja skilda 
partsintressen. Ombudsmannen, som är oberoende i förhållande till arbetsgiva-
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ren, är förhandlingspart. MB-gruppernas fackliga arbete däremot är uppbyggt 
runt de frågor som rör det enskilda företagets skötsel och personalpolitik. Det 
är frågor där det fackliga intresset inte helt självklart låter sig formuleras. Det 
blir också svårt att agera utan att sätta företagets väl och ve i första rummet och 
därmed utgå från den rationalitet som företaget styrs av. Eftersom MB-
ledamöterna dessutom står i ett beroendeförhållande till arbetsgivaren är de 
hela tiden utsatta. De beskriver hur de ofta saknar legitimitet hos arbetsgivaren. 
Dessutom uppfattar de att de ibland saknar legitimitet hos den fackliga avdel-
ningen men, vad värre är, även hos arbetskamraterna. 
 
Att boxas eller dansa 
 
Den här kluvna bilden av det fackliga arbetet inom Byggnads kan förstås som 
ett uttryck för en ideologisk spänning som funnits och fortfarande finns inom 
arbetarrörelsen mellan konflikt och konsensus. Bieler och Lindberg (2006) har 
intervjuat fackliga företrädare om deras syn på globalisering och hur denna ska 
utmanas. Å ena sidan fanns en konservatism som tog sig uttryck i ett tal om 
behovet av att ”försvara ställningarna” och återställa den traditionella fackliga 
ideologin. Å andra sidan fanns ett tal om ”anpassning och modernisering”.  
 
Idéer om å ena sidan ett integrerat medbestämmande och å andra sidan tydliga 
partsrelationer i relation till arbetsgivarna har även identifierats av Huzzard och 
Nilsson (2003), som menade att förändringar i produktionsvillkoren banade 
väg för allt mer samverkan istället för förhandling. Även detta finns i vårt ma-
terial. Med samverkan menas här, i enighet med Köpsén (2008) att parterna har 
som ambition att komma fram till ett resultat tillsammans som de  bär gemen-
samt ansvar för. 
 
Skiljelinjen har även beskrivits i termer av ”militanter”, som hävdar en klar 
rågång mellan fack och företag, och ”samarbetsmän” (Boglind, 1988). Inom 
LO används ofta två metaforer som är hämtade från en internationell studie av 
Huzzard m fl (2004), nämligen om man som facklig företrädare ska boxas eller 
dansa med arbetsgivaren.  
 

Boxning är ”episodisk, begränsad, ritualisk, defensiv, sker ibland genom 
medling, präglas av position och förhandling, baseras på låg tillit.” 
Dans är ”en kontinuerlig process, har öppna mål, välinformerat, gemen-
sam problemlösning, avgörs internt, präglas av process och dialog, hand-
lar om att bygga upp beslut, baseras på hög tillit.” (Homgren, 2005:9) 

 
Ett skäl till att partsrelationerna är tydligare i byggbranschen och att kontakten 
mellan parterna ibland framstår som en boxningsmatch är de täta löneförhand-
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lingarna som är en fråga där skiljelinjen mellan arbetsgivare och anställda är 
tydlig. Då är även avdelningen part som representeras av en ombudsman som 
inte står i något beroendeförhållande till den enskilde arbetsgivaren. Det här är 
en ordning som man från arbetsgivarsidan vill förändra och beskriver då box-
ningsmatchen som något irrationellt och dansen som eftersträvansvärd, men 
även det rationella och nödvändiga i moderna företag. 
 
Att dansa som det rationella 
 
Eftersom BI:s argumentation bygger på att konflikt framställs som irrationellt 
är den partsrelation som det mer konfliktfyllda lagbasspåret präglas av något 
man vill förändra. Förhandling bör ersättas av samverkan mot gemensamma 
mål. De konfliktfyllda förhandlingarna lyfts även fram som något som hämmar 
lust och kreativitet. I en av de rapporter från BI:s Byggkommission som kom 
efter avtalsrörelsen 2001 kan vi läsa: 
 

Man talar återkommande om brist på samarbete och samverkan. Relatio-
nerna präglas av partsförhållanden där olika intressen företräds och le-
der till att förhandling är ett bärande inslag i relationen. Relationerna 
har ofta karaktären av att i första hand vara regelstyrda snarare än öpp-
na och genuina. Det finns något grundläggande lustfyllt och kreativt i 
själva byggandet som antagligen ligger bakom att de flesta medarbetare 
trivs så bra med sitt arbete. Det är därför olyckligt att denna lust ska be-
höva stängslas in av starka och stränga strukturer (Andersson, Johansson 
& Aspling, 2003:19). 

 
De mer konfliktfyllda relationerna, så som det läggs fram här, framstår inte 
bara som irrationella utan genom att vara regelstyrda hämmar lust och kreativi-
tet. En fråga som väcks i samma rapport som ovan vittnar om ett intresse av en 
informell och mer samförståndsorienterad relation med den fackliga organisa-
tionen, men framförallt med de anställda:  
 

Hur åstadkoms transparens, helhetssyn och en ökad grad av intressege-
menskap i både företagens organisation och byggprocessen? 

 
BI:s förhoppning var att Byggkommissionen som tillsattes efter avtalsrörelsen 
2001 skulle vara partsgemensam och på det sättet skulle ”Byggindustrins sam-
talsforum” etableras där målet var ”att etablera gemensamma uppfattningar om 
branschens förutsättningar och med beaktande av detta utveckla gemensamma 
värderingar”. Byggnads avböjde dock från att delta. 
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Samma ambition från BI kan vi utläsa från avtalsrörelsen 2004 då Bo Antoni, 
BI:s VD, och Per Helgesson, dåvarande förhandlingschef, kommenterade i den 
egna tidningen ”Byggindustrin” att de istället för konfrontation söker dialog. 
Värdet av de mer informella mötena betonades.  
 
Från arbetsgivarsidan görs en skiljelinje mellan före och efter tillsvidarean-
ställningens införande. Efter den nya anställningsformen ges företagen möjlig-
heten att utveckla goda relationer med sina medarbetare. Nu kan de även for-
mulera långsiktiga gemensamma mål och satsa på mjuka frågor i företagen. En 
ny mjukare ledningsstrategi där utbildning ingår börjar ta form.  
 
Om vi tar del av arbetsgivarens intressen kan vi alltså konstatera att det vänstra 
spåret, som är mer präglat av konflikt och konfrontation och där avdelningen är 
förhandlingspart, skulle de helst vilja komma bort ifrån. Den fråga som be-
handlas där, lön, skulle då flyttas över till det högra spåret och därmed förhand-
las på företaget i mer samförståndsorienterade former. Och strategin ligger i 
linje med de nya ledningsstrategier som vi även kan se i andra branscher som 
kan kopplas till Human Resource Management som är en personalpolitisk stra-
tegi där målet är en företagskultur som förutsätter individuellt engagemang och 
en stark lojalitet med företaget. Nya ledningsstrategier utvecklas som innebär 
löne- och belöningssystem som knyts direkt till företaget, ideologisk kontroll 
med ”mjuka” metoder och att relationen anställd - arbetsgivare luckras upp. 
Detta sammantaget kan försvåra fackligt engagemang (Boglind, 1998; Kjell-
berg, 1997; Bruhn, 1999). På det sättet utvecklas medarbetarrelationerna och 
partsrelationerna får därmed en underordnad roll. De här nya ledningsstrategi-
erna är inte speciellt för byggbranschen. Snarare är det väl så att dessa har fått 
genomslag senare i byggbranschen, mycket på grund av branschens traditioner.  
 

Att dansa som det moderna och som något högre stående 
 
Den här strävan att dansa delas av flera inom övriga LO-förbund. Om vi tittar 
på en rapport som LO gav ut 2005 där intervjuer med medlemmar summeras 
av en utomstående konsult framgår även av hans analys att konflikt framställs 
som irrationellt och närmast otidsenligt. Han kommenterar intervjuerna och 
beskriver hur han slagits av att medlemmarna talat om rättigheter utan att för 
den skulle beakta deras skyldigheter. Han undrar om det här kan vara en effekt 
av de fackliga utbildningarna: 
 

Jag har ibland undrat om kurserna väckt en förhoppning hos deltagarna 
att kunna lära sig så mycket att man med hjälp av lagar och avtal kan få 
rätt – vinna – över chefen, företaget, koncernledningen eller andra. Finns 
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det risk för att det i kurserna är väl mycket betoning på makt och för lite 
på inflytande? 
 
Begreppen makt och inflytande är kopplade till varann, visst. Det jag anar 
är ett möjligen väl oproblematiserat sätt att behandla rättigheter. Det är 
möjligt att barrikaderna inte helt spelat ut sin roll men har de så mycket 
att erbjuda? Går det att vinna matchen genom att skrika högst? Den fråga 
jag vill ställa till er som genomför medlemsutbildning: Vilken attityd och 
vilket synsätt vill ni att medlemsutbildningarna ska främja? Jag tror, med 
stöd i vad de tio berättat, att det finns all anledning att ta frågan om hur 
medlemsutbildning kan bidra till förändrade attityder och vidgade per-
spektiv på inflytande och utveckling på allvar. 
 
En jämförelse med Maslows behovshierarki kan vara till hjälp i samman-
hanget. Ett av de lägsta trappstegen på en Maslow-trappa för fackligt en-
gagemang kanske handlar om rättigheter, om vad som gäller i arbetslivet 
och på den egna arbetsplatsen. När det behovet är tillgodosett och man 
inte längre blir utnyttjad eller är rädd för att bli det är det nästa steg på 
trappan som skapar motivation. Riktigt vad stegen skulle kallas låter jag 
vara osagt men något av de högre stegen handlar möjligen om samverkan 
och inflytande (Wikander, 2005). 

