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Sammandrag 

Hur påverkas hantverkares yrkesidentitet av ackordsarbete? Syftet med denna undersökning är att 

undersöka hur ackordslön påverkar synen på det egna arbetet och yrkestillhörigheten bland 

byggnadshantverkare. Till uppsatsen har det gjorts intervjuer med chefer, platschefer samt 

hantverkare på två olika företag och de har berättat om hur de ser på sin roll som hantverkare 

och hur de ser på konflikten mellan det kvantitativa ackordet och den kvalitativa yrkesstoltheten. 

Analysen utgår från respondenternas svar om hur ackordarbete påverkar arbetarna.  Från 

teorigenomgången framgår det att ackordslönen ses som en yttre motivationsfaktor och 

hantverksstolthet som en inre motivationsfaktor. Resultatet av undersökningen är att 

byggnadshantverkarnas identitet kan vara i en förändring, att det inte längre finns lika mycket 

stolthet hos medarbetarna. Vidare så kan ackordslönesystemet ses som en del av hantverkarnas 

yrkestillhörighet. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: ackord, ackordslön, yrkestillhörighet, yrkesroll, yrkesidentitet, inre motivation och 

yttre motivation, resultatlön 
 

 



2 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Problembakgrund __________________________________________________________ 3 

1.1 Avgränsning _________________________________________________________ 5 

2 Litteraturgenomgång ________________________________________________________ 5 

2.1 Yrkesidentitet och yrkestillhörighet________________________________________5 
2.2 Ackordslön och yrkesidentitet ____________________________________________ 8 

2.3 Inre och yttre motivation och yrkesidentitet _________________________________ 9 

2.4 Inre och yttre motivation, yrkestillhörighet och ackordslön – sammanfattning av 
teorigenomgången ______________________________________________________ 10 

3 Metod__________________________________________________________________  11 
3.1 Valen avfallföretag____________________________________________________11 
3.2 Intervjuerna med fallföretagen __________________________________________ 12 

3.3 Metodkritik _________________________________________________________ 14 

4 ”Allt handlar om makten över ackordet” ________________________________________ 14 

4.1 Fallföretagen________________________________________________________ 14 
4.2 Fackförbundet Byggnads_______________________________________________ 14 

4.3 Ackordslönesystemet; beskrivningar, tankar och åsikter från fallföretagen _________ 15 

4.3.1 Ackordet i förändring ______________________________________________ 16 

4.4 Fördelar och nackdelar med systemet _____________________________________ 18 

4.5 Hur fallföretagen ser på yrkesstoltheten ___________________________________ 19 

4.5.1 Skillnader på grund av byggens storlek _________________________________ 20 

4.5.2 Förändringar för yrkets status och identitet _____________________________ 20 

5 Analys __________________________________________________________________ 22 

5.2 Hantverkartillhörigheten och sambandet med ackord _________________________ 23 

5.3 Inre- och yttre motivation ______________________________________________ 24 

5.4 Likheter och skillnader mellan fallföretagen ________________________________ 25 

6 Avslutning _______________________________________________________________ 26 
        6.1 Slutdiskussion och slutsatser____________________________________________ 27 

6.2 Förslag till fortsatt forskning ____________________________________________ 28 

Referenser_________________________________________________________________29 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Problembakgrund 

Det är få institutioner i samhället som är lika gamla som hantverkarnas. Redan i det medeltida 

ståndssamhället och dess skråväsende hade hantverkaren en särskild roll. Att vara hantverkare var 

att ha en identitet i samhället och något att vara stolt över. Har denna yrkesidentitet och 

yrkesstolthet överlevt tidens tand, i så fall, har dagens byggnadshantverkare kvar denna stolthet? 

Om man läser fackförbundet Byggnads (representerar bl.a. anläggare, betongarbetare, murare, 

träarbetare och rörmontörer) långsiktiga mål så är yrkesstoltheten något de tycker ska leva kvar i 

byggsektorn. Att arbetet ska kännetecknas av kvalitet och yrkesmoral är något man strävar efter. 