 
Här efterfrågas en diskussion om vilka skyldigheter medlemmarna har.  
Wikander skriver att ”barrikaderna” möjligen finns men ställer sig frågande om 
de har så mycket att erbjuda. Med barrikader skulle vi här kunna förstå tydliga 
partsrelationer eller där parterna går in i en förhandling där intressemotsätt-
ningarna är klart urskiljbara. Barrikaderna målas upp som en arena där det 
gäller att ”skrika högst”. Här används Maslows behovshierarki för att beskriva 
det hela som en utveckling där samverkan finns på de högre trappstegen. Enligt 
detta resonemang skulle alltså konflikt vara något lägre stående. Det som är 
gemensamt med arbetsgivarens sätt att resonera och det som står i LO:s rapport 
om utbildning är att den spänning som vi kunnat se inom Byggnads mellan 
konflikt och konsensus inte beskrivs som en ideologisk skiljelinje utan som 
något modernt respektive omodernt eller som något lägre respektive högre i en 
utvecklingstrappa.  
 
Byggnads är kanske det förbund som tydligast definierar lön som en konflikt-
fråga och där löneförhandlingen ibland får karaktären av en boxningsmatch. 
Den fackliga kritiken mot dansen med arbetsgivaren bygger på att den enbart 
kommer att ske på arbetsgivarens villkor och att fackföreningsrörelsens själva 
grundidé bygger på konflikten eftersom man företräder de som, om man inte 
går upp i boxningsringen, drar det absolut kortaste strået på dansgolvet och säl-
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lan eller aldrig får föra dansen. Men dansens kritiker riskerar alltså att framstå 
som lägre stående, bakåtsträvare eller ”traditionalister”. 
 
”Den traditionella och den utvecklingsinriktade skolan” 
 
De två spåren i det fackliga arbetet inom Byggnads som kan relateras till meta-
forerna om den samförståndsorienterade dansen och den konfliktfyllda box-
ningsmatchen skulle å ena sidan kunna skapa en dynamik inom fackförenings-
rörelsen men det förutsätter att dessa ständigt diskuteras. Vår erfarenhet är att 
det inte görs. Snarare förnekas att det finns en skiljelinje mellan det konfliktbe-
nägna lagbasspåret och det samförståndsorienterade MB-spåret. Det gör att 
dessa spår riskerar att skapa en splittring, interna maktstrider och att de tende-
rar att leva sida vid sida utan gemensamma strategiska diskussioner om hur den 
fackliga organisationen ska flytta fram positionerna. Det här uppdelningen av 
det fackliga arbetet är också viktig att beakta om vi vill förstå nya former av 
samverkan eftersom dessa initieras utifrån olika bevekelsegrunder, tas emot på 
olika sätt och tar sig olika uttryck beroende på i vilket sammanhang denna 
samverkan sker.  
 
Att det finns en splittring i det fackliga arbetet vittnar även de intervjuade ar-
betsgivarföreträdarna om. Lagbasspåret beskrivs då som det konservativa som 
representeras av traditionalisterna och MB-spåret som det moderna som repre-
senteras av de mer förändringsbenägna inom Byggnads. 
 

Inom Byggnads kanske det finns olika skolor. Det finns den traditionella 
skolan och en mer utvecklingsinriktad skola./…/Dels finns det gruppe-
ringar som kanske tycker något så när som man tycker på arbetsgivarsi-
dan. Sedan finns det en gruppering som, ”nej fan vi ska inte göra någon-
ting här – vi ska göra som vi gjort hittills – det blir så mycket bråk an-
nars” Det är ju det här. Det får ju Byggnads klara av internt. Vi får lite 
signaler åt det hållet. Som du säger, klart det sker en utveckling. Men vi 
måste få med oss Byggnads i att anpassa våra kollektivavtal till den verk-
lighet som Byggnads medlemmar och våra medlemmar jobbar i 

 
En annan arbetsgivarföreträdare kommer in på splittringen inom Byggnads. 
 

Det finns nog splittringar inom Byggnads mer än vad man tror i vissa av-
seenden. Det märker säkert du med. Det märker jag i vissa sammanhang. 
Det får man hantera med lite respekt. Jag tror det finns väldigt mycket av 
förändringsbenägenhet på vissa håll inom Byggnads som ser att omvärld 
och allt förändras. Vi måste också ta till oss det på något sätt. Sedan hur 
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man ska hantera det, det vet man inte riktigt. Men man inser ändå att nå-
got måste man förändra. Medan andra är väldigt åt det konservativa, hur 
det har varit och driver den linjen. Och det märker man tydligt i vissa 
sammanhang. Och det är ju inte så konstigt i och för sig. 
MC: Är inte det lite kopplat till de som jobbar med lagbas och de som 
jobbar med MB-frågor. Det du beskriver som mer förändringsbenäget är 
på MB-sidan och… 
Jo det är klart att där det blir väldigt lönefokuserat så kan jag förstå att 
det blir mer av det andra 

 
Ibland kommenteras bilden från Byggnads med något som skulle kunna funge-
ra som ett försvar för den här uppdelningen av det fackliga arbetet som faktiskt 
påvisar en intern splittring. Argumentet är då att de arbetar med olika frågor. 
Lagbasspåret har hand om lön som är en mer konfliktfylld fråga och MB-
grupperna har de mjuka och mer samförståndsorienterade frågorna på sitt bord. 
Ett problem med ett sådant resonemang är att man från arbetsgivaren ser att 
dessa frågor hänger ihop. 
 
Från arbetsgivarsidan beskrivs även en splittring inom Byggnads där ”den 
högsta ledningen” framstår som mer positiv till förändringar som går i riktning 
mot MB-spåret än vad man är längre ner i organisationen framförallt bland 
ombudsmännen på avdelningarna.  
 

Vi upplever då att man från Byggnads lednings sida, allra högsta led-
ningens sida är mer lyhörd för de här idéerna än man är något snäpp 
längre ner i hierarkin inom Byggnads. Där händer ju ingenting.  

 
Trots det är det förändringar på det lokala planet man från arbetsgivarsidan 
hänvisar till. Men dessa förändringar är avdelningens ombudsmän inte involve-
rade i utan här hänvisas till det som sker ute på företagen. 
 
Monopol på förändring 
 
Att arbetsgivarna vill utveckla medarbetarrelationerna så att de anställda knyts 
till företaget och att det är med dem som förhandlingen ska ske när det gäller 
framförallt lön blir känt för de flesta som bekantat sig med byggbranschen. Av-
talen kan då slutas på företagsnivå eller individnivå. De vill överhuvudtaget ha 
en relation med de anställda som mer präglas av samförstånd än konflikt och 
det uppnås genom att ombudsmännen hålls utanför.  
 
Hur vill man då från Byggnads sida förändra branschen? Att man vill värna om 
de löneformer som finns i dag står helt klart, men för övrigt är det inte lika lätt 
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att komma med några entydiga svar. Bland medlemmar kan vi möta en reak-
tion under intervjuer, i arbetsbodar, möten och på fackliga utbildningar där de 
raljerar över begreppet medarbetare och arbetsgivarnas profetior om det nya 
arbetslivet. Men någon mer sammanhållen kritik och en formulerad alternativ 
strategi är svårt att finna från Byggnads sida. Det framstår som man från ar-
betsgivarsidan tagit monopol på förändring medan man från Byggnads sida har 
fullt upp med att slå vakt om det som är. En arbetsgivarföreträdare säger: 
 

Det är som jag sa tidigare att om det är någon som vill ha en förändring 
så är det från arbetsgivarsidan. Så var det inte tidigare utan då kom för-
ändringar från den fackliga sidan. Men så är det inte nu. Inte de senaste 
åren i alla fall. Jag upplever att Byggnads bromsar mycket. Tyvärr.  

 
Det framstår alltså som att det är arbetsgivarna som står för förändringstrycket. 
Byggnads framställs då som nejsägare, bromsklossar och obenägna till föränd-
ring. 
 

Det finns en trend, men vi tycker att det går jävligt sakta från vår sida. 
Man upplever det från vår sida här att de som driver på utvecklingen är 
inte byggnadsarbetareförbundet, utan snarare tvärtom. Utan det gör man 
ju från arbetsgivarsidan. Byggnads sitter bara och bromsar. Så upplever 
vi det hela. Och Byggnads är så rädd för att göra några förändringar för 
då blir de här småpåvarna som sitter ute på lokalavdelningarna… 

 
Utopierna formuleras i dag snarare av arbetsgivaren än av facket. För att den 
fackliga organisationen ska kunna formulera ett alternativ på ett slagkraftigt 
sätt måste medlemmarna involveras.  Centralt formulerade visioner som inte 
har någon bäring bland medlemmarna kan snarare vara kontraproduktiva efter-
som en demokratisk organisation är sårbar om motparten kan konstatera en 
splittring genom att påvisa att medlemmarnas åsikter skiljer sig från ledning-
ens. Det undergräver fackets legitimitet (Boglind, 1988).  
 
I dag framträder en bild – ofta med nyliberala förtecken - av hur framtidens 
ekonomi och arbetsliv kommer att se ut. Den nya kapitalismens förändringar 
motiveras med global konkurrens, teknisk utveckling och mer krävande och 
medvetna kunder (Gee, Hull & Lankshear, 1997). Den här beskrivningen tas 
ofta näst intill för given. Den går i korthet ut på att den tekniska utvecklingen 
och den internationella konkurrensen gör att arbetslivet ständigt måste föränd-
ras. Företagen beskrivs då som flexibla och förändringsbenägna för att möta de 
nya kraven. Att alla på företaget ska göras delaktiga beskrivs som en förutsätt-
ning. Detta ska ske i flexibla och informella former. För att den enskilde ska 
förbli anställningsbar gäller det att som individ ta sitt ansvar och ständigt lära 
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om och lära nytt. Arbetena sägs då ha blivit mer utvecklande och kräver en 
ständig kompetensutveckling. Mellanchefer försvinner och de underordnade 
ges en större delaktighet och ansvar. Arbetsorganisationen blir mer flexibel. De 
hierarkiska strukturerna ersätts av team eller ”dynamiska nätverk”.  
 
Ofta används ord som vi känner igen och som har en positiv värdeladdning 
som frihet, kvalitet och delaktighet. Men orden får en annan innebörd när de 
används i ett nytt sammanhang. Problemet, utifrån ett fackligt perspektiv, är att 
när de här välbekanta orden används är det samtidigt svårare att kritisera dis-
kursen (Gee, Hull & Lankshear, 1997). Beskrivningen av det framtida arbetsli-
vet är dock inte värdeneutral utan i högsta grad ideologiskt laddad. Den kan 
dock mycket väl bli sann, speciellt genom frånvaron av lika kraftfulla alternati-
va beskrivningar (a. a., s 24). I den här diskursen definieras nya identiteter. 
Chefer blir coacher eller leaders, mellanchefer blir teamleaders, arbetare blir 
partners eller medarbetare, kunder definieras ibland ocks som partners eller 
”insiders” som ibland beskrivs som om de styr hela processen (kundstyrning) 
(a. a., s 26). I det här perspektivet blir effekterna av nya former av samverkan 
central. Det är inom ramen för denna som en ny diskurs formuleras. 
 
Här finns, utifrån ett fackligt perspektiv, en påtaglig risk att den fackliga orga-
nisationens företrädare framstår som fyrkantiga bromsklossar när de värnar om 
de centralt formulerade kollektivavtalen. Företaget kan då framstå som en mer 
tillgänglig struktur vilket riskerar att bidra till att medlemmarna lämnar den 
fackliga organisationen utanför (Boglind, 1988). Flera MB-ledamöters, fram-
förallt de centrala, beskrivningar av ombudsmännen i förhållande till dem själ-
va ligger i linje med det här resonemanget. Ombudsmännen framstår som fyr-
kantiga och några som ”stakar rakt efter avtalet”. MB-ledamöterna beskriver 
sig själva som smidigare, mer flexibla och med möjlighet att ”se över planket”. 
Och det kan vara rädslan för att framstå som omodern och fyrkantig som en 
mer samförståndsorienterad diskurs blir starkare inom Byggnads. Det framstår 
helt enkelt som mer modernt och dynamiskt. 
 
När det gäller BI:s ambitioner att utveckla medarbetarrelationerna, modernisera 
kollektivavtalet och att byggbranschen mer ska efterlikna den fasta industrin 
med en annan produktionsprocess och andra partsförhållanden där mer för-
handlas på företaget eller direkt med den enskilde kan man utifrån den rådande 
beskrivningen av det framtida arbetslivet och den bild som ges av facket bland 
annat i media våga påstå att man från arbetsgivarsidan har vinden i ryggen. 
Byggbranschen är den bransch där fortfarande det mesta regleras genom det 
centralt slutna kollektivavtalet där den fackliga avdelningen är part vilket går 
på tvärs emot de nya ledningsstrategierna. Om man från Byggnads sida lyckas 
behålla partsförhållandet, löneformer och det starka kollektivavtalet kan det 
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tyckas som att det i så fall sker mot alla odds. Tidsandan talar helt enkelt emot 
dem. Det är svårt att finna en självklar roll för facket i när avtalen förväntas 
slutas mellan arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. Det hela framstår 
onekligen som en framtida ödesfråga för de fackliga organisationerna. I det 
avslutande kapitlet lyfter vi fram den fackliga utbildningen som ett forum där 
ett alternativ till det vi beskrivit som moderna ledningsstrategier och nya for-
mer av samverkan skulle kunna formuleras. 
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UTBILDNING SOM MEDEL ATT FÖRVALTA OCH 
FÖRÄNDRA 
 

Under halva sjuttiotalet och en stor del av åttiotalet satsades mycket mål-
medvetet på expertutbildning eller funktionsutbildning som det kom att 
heta. Det är självklart inte så att sakkunskap är oviktigt, men om specia-
listutbildningen sker på bekostnad av den ideologiska utbildningen blir 
det bekymmer. Det kan aldrig vara en förstahandsuppgift för fackets för-
troendevalda att kunna slå snabbare i de kemiska tabellerna än företagets 
kemister. Eller att ha fackliga bolagsstyrelseledamöter som kan aktiebo-
lagslagen bättre än bolagsjuristerna. Vad vi behöver är förtroendevalda 
som vet vilka uppdragsgivarna är och som förstår den fackliga helhetssy-
nen och väl känner till medlemmarnas behov. (Citat ur Stig Malms bok 13 
år). 

 
Om vi ska titta på utbildning som förändringskraft finns det anledning att sna-
rare rikta fokus på arbetsgivarens utbud av personalutbildning och kompetens-
utveckling på företagen än på den fackliga utbildningen. Vi har tidigare kunnat 
se hur man från arbetsgivarsidan i någon mening lagt beslag på att utgöra en 
förändringskraft i branschen. Vi berör vi helt kort vilken roll personalutbild-
ning och -utveckling spelar i det sammanhanget.  
 
Vi kommer sedan att diskutera hur den fackliga utbildningen skulle kunna ut-
göra en arena som skulle bidra till att Byggnads utgör en förändringskraft på 
bred front. Där igenom skulle partsrelationerna bli tydligare och den fackliga 
utbildningen skulle utgöra ett alternativ till nya former av samverkan. 
 
Men vi inleder det här kapitlet med en beskrivning av den roll som den fackliga 
utbildningen har spelat historiskt. Då kan vi se att ett viktigt syfte har varit att 
utgöra ett medel för att de fackliga företrädarna efter utbildningen ska fylla en 
funktion i rörelsen. Det här har kommit att prägla så väl utbildningens innehåll, 
form som kunskapssyn. Vi ger några exempel på hur detta även präglar dagens 
fackliga utbildning.  
 
Den fackliga utbildningen som medel att förvalta 
 
Inom fackföreningsrörelsen talas, inte utan stolthet, om de egna folkbildnings-
traditionerna. Men vad är det då för traditioner man hänvisar till?   
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De tidiga studiecirklarna 
 
De första studiecirklarna eller bildningscirklarna startade redan 1845 av fattig-
läkaren Johan Ellman som ordförande. Målgruppen var hantverkare och syftet 
var att bidra till deras ”civilisatoriska lyftning” (Hellblom, 1985). 1880 invig-
des Stockholms arbetarinstitut av läkaren Anton Nyström. Syftet var inte heller 
då att mobilisera arbetarklassen. För att räkna med de högre klassernas under-
stöd kunde inte institutet missbrukas för politisk agitation. Ett exempel på detta 
ges i Landins skildring av Stockholms byggnadsarbetare under 100 år. När Au-
gust Palm kom till Stockholm 1881 för att förkunna socialismens idéer fick han 
inte hyra möteslokal på arbetarinstitutet som styrdes av liberaler (Landin, 
1985:14). Där var det istället fråga om en verksamhet som syftade till ”arbetar-
nas själsordning” som förväntades vara till välsignelse för alla klasser (Hellb-
lom, 1985:308). Det fanns alltså ett starkt inslag av fostran och disciplinering 
av en växande arbetarklass i den tidiga folkbildningen. 
 
Arvidsson (1985) beskriver folkbildningens koppling till intresseorganisationer 
under början av 1900-talet. Det gällde inte minst de nyligen startade fackföre-
ningarna. 1912 bildade arbetarrörelsen dessutom ett särskilt organ för bild-
ningsarbete, ”Arbetarnas riksförbund”, som året efter fick namnet Arbetarnas 
bildningsförbund (ABF).  Syftet var inte i första hand att starta verksamhet 
utan att organisera den verksamhet som redan fanns. Till en början hade skön-
litteraturen en dominerande ställning och studiecirklarna knöts till de bibliotek 
som också kom att fungera som möteslokal. Bildningsarbetet bottnade inte i en 
kunskapssyn som utmanade den dominerande kulturens bildningssyn (Arvids-
son, 1985: 115). 
 
Studiecirkeln betraktades som ett sätt att erbjuda ungdomar ett mer, vad man 
tyckte, rikt nöjesliv. Ambjörnsson (2001) beskriver skötsamhetens betydelse 
inom folkbildningen. Skötsamhetsidealet beskrivs då som ett led i modernise-
ringsprocessen och som en anpassning till kapitalets och bolagets krav. Men 
hans studie visar även en annan bild genom att arbetarna gavs en möjlighet att 
forma en fritid som inte omfattades av bolagets bestämmelser. I skötsamhets-
idealet fanns därmed en gryende klassmedvetenhet som inom arbetarrörelsen 
byggde på kollektiva intressen. Dessa yttrade sig ibland som en kritik mot de 
arbetskamrater som till exempel hade svårt att hålla en gräns gentemot arbets-
givaren. Skötsamhetsidealet började därmed definieras av arbetarna själva 
istället för av bolaget och kyrkan (a. a.). 
 
Istället för att präglas av frihet till form och innehåll kom studiecirkeln allt mer 
att handla om organisationsnytta och färdighetsämnen. Det handlade framför-
allt om att utbilda sig för att fylla en funktion i rörelsen och därmed också kun-



 
 
 
 

 176

na ta politiska uppdrag (Hellblom, 1985; Ambjörnsson, 2001). De brister med-
lemmarna hade för att ta uppdrag i det demokratiska samhället kunde inte av-
hjälpas genom den reguljära utbildningen och därför kom folkbildningen att få 
denna kompletterande funktion (Arvidsson, 1985). Studiecirkeln som form mo-
tiverades då med effektivisering av bildningsarbetet och framstod också som en 
nödlösning eftersom det fanns en svårighet att skaffa utbildade lärare. Under 
30-talet minskade antalet cirklar som byggde på skönlitteratur och man gick då 
samtidigt från lärarlösa till mer lärarledda cirklar. Ett behov av cirkelledarut-
bildning växer då samtidigt fram (Arvidsson, 1985).  
 
Styrning av facklig utbildning 
 
Den fackliga utbildningen har genom åren haft olika typer av statsbidrag. Det 
statliga stödet till cirkelbibliotek och förläsningar infördes med ett uttryckligt 
förbehåll om neutralitet i politiska och religiösa frågor. Bidragen kom att öka 
till omfattning men även till detaljreglering. Senare kom bidragsreglerna även 
att innehålla anvisningar om t ex gruppstorlek, studietid och arbetssätt (Arvids-
son, 1985). En numera pensionerad ombudsman beskriver de pengar som kom 
1971 som stöd för facklig utbildning som något som skulle bidra till att de 
fackliga företrädarna ”på någorlunda jämställd fot (i förhållande till arbetsgiva-
ren) skulle kunna bedriva utbildning”. Han beskriver det som ”en jämställd-
hetsfråga om lika förutsättningar och lika partsförhållanden”. Den förutsätt-
ningen försvann dock på 1990-talet när den borgerliga regeringen tillträdde. 
Samma ombudsman beskriver detta: 
 

De togs alltså bort med ett svinhugg, 1992 1 juli, av statsfinansiella skäl. 
Underskrivet av Per Uncel i propositionen. 