Som byggnadshantverkare är man ”stark, stolt och trygg” och detta avspeglas i det arbete man 

utför, menar man i fackföreningen (Byggnads, 2011c). Enligt Lucas (2011) innebär begreppet 

”yrkesidentitet” inte nödvändigtvis att personen i fråga har ett statusyrke. I sin studie där Lucas 

studerade arbetaryrkens identiteter, fann han att en viktig del av identiteten hos dessa är att utföra 

ett gott arbete, det finns en slags stolthet över arbeten med god kvalitet hos dessa arbetare. Van 

Maanen och Barley (1984) hävdar dessutom att individer i en yrkestillhörande grupp gör vad de 

måste för att nå upp till det som är normen i gruppen. Individer i en yrkesmässig grupp får sin 

egen identitet där de delar egenskaper med andra i gruppen, och egenskaperna är specifika just 

för den egna gruppen. 

 

Trots den påstådda stoltheten i arbetet är det många byggnadshantverkare som arbetar under 

lönesystemet ackord som snarare motiverar hantverkarna till ett kvantitativt förhållningssätt. 

Ackordslön, är en prestationsbaserad löneform, där storleken på lönen beror på medarbetarens 

eller arbetslagets insatser vid arbetet (Nationalencyklopedin, 2011). Kompensationen för arbetet 

är på förhand bestämt, ett visst antal enheter garanterat ger en viss lön till medarbetaren. Att få 

lön som är baserad på ackord är något som har växt fram i den svenska industrin, och det bygger 

på tidigare former av löner utefter prestationer. Fram till 1960-talet ökade ackordet som löneform 

i Sverige, dock minskade dess betydelse inom den svenska industrin under de kommande 

årtiondena, 1970-80, men ackord används fortfarande av många företag idag. Löneformen 

ackordslön har ansetts som någonting positivt, eftersom den motiverar medarbetarna att 

anstränga sig mer, då de får ut en högre lön. Eftersom lönen sätts efter prestationen så minskar 

även behovet av att kontrollera att medarbetarna verkligen gör det de borde under sin arbetstid 

(Nationalencyklopedin, 2011). Arbetarna förväntas maximera sin insats för att tjäna så mycket 

som möjligt, produktionen kommer att stiga och därmed även lönsamheten (Lazear, 2000). 
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Ackordslön är dock en löneform som har fått kritik, bland annat eftersom det kan leda till sämre 

kvalitet och ökade skaderisker för medarbetare (Sundström-Frisk, 1984). Trots detta är det många 

svenska företag som använder sig av någon form av ackord som löneform, bland annat inom 

byggsektorn. Kan det vara så att byggnadshantverkare måste välja mellan att uppfylla kraven av 

god arbetskvalitet som finns inom gruppen eller att arbeta i ett högre tempo för att tjäna mer 

pengar? Tvingas de kompromissa mellan att göra ett gott hantverk eller tjäna så mycket som 

möjligt? Om det finns en yrkesstolthet som är en del av byggnadshantverkarens yrkesroll hur 

förhåller det sig i så fall till det kvantitativa lönesystemet som många arbetar under? Herzberg 

(1968) menar att medarbetare motiveras av både inre och yttre faktorer. En yttre faktor skulle i 

det här fallet vara just ackordslönen medan en inre faktor skulle vara yrkesidentiteten och 

stoltheten som hantverkare. De två till synes motsatserna, ackord och yrkesstoltheten, kan på 

detta vis trots allt ha något gemensamt, att de verkar som olika typer av motivationsfaktorer. 

 

Både lönesystem och yrkesidentitet är något som det har forskats om tidigare i andra studier 

(Lucas, 2011; Paarch & Shearer, 2000). Denna utredning syftar dock till att undersöka vilken typ 

av samband eller konflikt som existerar mellan lönesystemet ackord och byggnadshantverkares 

yrkestillhörighet. Är det som Van Maanen och Barley (1984) hävdar att individerna gör det som 

måste göras för att nå gruppnormen, leder detta då till motsättningar i byggnadshantverkarens 

identitet eller yrkestillhörighet? Eftersom gruppen byggnadshantverkare innehåller många olika 

typer av hantverkare kommer denna studie att handla om två företag inom detta hantverk, för att 

ge en bredare bild över hur olika hantverkare ser på sin yrkestillhörighet och 

ackordslönesystemet. Studien avser att svara på denna fråga: 

• På vilket sätt påverkar ackordslönen synen på det egna arbetet och synen på den egna 

yrkestillhörigheten i byggnadshantverkaryrken? 

Syftet med denna undersökning är således att beskriva och analysera hur olika 

byggnadshantverkare ser på sitt arbete och därigenom den egna yrkestillhörigheten. 

Undersökningen syftar till att skildra hur hantverkarna upplever att ackordet påverkar deras 

arbete, om det kan finnas spänningar mellan ackordslönesystemet och yrkesstoltheten. Till viss 

del ska arbetet även jämföra två olika typer av byggnadshantverkare, vilket syftar till att ge 

uppsatsen en större bredd eftersom det finns många olika typer av byggnadshantverkare och 

eventuella skillnader mellan dessa. 
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1.1 Avgränsning 

Vi har valt att studera två företag som representerar två olika typer av hantverk inom 

byggsektorn. Dessa företag använder inte ackordslön i traditionell form där hela lönen baseras på 

antal bearbetade enheter, utan de anställda har en viss del av sin lön som är rörlig och resten 

utgör en fast timlön. Ackordet utgör den rörliga delen av lönen. Detta är den vanligaste formen 

av ackord som används idag i Sveriges byggbransch och därför är det denna form av ackord som 

har studerats i denna uppsats. 

 

Undersökningen bygger på intervjuer med vad som i dagligt tal benämns som ”hantverkare”, 

vilket inte är helt och hållet detsamma som gamla tiders benämning av hantverkare. Det som i 

denna uppsats menas är snickare och rörmokare och liknande yrkesgrupper inom 

byggnadsbranschen. Uppsatsen syftar inte till att undersöka sådana yrkesgrupper som skomakare 

och vävare. Nationalencyklopedins definition av hantverkare är att hantverkaren ensam genomför 

hela produktionen av en vara, som exempelvis en skomakare. Samlingsordet hantverkare används 

i uppsatsen för att gruppera de grupper som i vardagligt svenskt tal benämns som hantverkare, 

det är alltså yrkesgrupper med en speciell kompetens inom byggsektorn. Inledningsvis benämnda 

som byggnadshantverkare, men hädanefter enbart som ”hantverkare” för att underlätta läsningen. 

 

2 Litteraturgenomgång     

2.1 Yrkesidentitet och yrkestillhörighet 

Det finns olika typer av identitet och man kan se på identitet på olika sätt (Asforth & Mael, 1989), 

identiteten kan ses som personlig och konstant, den kan även ses som något socialt betingat. 

Oavsett vilken typ av identitet man talar om har de gemensamt en kärna av ”varande”. Ashforth 

och Mael (1989) menar att det är skillnad på den personliga och den sociala identiteten. Den 

sociala skapas ständigt i relation till andra, den är inte konstant utan ändras beroende på 

sammanhang och erfarenheter. Genom att jämföra sig själv med andra finner individer likheter 

och skillnader. Baserat på dess fynd bygger sedan individen sin identitet. Identiteten innebär 

därför inte bara vad en person är, men även vad personen inte är. Detta kallas för Social Identity 

Theory, SIT (Ashforth & Mael, 1989). Den sociala identiteten kan sedan delas upp i olika typer av 

identiteter. Beroende på sammanhang och kontext skapar vi sociala identiteter baserade på till 

exempel kön, etnicitet, ålder, samhällsstatus etc. En individ kan således vid samma tillfälle inneha 

flera olika sociala identiteter (Aurell, 2001). Enligt Lampou (1992) så är identiteten en del av 
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självuppfattningen. Det är individens socialt bestämda uppfattningar i fråga om de egna 

förmågorna, utseende, kön, yrkestillhörighet och roller i egenskap av gruppmedlem. Identiteten 

består således av både det som individen har gemensamt med andra och även det som individen 

anser sig vara ensam om (Lampou, 1992). 

 

En typ av social identitet är yrkesidentiteten menar Aurell (2001). Man identifierar sig med 

personer med samma utbildning och yrke som en själv. Yrkesrelaterade identiteter är mycket 

viktiga. Detta visas bland annat i det faktum att när man möter en ny person så är en av de första 

frågorna vilket yrke personen har. Känner man till någons arbete kan man kategorisera personen 

utifrån yrket och det skapas förväntningar om hur personen ifråga är. 