 
Men statsbidragen för facklig utbildning har alltså även haft en styrande och 
disciplinerande funktion genom att utomstående därmed kunde kräva insyn och 
dessutom ha synpunkter om innehåll i utbildningar etc. Hellblom (1985) ger 
exempel på hur borgerliga tidningar har krävt ökad kontroll av innehållet i fö-
reläsningar och valet av litteratur. 
 
Utbildning för att fylla en funktion 
 
De fackliga utbildningarna började alltså tidigt styras utifrån organisationens 
intresse av att deltagarna efteråt skulle fylla en funktion i rörelsen. Det fanns på 
det sättet ett klart definierat mål med utbildningen eller studiecirkeln vilket 
kom att prägla kunskapssynen. En ombudsman berättar om fackföreningsrörel-
sens studiecirklar under 1950- och 60-talet. Kunskapen fanns där given på för-
hand i utbildningsmaterialet. Det var en färdigformulerad kunskap som delta-



 
 
 
 

 177

garna ansågs behöva för att fylla en bestämd funktion. Metoden som användes 
leder tankarna till den tidens undervisningsteknologi.  
 

Det var ett blått häfte/…/Det var tolv kvällar om förbundet. Och det var 
120 frågor. 120 frågor! Och man var tvungen att leta i stadgar och avtal, 
i arbetarskyddsslagen och olika… Det var en studiepristävling också. Och 
då skulle man svara rätt på slutuppgiften. Utöver de där 12 kvällarna, så 
skulle man hålla på ytterligare för att skicka in på den, alltså brevsvar ef-
ter varannan studieträff. Det var indelat i avsnitt, så skulle man skicka in 
svar till förbundskontoret. 

 
Här beskrivs studiecirkeln som ett forum där de blivande deltagarna skulle till-
ägna sig en given kunskapsmassa genom styrda frågor som sedan en ombuds-
man på förbundskontoret skulle rätta.  
 
70-talets arbetslagstiftning bidrog till att en ny kunskapsmassa definierades 
som de fackliga företrädarna förväntades lära sig. Hellberg (1997) beskriver 
det som ”den legislativa explosionen” som initialt ledde till en ”paragrafise-
ring” av arbetsmarknaden (a. a. s 21). Det här bidrog till att den fackliga orga-
nisationen tvingades fokusera de nya arbetslagarna i utbildningarna för att rusta 
de fackliga företrädarna. 
 
En reaktion på den fackliga utbildningens upplägg uttrycktes i en rapport som 
lades fram på LO:s kongress 1976 där man förespråkade en mer aktiverande 
pedagogik. Samma tankegång genomsyrade även den utredning om facklig ut-
bildning och information som Byggnads presenterade vid kongressen 1979. 
Studiecirklarna eller de fackliga utbildningarna skulle präglas av dialog och 
deltagarnas egna kunskapssökande. 
 

Med det stora antal arbetsmarknadslagar och avtal, som reglerar dagens 
fackliga verksamhet, kan de förtroendevalda inte vara specialister på all-
ting. De måste därför tränas i förmågan att i samarbete med sina kamra-
ter söka upp och lösa olika slags problem, som den fackliga organisatio-
nen ställs inför (Bygg 80:6, s 31) 

 
Men även om det funnits exempel på reaktioner på den fackliga utbildningens 
upplägg framstår dess roll fortfarande som att i första hand rusta deltagarna för 
att tillägna sig en på förhand definierad kunskapsmassa för att efteråt kunna 
fylla en funktion i rörelsen. Det här gäller inte minst MB-ledamöterna som har, 
förutom LAS och MBL, även kollektivavtalet och utvecklingsavtalet att sätta 
tänderna i för att därefter kunna ta ett uppdrag inom Byggnads. 
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Funktionsutbildning 
 
Den fackliga utbildningens roll - att rusta de nya fackliga företrädarna så att de 
tillägnar sig en given kunskapsmassa - präglar utbudet och utformningen av 
den fackliga utbildningen i dag. De utbildningar som till exempel en MB-
ledamot ska gå enligt Byggnads egen Studiehandbok för 2005 är följande.  
 
Introduktion 0,5-1 dag 
På rätt väg 3  dagar 
Aktivt inflytande 5  dagar 
Bygg på din trygghet 2  dagar 
Facklig utbildning om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 5  dagar 
Företagsledningsfrågor i fem steg 25  dagar 
 
När vi ser utbildningarna ovan kan vi konstatera att det är en tämligen diger 
utbildning på sammanlagt ca 40 dagar som en MB-ledamot ska gå. Dessa ut-
bildningar, som arbetsgivaren betalar, är så kallade funktionsutbildningar. Efter 
dessa ska deltagarna ha de färdigheter som förväntas av en MB-ledamot. Det 
finns även utbildningar, som Byggnads finansierar helt och hållet, som mer ska 
handla om den egna organisationens idé och arbete. 
 
De fackliga utbildningar som ingått i vår studie präglas av innehållet. Om-
budsmannen dominerar både tid och rum och till sin hjälp har han ofta OH- 
eller Power Pointbilder som varvas med grupparbete. Vi går här inte in på de 
enskilda utbildningarna utan nöjer oss med att ge en mer övergripande beskriv-
ning av uppläggen. 
 
Vid de utbildningar vi följt47 har grupperna haft upp till 30 deltagare, men även 
när det varit så få som fyra deltagare var det ombudsmannen som dominerade 
rummet. OH-bilderna användes då på samma sätt som om det varit betydligt 
fler deltagare. Ofta ställde ombudsmannen frågor som han själv kunde svaret 
på. När deltagarna talade skedde ofta kommunikationen via ombudsmannen. 
Det var sällan som deltagarna vände sig till varandra under själva utbildningen. 
Diskussionerna mellan deltagarna var ofta livligare i pauserna. Som vi kunde 
se i kapitel 10 och som vi kommer se längre fram i det här kapitlet lyftes också 
ofta dessa diskussioner fram av deltagarna som en stor behållning av utbild-
ningen.  
 

                                                           
47 Vi har sammanlagt observerat sex MB-utbildningar, helt eller delvis, på fyra olika avdel-
ningar. 
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De som har deltagit i de fackliga utbildningarna har ofta uttryckt att de varit 
imponerade över vad ombudsmännen kan. En risk med det är att utbildningen 
då kan bli kontraproduktiv, det vill säga att det fackliga arbetet framstår som så 
komplext så att det känns osäkert att ge sig på det. Istället blir det säkrare att 
ringa till den där ombudsmannen som deltog i utbildningen och som kunde alla 
paragraferna som ett rinnande vatten. 
 
Det centralt producerade utbildningsmaterialet har varit styrande. Alla inslag, 
från det att kursledaren presenterar sig för deltagarna till det att utbildningen 
avslutas, instrueras utförligt. Ibland förhöll sig ombudsmännen som ledde ut-
bildningarna fritt till materialet och på andra ställen följde de materialet helt 
och hållet.  
 
Arvidsson (1985) konstaterar att den interaktion som uppstår under de fackliga 
utbildningarna till stor del beror på hur materialet används men att materialet i 
sig snarare binder än frigör, bland annat för att en viss mängd stoff ska tas upp 
vid varje sammankomst. 
 

Det kan ifrågasättas i vilken utsträckning cirkelstudierna enligt nuvaran-
de praxis bygger på ”sanna” frågor, dvs frågor på vilka ledare eller stu-
diematerial inte har i förväg givna svar. Hur ofta ställer ledaren m a o 
frågor för att själv få veta något? (Arvidsson, 1985:301) 

 
Att utbildningen är ”framtung”, det vill säga att det är det som pågår längst 
fram i lokalen som är i fokus, måste förstås utifrån det digra materialet som ska 
gås igenom och alla de regler som t ex en MB-ledamot förväntas känna till. En 
annan förklaring till att utbildningen får detta upplägg, trots talet om folkbild-
ningstraditioner kan grunda sig i förväntade föreställningar om hur en utbild-
ning ska gå till hos såväl deltagarna som ombudsmännen som håller i den. Yt-
terligare en förklaring till den framtunga utbildningen skulle kunna härledas till 
fackföreningsrörelsens traditioner om betoningen av starka ledare (Linderborg, 
2001) och deras förmåga att agitera och ”väcka massorna”. I det här fallet är 
det ombudsmännen som ska repa mod i de nya fackliga företrädarna inom 
Byggnads. 
 
Den abstrakta fackliga funktionen 
 
Ett ständigt dilemma med utbildning är att koppla det som deltagarna lär sig 
under utbildningen till den praktik där kunskapen sedan ska tillämpas. Den här 
utmaningen gäller även i högsta grad den fackliga utbildningen. Det fackliga 
arbetet tenderar då att teoretiseras och abstraheras under utbildningen. På en 
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fråga vad den utbildning handlat om som en facklig företrädare just gått ges 
svaret ”paragrafer”.  
 
Paragraferna är abstrakta och svåra att lära sig. Ändå är det dessa som de fack-
liga företrädarna har att hålla sig till och vars betydelse heller knappast kan 
förnekas. Trots att de krav som de fackliga företrädarna kan ställa med dessa 
paragrafer i ryggen framstår som enkla och självklara under utbildningen blir 
det svårt att tillämpa utbildningens teori i verklighetens praktik. Eller som en 
uttrycker det att ”det går ju an att gå på en kurs att så ska det vara, men i verk-
ligheten är det inte alltid så”. Några MB-ledamöter kommer under en intervju 
in på hur lätt det framstår under utbildningen: 
 

B8: Det verkar så lätt när de (ombudsmännen) pratar. ”Det är bara att 
gå in och begära en förhandling och göra si och så”. Men man kan ju inte 
bara gå in och säga att nu vill jag ha det och det. Får jag inte det så ring-
er jag facket. Man går ju inte tillväga så. Man får ju enna… Det är ju tu-
sen grejer. Det är ju så mycket. Man gick den kursen, men den är ju så in-
tensiv. Först en vecka. Då kommer skyddet och från försäkringar. Till slut 
blir man…. 
A8: Korvstoppning 
B8: Ja. När dagen var slut så tänkte man, vad fan har vi gjort i dag egent-
ligen. I morse började vi med det. Sedan var det det. Du får ju block och 
pärmar./…/ Det är svårt att veta var man ska börja. Det är svårt att slå i 
pärmarna. Det låter så lätt på utbildningen ”Varför begär ni inte detta?” 
Men jag kan inte göra det för varje grej. Det blir dramatiskt om man kal-
lar in avdelningen. Man vill ha en öppen relation (med arbetsgivaren). Så 
det inte blir att man lurpassar på varandra. Då kan man inte gå in och 
säga att vi vill ha mer kaffe. När man kallar in avdelningen är det som att 
ringa polisen. Då går man i konfrontation.  

 
Mycket av det som tas upp under utbildningen i form av regler och paragrafer 
handlar om sådant som de fackliga företrädarna bör kunna när de väl sitter vid 
förhandlingsbordet. Men vad hjälper det när de kanske inte ens förmår att kalla 
arbetsgivaren dit. Det är, som framgått tidigare, inte heller alltid så lätt att ta 
hjälp av avdelningen eftersom det i många fall är det samma som att gå i kon-
frontation med arbetsgivaren. 
 
Som vi varit inne på är det flera som betonar att det största värdet med den 
fackliga utbildningen är att möta fackliga företrädare från andra företag. Och 
då är det framförallt under raster som det ges tillfälle att föra diskussioner med 
de övriga deltagarna. 
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A1: jag tror att, lika mycket som den kunskapen man fick genom kursleda-
ren så fick man också de influenserna från andra MB-grupper som man 
träffade. Det har alltid varit min grej. Man lär sig lika mycket av hur 
andra har det. 
MC: Det är alltså nog så viktigt att träffa de från andra företag? 
A1: Ja, lika mycket som man sitter i skolbänken och lär sig den formella 
kunskapen så inspireras man och får tips och idéer av hur andra har det 

 
Samtidigt som erfarenhetsutbytet deltagarna emellan ofta lyfts fram som något 
positivt är det ändå det näst intill outtömliga kunskapsbehovet som gör MB-
uppdraget så stort och komplext som MB-ledamöterna återkommer till.  
 

B4: Men det klart när man fick den här utbildningen och ser hur mycket 
arbete det kan innebära att vara MB-ledamot så är det nästan så jag vill 
avsäga mig uppdraget. Inte riktigt, men skulle vi genomföra allt som vi 
gick igenom där så blir det rätt så mastigt 
A4: Då är det mycket. Jag skrev upp ett A4 fullmatat med punkter som jag 
skulle tagit upp då. Det var ju bara att börja stryka. Det var ingen idé. 
Man får börja någonstans och så får man jobba där ifrån. 

 
Så även om uppdraget och det man bör kunna som MB-ledamot först ter sig 
avgränsat framstår uppdraget, ju mer de sätter sig in i det, som näst intill oöver-
stigligt och närmast abstrakt. Någon uttrycker det som att utbildningen inte 
hjälpte dem att hitta den tråd som de kunde fortsätta arbeta utifrån. Det ska 
dock framhållas att flera uttryckte att de blev tända efter utbildningen. Svårig-
heten bestod i att hålla den lågan vid liv om villkoren för det fackliga uppdra-
get, när det kom tillbaka till arbetet, inte var så gynnsamma. 
 
När den fackliga utbildningen utgör ett medel att förvalta den fackliga organi-
sationen och det fackliga arbetssättet framstår kunskapsmassan som given på 
förhand och det handlar om att tillägna sig den för att sedan kunna fylla en 
funktion i rörelsen. Det här har präglat och präglar fortfarande dagens funk-
tionsutbildningar. Även om olika ombudsmän följer materialet i olika stor ut-
sträckning fungerar materialet snarare som styrande än frigörande (Arvidsson, 
1985). Det vore dock orättvist att säga att det inte uppstår spontana diskussio-
ner, men utbildningarna är trots allt påfallande framtunga där ett givet kun-
skapsstoff ska gås igenom. På det sättet ges ett begränsat utrymme till delta-
garnas egna frågor. Och de problem som MB-ledamöterna verkligen har att 
brottas med tas inte självklart upp i det centralt framtagna materialet. För, som 
man från arbetsgivarsidan så riktigt påpekar, ”det händer mycket ute på företa-
gen”. Och det som sker där påverkar i allra högsta grad de fackliga företrädar-



 
 
 
 

 182

nas vardag. Problemet är att det inte är säkert att den eller de som har tagit fram 
materialet till den fackliga utbildningen känner till vad som sker där. 
 
Vi har så här långt beskrivit utbildningen som ett medel att förvalta. Men hur 
skulle utbildning kunna utgöra en förändringskraft? Vi börjar med att se det 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 
 
Utbildning som medel att förändra – att utveckla medarbetarre-
lationer 
 
Att man från arbetsgivarsidan i någon mening har tagit över rollen att utgöra en 
förändringskraft i byggbranschen gör att det är lättare att urskilja deras intresse 
av de nya former av samverkan som utvecklats och som vi gett exempel på. Vi 
kan även se en tydligare strategi från deras sida när det handlar om hur utbild-
ning skulle kunna utgöra ett medel till förändring. 
 
Mot moderna medarbetarrelationer 
 
Om vi tittar på hur arbetsgivaren argumenterar och agerar när det gäller utbild-
ning eller kompetensutveckling kan vi konstatera att intresset framstår som 
stort och som ett eftersatt område. Det framstår dock inte som ett självändamål 
utan snarare som ett medel för att uppnå önskvärda förändringar. Personalut-
bildning och -utveckling kopplas inte till yrkeskunskapen i första hand. Istället 
handlar det om att utveckla medarbetarrelationer. På BI:s hemsida kan vi läsa. 
 

BI:s verksamhet ska inriktas på att skapa förutsättningar för moderna 
medarbetarrelationer genom att integrera personalutveckling, arbetsor-
ganisation, arbetsmiljö och lönebildning.  
 
Målet är att träffa ett modernt medarbetaravtal.  
Strategierna är att 
verka för en utvecklad arbetsorganisation som ger medarbetarna större 
ansvar och mer inflytande,  
verka för att företagens medarbetare och de fackliga organisationerna 
agerar så att fackklubbar kan bildas i företagen,  
verka för att företagsanpassade löne- och belöningssystem införs,  
utveckla informations- och utbildningsmaterial som understöder utveck-
lingen av medarbetarrelationerna,  
verka för att personalutveckling uppmärksammas, stimuleras och belönas,  
verka för ökat säkerhetstänkande,  
kartlägga och förebygga orsaker till ohälsa och förtida avgångar,  
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verka för väl fungerande, icke diskriminerande, regelverk för alla företag 
och alla anställda (Internet 2). 

 
Personalutveckling sätts här in i ett sammanhang. Det handlar om ”att integrera 
personalutveckling, arbetsorganisation, arbetsmiljö och lönebildning”. På det 
sättet kommer utbildning att handla om såväl förändring av partsrelationen, så 
att fack-klubbar bildas, som att företagsanpassade löne- och belöningssystem  
införs. Med andra ord, två av branschens stora knäckfrågor blir inte längre nå-
got som tas upp vid förhandlingsbordet i första hand utan något som blir en del 
i ett långsiktigt strategiskt arbete som syftar till att skapa förutsättningar för 
”modernare medarbetarrelationer” där utbildning är en viktig och framskriven 
arena. 
 
I beskrivningen av det nya arbetslivet som vi tog upp i förra kapitlet får de un-
derordnade ett större ansvar. De beskrivs snarare som partners än som anställ-
da. Det förutsätter att de ständigt utvecklar den egna kompetensen och, inte 
minst, tar till sig de värderingar som ska prägla företaget. Gee, Hull & Lank-
shear (1997) beskriver hur utbildningsprogram finansierade av företaget då får 
en central betydelse. Att utbildning får den här betydelsen av att bidra till att 
negligera partsrelationerna är alltså inget som är specifikt för byggbranschen 
utan ingår i en ny ledningsstrategi som vi även kan se på andra företag, såväl 
nationellt som internationellt. 
 
”Att börja i rätt ände” 
 
För att uppnå förändringar gäller, enligt en intervjuad arbetsgivarföreträdare, 
att börja i rätt ände. Och då börjar man inte vid förhandlingsbordet. 
 

Men man pratar mycket om personalutveckling, arbetsorganisation och 
om lönebildning. Och då ska man inte börja med lönebildning utan man 
ska börja med personalutvecklingsfrågor. Och det är alltså att man har 
utvecklingssamtal eller motsvarande. Och det börjar man med i de stora 
företagen nu genomgående. 

 
Personalutveckling och –utbildning beskrivs alltså inte som ett mål i sig från 
arbetsgivarsidan, så som det kan framstå när vi läser Byggnads texter, utan ett 
medel för att uppnå förändringar i en önskvärd riktning. Utbildning blir en väg 
att gå då man inte når någon framgång vid förhandlingsbordet. Genom att kon-
centrera sig på personalutveckling istället för de enskilda knäckfrågorna som 
de ofta går bet på under förhandlingen får man från arbetsgivarsidan lättare att 
få de fackliga företrädarna på företaget med sig. För dem blir det svårt att för-
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hålla sig kritisk till arbetsgivarens uttryckliga ambitioner att utveckla persona-
len – för ingen med självbevarelsedrift kan ju vara emot utveckling. Att börja 
med personalutveckling för att uppnå förändringar istället för att nöta frågorna 
i ständiga förhandlingar fick en intervjuad arbetsgivare lära sig av en facklig 
ombudsman, dock inte från Byggnads: 
 

Han sa ”Ni kan ju inte börja hålla på med lönebiten, ni måste börja med 
personalutvecklingsfrågor och sedan kanske gå till arbetsorganisation”. 
Och med arbetsorganisation innebär då att man ska ge större frihet till 
killarna att de ska få styra och ställa hur de vill lägga upp sitt arbete och 
liknande saker. Och sedan därefter så måste man ha kollektivavtal som 
suportar detta. Och inte minst när det gäller lönebildningsfrågor. Och det 
tycker inte vi att vi har alltså. 