I flera fall känner individer mer samhörighet med personer av samma yrke i andra organisationer 

än med personer av annat yrke inom den egna organisationen (Aurell, 2001; Van Maanen & 

Barley, 1984). När det gäller det som kallas ”professionell identitet” menar man ofta personer 

med lång utbildning och ett arbete präglat av autonomi såsom läkare, sjuksköterskor och jurister, 

men även inom andra yrken finns en tydlig yrkesidentitet. Kreiner et als (2006) påvisar detta när 

de studerat ”smutsiga yrken”. Med smutsiga yrken menar de yrken som identifieras med ett 

socialt stigma. Exempel på detta är slakteri, sophantering, kriminalvård och arbete på bårhus. De 

visar att just sådana yrken tenderar att skapa en stark yrkesidentitet som skydd mot samhällets 

stigma. De menar också att de flesta yrken på ett eller annat sätt har inslag av ”smutsigt arbete”. 

Även byggnadsarbetare kan i viss mån klassas som ”smutsiga” eftersom de arbetar under 

riskfyllda omständigheter. Leung et al. (2010) har studerat byggnadsarbetare och funnit att de 

arbetar under fysiskt svåra förhållanden såsom värme, köld, hög ljudnivå med mera, vilket kan 

klassificera dem som ”smutsiga arbetare”. 

 

Lucas (2011) har studerat ”blue collar workers”, vilket bland annat innefattar hantverkaryrken, 

och hur de ser på sin yrkesidentitet och dess värdighet. Studien visade tre dominerande 

inställningar bland arbetarna. För det första att alla yrken är viktiga och värdefulla. 

Yrkesidentiteten finns inte bara bland mer statusfyllda yrkes. Lucas hävdar att det inte spelar 

någon roll om du är statsminister eller snickare, det du gör är betydelsefullt. För det andra att 

värdigheten i ett arbete baseras på kvaliteten av det utförda arbetet. Noggrannhet och känslan av 

att göra ett bra arbete är en viktig del av yrkesidentiteten. För det tredje att värdighet kommer av 

hur man behandlas och hur man behandlar andra, det vill säga att yrkesidentiteten skapas i 
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relation till andra. Detta visar, som redan nämnt, att yrkesidentiteten är socialt konstruerad 

(Lucas, 2011). Molander (2003) menar att hantverkarnas identitet är kopplad till en form av 

yrkesstolthet och att yrkesstolthet och arbetets ära är huvudidéer för hantverkaren.  

 

Alvesson och Björkman (1992) beskriver olika beståndsdelar som påverkar om en individ 

kommer uppleva sig vara en del av en viss grupp. Identiteten upplevs starkare om gruppen har 

säregna egenskaper. Om en grupp har en stark status bidrar detta till tillhörigheten, en grupp med 

högre status drar till sig fler ”anhängare”. En grupp som är särskild från andra grupper påverkar 

också gruppupplevelsen. Ett starkare ”dem” ger ett starkare ”vi”. Den finns även faktorer som 

kan underlätta gruppbildning. Exempel på detta är gemensamma mål och historia som skapar en 

uppfattad likhet och en starkare gemensam identitet. 

 

Van Maanen och Barley (1984) beskriver yrkestillhörighet som att individer som arbetar 

tillsammans i en slags arbetsverksamhet på så sätt blir en egen del av samhället. Inte bara 

statusmässiga professioner är en egen grupp i samhället alltså. I sin artikel använder de ett 

yrkesgruppsperspektiv istället för ett organisationsperspektiv för att förklara varför individer 

beter sig som de gör på sina arbetsplatser. Om man ser till yrkestillhörighet så är det vanligt att de 

inom den yrkestillhörande gruppen ser till själva innebörden av arbetet för de medarbetare som 

utför själva arbetet. Observationer av ett yrkesmässigt perspektiv innebär att individerna ser på 

sitt arbete och sin karriär utifrån de befintliga sociala, moraliska, fysiska, och den intellektuella 

karaktären som fås av själva arbetet. Dessa aspekter kan sägas ingå i yrkestillhörigheten. Den 

yrkestillhörande gruppens medlemmar gör det som de känner att de måste för att tillfredsställa 

normen i grupptillhörigheten. För en del av dem som känner yrkestillhörighet kan det erbjuda en 

tillhörighet som sträcker sig även utanför jobbet. I själva verket kan vissa känna ett givande och 

uppskattat "jag" utifrån sin yrkestillhörighet, individen kan nå ett slags självförverkligande utifrån 

att tillhöra en yrkesgrupp. Identiteten för en yrkesgrupp skänker således egenskaper som ofta är 

yrkesmässigt specifika. Van Maanen och Barley, och även Bacon et al. (2010), menar att när det 

inom en organisation finns olika yrkesgrupper är det vanligt att de olika grupperna inte har 

speciellt mycket gemenskap eller umgås över yrkesgränserna. 

 

Olika yrkestillhörande roller ger olika yrkesmässiga synsätt menar Bacon et al. (2010). Något som 
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också kan ha en påverkan på olika gruppers yrkestillhörighet är fackföreningar. Facken som 

representerar olika yrkesgrupper försöker se till att den egna gruppen får fördelar, det är den 

gruppen som facket företräder som de försöker skydda lönemässigt och så vidare. Bacon et al. 

(2010) påstår även att facket kan spela en viktig roll rörande hur den egna yrkesgruppen arbetar, 

exempelvis om en viss yrkesgrupp arbetar i skift eller om de har något speciellt lönesystem. I och 

med olika fackföreningars påverkan på organisationer så kan det även leda till att olika 

yrkesgrupper får olika löneutveckling. Påtryckningar kan höja lönerna för en viss grupp 

exempelvis. En av Bacon et als(2010) slutsatser är att det kan vara svårt att komma runt 

traditionella system eftersom det finns yrkesgrupper som vill ha kvar det system de är vana vid. 

Det är även vanligt att fackföreningar försvarar den egna gruppen, vilket också kan försvåra för 

företagsledningen. Genom att facken försvarar de grupper som de representerar så kan det leda 

till att dessa yrkesvanor förstärks. 

 

2.2 Ackordslön och yrkesidentitet 

Eftersom medarbetare som arbetar under ackord blir betalda efter sin prestation, och arbetarnas 

prestationer är slitsamma, måste lönen per enhet vara högre vid svårare förhållanden för att en 

arbetare ska acceptera det (Paarsch & Shearer, 2000). Författarna menar att viljan hos företagen 

att använda sig av ackordslön beror på om det skulle kosta mer för företaget än vad den ökade 

produktiviteten, som ackordet skulle bidra till, skulle ge i ökad vinst för företaget. Paarsch och 

Shearer (2000) upptäckte även i sin undersökning att företag väljer fastlön i större utsträckning 

när arbetsförhållandena verkar svåra. Detta eftersom arbetarna tenderar att göra ett slarvigare 

arbete vid ackordslön när arbetssituationen är svår. I sin undersökning märkte de att 

produktiviteten var betydligt högre vid ackordarbete mot fastlön, men att en del av 

produktionsökningen bestod av slarv. En slutsats för Paarsch och Shearer (2000) var att 

incitamenten för ökad produktivitet stämmer, men att kvaliteten blir lidande. Lönesystemet är 

alltså något som kan försvåra för en företagsledning, även om det kan ge fördelar. 

 

Något som också framhåller svårigheter för företagsledningar är en rapport från Sveriges 

byggindustrier (2005) är ackord som lönesystem något som försvårar arbetet med att beräkna 

kostnader för företagen. Att ackord fokuserar på hastighet och mängd är något som gör det 

svårare att nå en hög kvalitet och ett bättre resultat. Utvecklingen av omkostnader för 

byggföretagen drivs upp eftersom ackordslönerna ger en större löneglidning, dvs. att lönerna blir 
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mer volatila och svåra att förutsäga. När ett stort projekt går mot sitt slut kan motviljan mot 