 
Arbetsgivarföreträdaren ovan beskriver personalutveckling som ett arbetsgivar-
intresse. Han säger att ”oavsett Byggnads så utbildar företagen”. Han pekar ut 
enskilda företag som ”ligger långt långt före” både BI och Byggnads centralt, 
när det gäller utveckling av personal. Förändringens vindar blåser och det är en 
vind som, enligt honom, kommer under ifrån – från företagen. 
 
Från arbetsgivarsidan framstår alltså personalutbildning och -utveckling allt 
mer som ett medel för att förändra branschen. Och även om man tycker att ut-
vecklingen går långsamt ser arbetsgivarföreträdaren ovan att det finns tecken 
som tyder på att det sker en förändring som går i rätt riktning. Och då är det 
snarare i de mer informella relationerna med ”de egna medarbetarna” än vid de 
formella förhandlingarna då avdelningens ombudsman ingår det handlar om. 
 

Ja jag upplever att det händer mer, att det är mer drag i företagen i sina 
relationer. Det är ju i utvecklingsavtalets anda med sina anställda, än det 
händer mellan oss och Byggnads. 
MC: Är det så att det händer mer vid sidan om förhandlingsbordet än det 
händer vid förhandlingsbordet? 
Ja det tror jag man kan säga. Så upplever jag det. Förhoppningsvis stri-
der det inte mot avtalet det man gör. Men mycket av det ligger helt utan-
för avtalet. Det är ju mer en fråga som ska hanteras och hanteras i före-
tagen. Om man tar en utbildning som man tar fram i företagen om bygg-
ekonomi eller något liknande så är det deras busines.  
MC: Det händer mer i de informella relationerna mellan parterna än det 
händer i de formella relationerna? 
Ja alltså jag tror det händer, i företagen, mellan företag och medarbetare 
så händer det mycket mer än mellan via oss och Byggnads. Visst är det så. 
Och jag tror att det ökar mer och mer. Det gör det.  
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MC: Är det en utveckling som ni medvetet driver på eller är det som ett 
självspelande piano? 
Nej. Det är ett självspelande piano. Mycket av det som du sa tidigare. 
Verkligheten. Företagen börjar inse att vi måste göra något åt det här. 
Men däremot rår man inte på kollektivavtalen. Det ligger hos oss och 
Byggnads. Och då tycker man att de går inte i takt. Den här utvecklingen 
och verkligheten går inte i takt med kollektivavtalen 

 
Det är alltså förändringar som sker lokalt och som sker genom de informella 
kontakterna som lyfts fram istället för de förändringar som nås via de centrala 
förhandlingarna. Det som händer i ”verkligheten”, på företagen, beskrivs som 
något som ligger i utvecklingsavtalets anda - ett avtal som båda parter under-
tecknat. Det paradoxala, enligt den här arbetsgivarföreträdaren, är att det hela 
bidrar till att ett annat avtal som båda parter också skrivit på, nämligen kollek-
tivavtalet, då måste förändras så att det ”går i takt med verkligheten”. På det 
sättet framstår det som att kollektivavtalet och utvecklingsavtalet i någon me-
ning är motstridiga. Genom att ta fasta på utvecklingsavtalet skapas, enligt den 
här arbetsgivarföreträdaren, ett tryck under ifrån om en förändring av just kol-
lektivavtalet. Att det här kommer att ske framstår som odiskutabelt. Frågan är 
bara hur snabbt den här utvecklingen går. Det som händer ute på företagen 
framstår som att det är en utveckling som går i BI:s linje utan att de behöver 
driva på utvecklingen centralt. ”Nu handlar det bara om att få med sig Bygg-
nads”, som en arbetsgivarföreträdare uttrycker det. 
 
Samtidigt som den här förändringen beskrivs som en vinna vinnasituation finns 
det anledning att väcka frågan om det verkligen är så gynnsamt för alla. Om vi 
tränger igenom retoriken möter vi medlemmar som vittnar om en strategi som 
bygger på att försvaga dem som kollektiv. En MB-ledamot berättar till exempel 
att han frågat en överordnad var han varit dagen innan eftersom han inte synts 
till på jobbet. 
 

G1: Vi frågade: Vart var du i går?. ”Ja vi lärde oss att klippa av gummi-
band”. Alltså gummiband mellan två gubbar till exempel så vi ska splitt-
ras. ”Så vi kan plocka en och en”. Och det var med den här turordnings-
listan. 
MC: Alltså var hade han varit då? 
G1: Han hade varit på kurs. 

 
Personalutbildning handlar bland annat om att förändra relationerna i bran-
schen, eller annorlunda uttryckt, att utveckla medarbetarrelationerna.  
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Vi kan alltså konstatera att man från arbetsgivarsidan har en linje när det gäller 
hur utbildning och personalutveckling i förlängningen kan bidra till föränd-
ringar i branschen. Innan vi går in på hur den fackliga utbildningen skulle kun-
na utgöra ett medel att förändra ska vi ta oss en titt på hur Byggnads ser på den 
utbildning som man från arbetsgivarsidan använder som en hävstång mot ”ett 
modernare avtal och utvecklade medarbetarrelationer”.  
 
Byggnads roll i etablerandet av ”moderna medarbetarrelatiner” 
 
Att det är svårt att utkristallisera någon tydlig inriktning från Byggnads när det 
gäller personalutbildning är kanske inte så mycket att säga om eftersom den 
utbildningen hela tiden måste motiveras utifrån företagets ekonomiskt tekniska 
rationalitet. Istället läggs det från den fackliga sidan fram som en rättvisefråga. 
Att Byggnads medlemmar fått minst personalutbildning är något som definie-
ras som ett problem och den fackliga strategin kommer att handla om en rättvis 
fördelning, att byggnadsarbetarna ska få lika mycket personalutbildning som 
tjänstemännen.  
 
Byggnads har gett ut två policytexter som rör personalutbildning och kompe-
tensutveckling. Den första ”Kunskap och kompetens – Byggnads policy för 
personalutbildning” kom 1996 och den andra, ”Byggnads om utvecklingssam-
tal” kom några år senare. I båda policytexterna motiveras kompetensutveckling 
med omvärldsförändringar. I den första policyn beskrivs ”trycket på föränd-
ringar” och i den senare beskriver man hur ”utvecklingen i samhället, inom 
näringslivet och i byggbranschen rusat fram i allt snabbare tempo”. Nyckelor-
det för hur dessa förändringar ska mötas är anpassning. I den första policytex-
ten argumenteras för att ”det krävs mycket omfattande satsningar på kunskap 
och kompetens över hela arbetsmarknaden för att anpassa svensk ekonomi till 
de nya villkoren” (vår kursivering). I den senare texten kan vi läsa: 
 

För att möta alla krav på nya ständiga förändringar, anpassningsbarhet 
och för att garantera en positiv utveckling i branschen och för de anställ-
da, kräver Byggnads en genomtänkt långsiktig och kontinuerlig personal-
politik, inkluderande kompetensutveckling även för yrkesarbetarna i före-
tagen (s 2). 

 
Verklighetsbeskrivningen ligger i linje med det som Gee, Hull & Lankshear 
(1997) definierar som ”fast capital texts”. Det hela läggs fram utifrån ett kon-
sensusperspektiv. Det framstår som att det finns en samsyn mellan parterna. I 
den första policyn ges dock en reservation, men då handlar det inte om att det 
skulle finnas delade meningar om syftet med kompetensutveckling utan ”hur 
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förändringar bör åstadkommas, hur resurser ska fördelas och så vidare” (vår 
kursivering).  
 
Personalutbildning beskrivs ofta av Byggnads företrädare som eftersatt och en 
fråga som framförallt MB-grupperna måste bli bättre på att driva. Samtidigt 
uttrycker flera MB-ledamöter att detta är en fråga där det finns en samsyn mel-
lan parterna, bara man kommer till skott och att Byggnads medlemmar får sin 
beskärda del. Om man däremot talar med lagbasar är tongångarna betydligt 
mer skeptiska. 
 
Utbildning och utveckling framstår allt mer som ett område som ”förnyarna” 
lagt beslag på. Det gäller oavsett om det är arbetsgivarna eller de fackliga före-
trädarna som talar. Från arbetsgivarsidan definieras förnyelse som något som 
ligger i linje med ambitionen att förändra relationerna med medarbetarna och i 
förlängningen även partsförhållandet, löneformer och kollektivavtalen. Hur de 
inom Byggnads som definieras som förnyare ska kunna hävda rätten till kom-
petensutveckling och individuella utvecklingssamtal utan att för den skulle spe-
la arbetsgivarsidan i händerna och bidra till att partsrelationerna och därmed 
avtal och lönesystem förändras blir en svår, men strategiskt viktig, nöt för 
Byggnads att knäcka. 
 
Den fackliga utbildningen som medel att förändra 
 
I Byggnads stadgar framkommer att förbundets uppgift är: 
 

att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom när-
ingslivet samt skall därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på 
grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. 

 
Efter den stolta programförklaringen följer fem att-satser som ska göra det 
möjligt att uppgiften ovan ska kunna förverkligas. Den första att-satsen lyder: 
 

att främja medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella bildnings-
strävanden. 

 
Det här visar vilken central roll bildning har inom Byggnads, i alla fall om vi 
utgår från de officiella dokumenten. Här framkommer även att den fackliga 
utbildningen ska verka för, eller vara ett medel för att nå politisk, social och 
ekonomisk demokrati. 
 
Men trots att den fackliga utbildningen är framskriven i styrande dokument och 
trots att organisationen avsätter betydande resurser uttrycker flera av avdel-
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ningarnas utbildningsansvariga att det finns en bristande förståelse för den 
fackliga utbildningens betydelse i organisationen. Flera vittnar om att de upp-
fattar att den egna verksamheten definieras med låg status och de har ofta svårt 
att få hjälp av övriga ombudsmän för att till exempel rekrytera till facklig ut-
bildning. Flera ombudsmän beskriver att arbetet med den fackliga utbildningen 
inte alltid definieras som något som tillhör ”det primära fackliga arbetet”, vil-
ket då framförallt skulle handla om löne- och andra förhandlingar. Arbetet med 
den fackliga utbildningen definieras då, lite föraktfullt, som något ”ABF-Jesus” 
kan ägna sig åt. En av de utbildningsansvariga ombudsmännen kommenterar 
detta: 
 

Avtalsteckning och möte med arbetsgivaren har högre status, men det är 
kanske tvärtom egentligen. Frågan är om det inte är tuffare att hålla en 
stor medlemskår under utbildning än att göra förhandlingar som ofta är 
rena rutinärenden. 

 
En uppfattning som de som ibland definieras som traditionalisterna inom 
Byggnads, som förfäktar det mer konfliktfyllda lagbasspåret, ibland ger uttryck 
för när det gäller utbildning på företagen är att ”den typen av flum ska vi inte 
ägna oss åt”. Problemet är att utbildningssatsningarna på företagen är något 
som sker oavsett hur dessa ombudsmän definierar det hela. Där har utbildning 
kommit att bli en arena där relationen mellan Byggnads medlemmar och deras 
arbetsgivare formas, vilket i förlängningen även påverkar medlemmarnas rela-
tion till den fackliga organisationen.   
 
Vi avslutar det här kapitlet med att beskriva hur den fackliga utbildningen skul-
le kunna utgöra en förändringskraft genom att den kopplas till de fackliga före-
trädarnas möte med arbetsgivaren. Men den här gången är det inte det formella 
mötet med arbetsgivaren, förhandlingen, som är i fokus i den fackliga utbild-
ningen. Det är alltså inte en utbildning i vare sig paragrafer eller förhandlings-
teknik det är fråga om. Istället handlar det om en utbildning om hur de fackliga 
företrädarna och medlemmarna ska hantera alla de informella möten de har 
med arbetsgivaren på företagen och som ligger i linje med det som vi beskriver 
som nya former av samverkan. Vi tror helt enkelt att ABF-Jesus skulle kunna 
ha något att erbjuda här. Men då måste han först tänka om. För här finns ingen 
kunskap som kan definieras på förhand.  
 
Att formulera en annan verklighetsbeskrivning 
 
Hur ska arbetsgivarnas ambitioner om en mer informell och konsensusoriente-
rad ordning förstås? Och hur skulle den fackliga utbildningen kunna spela en 
roll för att utgöra ett medel till att inte bara förvalta de redan erhållna landvin-
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ningarna utan även bidra till att man från fackligt håll förmår analysera de nya 
ledningsstrategierna och förhålla sig till det som Fairclough beskriver som 
”teknifiering av diskurser” (1992). Och, inte minst, hur skulle den fackliga ut-
bildningen kunna utgöra ett alternativ till nya former av samverkan? 
 
Fairclough (1992) fokuserar på tre tendenser inom arbetslivet som är centrala i 
det här sammanhanget. För det första sker en (skenbar) demokratisering. Här 
ingår en eliminering av tydliga markörer som signalerar över- och underord-
ning. Medarbetare definieras då inte som en motpart utan några som ska göras 
delaktiga i företagets utveckling. När tydliga markörer blir otydliga får, enligt 
Fairclough, dolda markörer högre potens, vilket gör att maktskillnader snarare 
blir mer subtila än att de skulle försvinna. Eliminering av tydliga maktmarkörer 
har en nära koppling till det som vi här beskrivit som en ambition från arbets-
givarsidan om att informalisera relationerna. Det är i de formella situationerna 
som asymetrin av makt och status är tydligast och därmed lättare att avslöja (a. 
a.) En utmaning för den fackliga utbildningen blir då att utgöra ett forum där 
maktskillnader analyseras även då markörerna är otydliga. 
 
I dag görs regelbundna enkätundersökningar för att utröna medlemsopinionen. 
Konstruktion av enkäter har också funnits med som inslag i den fackliga ut-
bildningen. Ambitionen har då varit att MB-ledamöter ska lära sig att göra en-
kätundersökningar på företagen för att utröna medlemmarnas syn på vissa frå-
gor. Att använda sig av enkäter kan dock samtidigt tolkas som ” ett outtalat er-
kännande av att rörelsen utvecklats till ett Babels hus där de där uppe och de 
där nere inte längre är inom hörhåll eller inte längre talar samma språk” (Bog-
lind, 1988:11). För att facket ska, som Boglind uttrycker det, ”hävda en annan 
rationalitet och andra prioriteringar än den företagsledningen och marknaden 
förespråkar” (a. a. s 31) handlar det inte bara om att förvalta redan vunna land-
vinningar eller att vaska fram en opinion bland medlemmarna utan att återeröv-
ra problemformuleringsprivilegiet. Boglind beskrev ideologin som något av en 
facklig ödesfråga redan för 20 år sedan.  
 

Risken för att ett ”endimensionellt tänkande” skall definiera ut det tradi-
tionella solidaritetsperspektivet skall inte undervärderas. Det måste ges 
tid och plats för den typen av diskussioner om facket skall kunna mottver-
ka tendenserna till moraliskt envälde inom företaget. Här har säkert fack-
ens centrala nivåer ett stort ansvar. Motparten har visat ett betydligt stör-
re intresse för att stimulera den ideologiska och teoretiska debatten (a. a., 
s 118). 

 
Och den tid och plats som Boglind efterlyser skulle kunna vara den fackliga 
utbildningen. Boglinds studie har nu som sagt 20 år på nacken. Men frågan är 
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fortfarande högaktuell. I Bruhns avhandling som kom tio år senare lyfter han 
fram att det fackliga medlemskapet inte längre är självklart och därför kommer 
den kollektiva kampen att handla om symboler och tolkningsföreträden. Men 
här har man från den fackliga sidan en svårighet eftersom när det gäller ideolo-
gi har de värden som sätter egot och egoutvecklingen i högsätet ett kraftigt 
överläge (Bruhn, 1999:315). Striden om kunskap, information och ideologi 
samt en kamp om symboler och tolkningsföreträde blir således en strategiskt 
viktig fråga för den fackliga organisationen. Det handlar, enligt Bruhn, om att 
slåss för kollektiva värden på ett ideologiskt plan i ett individualiserat samhälle 
och arbetsliv (a. a., s 315). 
 
MB-grupperna uttryckte, som vi kunnat se, en frustration över att de inte fick 
den information av arbetsgivarna som de har rätt till enligt MBL och som de 
såg som nödvändig för att bedriva det fackliga arbetet. Men det viktiga är inte 
längre möjligheten att få information utan att ha förmågan att filtrera och ana-
lysera den (Gee, Hull & Hankshear, 1997:38) Det handlar helt enkelt om att 
analysera det sammanhang man ingår i. Och i det sammanhanget kan den fack-
liga utbildningen spela en central roll, inte för att förmedla ett givet kunskaps-
stoff utan för att analysera det som sker ute på företagen och utifrån det formu-
lera ett alternativ. En grupp som blir särskilt viktiga då är just MB-
ledamöterna. Under deras utbildningar fokuseras ofta det formella mötet med 
arbetsgivaren. De får veta vilka regler som gäller då och det finns även inslag 
där de utvecklar sina färdigheter i förhandlingsteknik. Ett alternativ för den 
fackliga organisationen vore en facklig utbildning som mer fokuserar den in-
formella relationen då, i Faircloughs termer, de dolda markörerna får högre po-
tens och maktskillnaderna blir mer subtila. Ett sådant arbete skulle snarare syf-
ta till att utkristallisera skilda partsintressen än att skapa en samsyn. En viktig 
fråga att ställa är då hur MB-grupperna ska agera för att de inte ensidigt ska 
utgå från företagets rationalitet utan istället utgöra och hävda ett alternativ. 
 
I det fackliga utbildningsutbudet finns en tudelning mellan funktion och ideo-
logi. Å ena sidan finns funktionsutbildning som riktar sig till de medlemmar 
som har åtagit sig ett fackligt uppdrag till exempel MB-ledamot, skyddsombud, 
facklig förtroendeman eller lagbas. Å andra sidan finns de mer allmänfackliga 
utbildningarna som ska ha en tydligare ideologisk profil. Tudelningen mellan 
ideologi och funktion kan jämföras med den mellan teori och praktik. Det är 
avgränsningar som inte finns i det verkliga livet. Ett alternativ vore att lyfta 
fram ideologin i den fackliga funktionen och analysera de teoretiska paragra-
ferna som ideologiska avtryck och göra dem praktiska i de fackliga företrädar-
nas vardag.  
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Att skapa sin egen historia 
 
Den fackliga utbildningen skulle alltså spela en central roll, dels för att analy-
sera den verklighet som medlemmarna befinner sig i för att därmed utveckla 
strategier för att kunna förändra. Denna analytiska och kritiskt granskande 
funktion ser vi som viktig att lyfta fram. Den fackliga utbildningen skulle då 
fungera enande inom organisationen. Dels mellan ledning och medlemmar och 
dels mellan de två fackliga spåren som vi beskrivit. Men för det krävs något 
annat än den på förhand centralt formulerade kunskapsmassan. I dag är det 
kanske viktigare att de fackliga företrädarna och medlemmarna på företagen 
håller de centralt placerade företrädarna inom Byggnads informerade. Att kun-
skapen snarare kanaliseras nerifrån och upp istället för tvärtom eftersom, som 
en arbetsgivarrepresentant uttryckte det, ”det är på företagen det sker”. 
 
En som tydligt står för ett under ifrån perspektiv, en alternativ utbildning och 
därmed även en kritisk kunskapssyn är Paolo Freire. Han gjorde sig mest känd 
för alfabetiseringsarbetet bland de brasilianska lantarbetarna, men hans idéer 
har även tillämpats i andra sammanhang, till exempel har den vuxenpedagogis-
ka forskningen inspirerats av honom (se t ex Allman, 1999 & Mayo, 1999). 
 
Freires utbildningsprojekt syftade till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt 
till världen. Han skiljer mellan att vara i världen och att vara med världen. Att 
vara i världen handlar om att respondera på givna förhållanden. Är man där-
emot med världen tar man sociala, ekonomiska och politiska ställningstagan-
den (Freire 1972:93). All utbildning betraktade han som en politisk process 
som antingen bidrar till förtryck eller frigörelse. Ingen utbildning är neutral och 
därför måste utbildare göra ett ideologiskt ställningstagande om vems intresse 
man tjänar (a. a. s 91). Det skulle därmed vara omöjligt att gå in i en utbildning 
i samverkan med motparten med förhoppningen att båda parter skulle tjäna på 
det. 
 
Det Freire kritiserar med den traditionella undervisningen som han kallar för 
”Banking education” är inte metoden utan lärarens relation till kunskap vilket 
får konsekvenser för metoden. (a. a. s 99) Problemet är att när deltagarna ham-
nar i en utbildningssituation finns en tendens att de förringar den kunskap de 
erhållit i sitt umgänge med världen och istället förväntar de sig att läraren ska 
förmedla och förklara den kunskap han eller hon äger. (a. a., s 60). Flera av 
MB-ledamöterna uttryckte hur imponerade de var över ombudsmännens kun-
skaper. Men det var framförallt rasterna några av dem betonade som värdefulla 
för att de då kom in i diskussioner med de övriga deltagarna där deras egna er-
farenheter stod i centrum. 
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Enligt Freire utgör ”teacher” och ”learner” två motsatser. Den förra lär ut en 
kunskap som redan existerar. Istället ser Freire det som två processer som på-
går inom samma människa. Men det är omöjligt att förändra dessa roller om 
inte båda parter förändrar sitt förhållande till kunskap. (a. a., s 96-97) Så för att 
en förändring ska komma till stånd krävs en dialog. Det går inte att ”utfodra 
folket med slagord” (a. a., s 144).  
 
Istället för en kunskap som finns där fix och färdig att leverera utgår Freire från 
en dynamisk kunskapssyn där det gäller att ständigt undersöka vad vi vet och 
testa och problematisera för att förändra villkoren (a. a., s 97). Kunskap blir då 
något som bidrar till fortsatt lärande, snarare än som ett resultat i sig. 
 
Målet är att deltagarna ser verkligheten som möjlig att påverka. Det handlar 
alltså inte om en utbildning för att möta eller anpassa sig till förändringar utan 
snarare för att driva förändringar. Med Freires ord handlar det om att inte se 
verkligheten som ”en stängd värld, varifrån det inte finns utgångar” (a. a., s 44) 
eller ”en plågande återvändsgränd” (a. a., s 113). Därför krävs en utbildning 
som inte reduceras till en metod där det gäller att få in en given kunskapsmassa 
på det mest effektiva sättet. Istället står form och innehåll i ett dialektiskt för-
hållande till varandra vilket gör att de kan vara komplementära men även stå i 
motsatsförhållande till varandra. (a. a., s 86) Att gå igenom ett givet kunskaps-
stoff innebär att den som leder utbildningen har en viss kontroll över situatio-
nen. Det handlar i Bernsteins termer om en utbildning där såväl klassifikation 
som inramning är stark. 
 
Freire förespråkar ”tematiska undersökningar” som en strävan mot en med-
vetenhet om verkligheten. Det tematiska universumet är en epoks idéer be-
grepp, tvivel, värderingar etc. Det konkreta uttrycket för dessa idéer, liksom de 
hinder som hämmar människans fulla humanisering, konstituerar denna epoks 
teman. Dessa historiska teman är aldrig statiska, självständiga eller isolerade 
utan de växelverkar alltid dialektiskt med sina motsatser (a. a., s 104). Några 
människor arbetar för att kvarhålla det rådande medan andra verkar för att för-
ändra dem. I de tematiska undersökningarna måste människor själva ingå som 
subjekt eftersom tema inte är objektiva utanför människan utan existerar i 
människan i hennes relation med världen (a. a., s 110). En sådan här utbildning 
ställer stora krav på deltagarna och, inte minst, på de som håller utbildningen. 
 
Den fackliga utbildningens möjligheter att utveckla deltagarna till kritiskt ana-
lyserande och aktiva medlemmar, arbetstagare och medborgare är det sätt som 
den fackliga utbildningen skulle kunna utgöra ett viktigt och nödvändigt inslag 
för en väl fungerande demokrati. Då handlar det om att människor engagerar 
sig och börjar analysera de egna villkoren kritiskt. Syftet är, så som Allman 
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(1999) beskriver det, att deltagarna tillsammans ska börja skapa sin egen histo-
ria snarare än att delta i skapandet av sin egen underordning. 
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AVSLUTANDE KOMMENTAR 
 
En fråga vi ställde inledningsvis var hur behovet av nya former av samverkan 
och därmed förändrade partsrelationer uttrycktes och vilken roll utbildning spe-
lar i det sammanhanget. Vi försökte identifiera olika visioner om och motiver-
ingar för förändring i utbildning och arbetsliv i konkreta termer. Vi intresserade 
oss också för vad de olika deltagarna i de nya utbildningarna lärde sig och hur 
tidigare erfarenheter spelade in och huruvida deltagarna tillskrev sitt lärande 
som meningsfullt.  
 
Vi har kunnat konstatera att det finns betydelsefulla skillnader inom Byggnads 
hur fackliga företrädare tar till sig och relaterar sig till de nya idéer som finns 
inbäddade i överenskommelser om utbildningspartnerskap och andra former av 
samverkan mellan fack och arbetsgivare. Å ena sidan finns en acceptans där 
man ser denna utveckling som positiv och nödvändig för fackföreningsrörel-
sen. Att det gäller att skapa en samsyn i branschen. Å andra sidan finns en väl-
dig indignation och ett behov av att förhålla sig avvaktande och kritisk till den-
na samverkan och allt vad ”det nya arbetslivet” står för. Här finns även en oro 
över att fackföreningsrörelsen börjar förlora sin identitet och de grundläggande 
fackliga kunskaperna. 
 
Under vårt arbete har vi kunnat konstatera en klyfta inom Byggnads som vi 
beskrivit som Lagbas- respektive MB-spåret där det förra beskrivs, inte minst 
av arbetsgivarna, som traditionalister och de senare som förnyare. Utbildning 
har haft betydelse för att stärka arbetsgivarens positioner. Men även för de som 
vi beskrivit som förnyare har utbildning spelat en roll. Genom att anlita utom-
stående konsulter som producerar och även arrangerar utbildningar inom 
Byggnads är facket en privat utbildningskonsument som hämtar influenser från 
andra sammanhang, vilket förstärkt förnyarnas positioner inom Byggnads. 
 
Utifrån traditionalistens perspektiv kommer därmed inte bara hotet från arbets-
givarsidan utan även inifrån organisationen. Det skulle kunna beskrivas som att 
facket i viss mån är i kollitionskurs med sig själv, där det förflutnas ideal om 
kamp och solidaritet ställs mot framtidens krav om individualism och flexibla 
lösningar. 
 
Några månader innan den här rapporten ska gå i tryck sa Byggnads upp Bygg- 
och Anläggningsavtalet. Det uttryckliga motivet var att ”förenkla och förbätt-
ra” genom att slå ihop två avtal till ett och därmed få ”ordning och reda” i 
branschen. Det angavs en rad konkreta frågor som det nya avtalet berör som till 
exempel arbetstid, övertidsersättning och regler kring underjordsarbete.  
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Från arbetsgivarsidan uttryckte man sig positivt om initiativet. I BI:s pressrele-
ase (20080930) beskrevs det som en möjlighet att ”diskutera ett modernt 
medarbetaravtal inom byggsektorn”. Det uttrycktes också en förhoppning om 
att det skulle ges möjlighet ”att bilda fackklubbar med förhandlingsmandat i 
byggföretagen och att det som i praktiken är ett ackordstvång tas bort ur kol-
lektivavtalen”. I en senare pressrelease (20081020) med rubriken ”Byggarbets-
givarna vill att fackklubbar bildas i företagen” uttrycktes att ett första steg skul-
le vara att MB-grupperna skulle få ett utökat förhandlingsmandat. Då betona-
des också vikten av samsyn. Det framkom också att ”byggarbetsgivarnas lång-
siktiga mål är ett medarbetaravtal som omfattar alla yrkesarbetare och tjänste-
män i byggsektorn”. Arbetsgivarens intresse läggs nu på bordet och blir en frå-
ga att förhandla om till skillnad från vad som är fallet när det gäller nya former 
av samverkan där det som uttrycks i BI:s båda pressreleaser snarast blir en ef-
fekt. 
 
Konjunkturen är i dag en helt annan än under den tid vi följde ”Nya former av 
samverkan”. De ökade antalet varsel i branschen kan å ena sidan göra det svå-
rare för arbetsgivarna att knyta de anställda till företaget samtidigt som de 
tvingas säga upp ett flertal av sina medarbetare. Å andra sidan kan krisen göra 
det lättare för arbetsgivarna genom att byggnadsarbetarna blir än mer lojala och 
till och med är beredda att gå ner i lön för att ”rädda företaget”.  Flera inom 
Byggnads vittnar om att sviterna efter 90-talets kris hänger kvar fortfarande, 
vilket nu späs på med dagens. För Byggnads del bidrar den ekonomiska låg-
konjunkturen i vilket fall till att tusentals medlemmar blir arbetslösa och för-
handlingspositionen riskerar att bli tillbakaträngd. Lågkonjunkturen för dock 
det positiva med sig att medlemsraset avstannar. Vi kan också tänka oss att de 
två spår som vi beskrivit börjar närma sig varandra, eller möjligen förnekas, 
när det yttre hotet framstår som mer påtagligt. 
 
I januari 2009 anordnade BI ett seminarium med rubriken ”Den svenska mo-
dellen under press” dit Byggnads var inbjudna. Ambitionen var, som det ut-
trycktes på hemsidan, ”att underlätta avtalsförhandlingarna”. Åter igen en för-
skjutning bort från förhandlingsbordet och den formella arenan för att i, också 
enligt hemsidan, ”en konstruktiv dialog” mötas. Den här gången avstod Bygg-
nads från att delta.  
 
I den avtalsrörelse parterna står inför då den här rapporten ska tryckas presente-
rar man från BI:s sida två gamla och nu mera bekanta hjärtefrågor. Dels ett ut-
ökat mandat för MB-grupperna och dels att ”ackordstvånget” slopas. Båda kra-
ven kan kopplas till nya former av samverkan där arbetsgivarna söker mer sam-
förståndsorienterade lösningar med ”de egna medarbetarna”. Huruvida man 
från BI:s sida kommer att lyckas eller om initiativen till ”nya former av sam-



 
 
 
 

 196

verkan”, centralt och ute på företagen, kommer att avstanna eller eskalera i ett 
annat ekonomiskt läge än det som var då vår studie gjordes är fortfarande en 
öppen fråga. 
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