ökade löner från företagens sida minska, detta eftersom företagen inte vill få straffpåföljder om 

deras byggen inte är klara i tid. På grund av detta menar Sveriges byggindustrier att ackordet kan 

ge löneökningar som inte är kontrollerbara för företagen, vilket gör ekonomistyrning svårare vad 

gäller sådana byggprojekt. Ackordsarbetet uppgår till 20-25 procent inom byggbranschen. I 

rådande kollektivavtal ska ackorden avstämmas var tolfte vecka, vilket leder till förlorat arbete, 

totalt blir det flera dagar varje år. Om förhandlingarna inte går väl blir resultatet en 

”stupstockslön” (vilket innebär att medarbetarna får en bestämd timlön istället för sin ackordslön 

när facket och företagen inte kan komma överens) där medarbetarna får 109 kronor per timme. 

Rapporten (Sveriges byggindustrier, 2005) menar att denna lönesänkning gör att det förekommer 

fördröjningsaktioner från medarbetarna för att visa sitt missnöje. Ackordet som främjar kvantitet 

står i motsatsförhållande till yrkesidentiteten som främjar kvalitet. Något som kan knyta ihop de 

båda skulle kunna vara motivationsfaktorer.  

 

2.3 Inre och yttre motivation och yrkesidentitet 

I den klassiska boken Scientific Management beskriver Taylor (1947) medarbetare som i stort sett 

enbart motiverade till arbete av lön. Senare studier hävdar dock att motivation inte enbart uppnås 

genom lön. Herzberg (1968) som undersökte motivation i arbetslivet, kom fram till en 

tvåfaktorteori, i denna teori så finns det en uppdelning mellan vad som är inre och vad som är 

yttre motivation. Herzberg benämner detta som hygienfaktorer vilket innehåller olika behov, där 

lön är en form (vilket är den yttre motivationen), och trygghet i arbetet är en del av den andra 

formen av behov (och leder till inre motivation). Herzberg framhåller att en medarbetare blir 

motiverad när båda typerna av behov är uppfyllda. Deci och Ryan (2000) menar också att både 

inre och yttre motivation är av samma vikt, om individen upplever att en form av motivation 

premieras överdrivet mycket kan det leda till att individen tappar sin motivation. Det är dock 

även så att olika medarbetare motiveras olika mycket av olika faktorer, det är individberoende vad 

som motiverar mest (Deci & Ryan, 2000) 

 

Enligt tvåfaktorsteorin (Herzberg, 1968) uppstår inre motivation för en medarbetare exempelvis 

när medarbetaren arbetar med något som är intresseväckande och när man känner uppskattning 

från omgivningen. Deci och Ryan (2000) hävdar vidare att medarbetare som främst blir 

motiverade av inre faktorer arbetar för att känna tillfredställelse av det utförda arbetet. Den inre 
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motivationen är något som framförallt existerar inom medarbetaren, men den kan även delas 

med andra på ett socialt plan. Deci och Ryan (2000) framhåller även att förhållanden till andra är 

en av huvudanledningar till att en medarbetare känner en inre motivation. Medan den yttre 

motivationen som påverkar medarbetarna enligt Deci och Ryan (2000) rör externa faktorer som 

kan motivera, det kan vara belöningar som exempelvis lön, det kan även vara bestraffningar som 

lägre lön. 

 

Då ett system används där medarbetaren blir betalad efter resultat, kan den inre motivationen 

försvagas, den upplevda känslan av att vara produktiv gör i förlängningen att medarbetaren 

upplever att arbetet enbart utförs för belöningens skull (Deci & Ryan, 1985). Angående om 

prestationsbaserad lön är något som har en motiverande faktor för medarbetare så finns det olika 

studier som har visat helt olika resultat. Det finns författare (Reynes et al., 2005) som påstår att 

desto större del av lönen som är rörlig, det vill säga prestationsbaserad, ju mer motiverade 

kommer medarbetarna vara till att öka den egna produktiviteten. Andra författare (Kohne, 1993) 

menar att lön inte fungerar som ett incitament för att motivera medarbetarna i en organisation. 

Det Kohne (1993) menar är att belöningar inte skapar några engagerade medarbetare, utan 

medarbetarna blir bara tillfälligt, om ens överhuvudtaget, mer motiverade än vad de skulle ha 

varit utan någon form av belöning. Om medarbetarna blir motiverade kan det skapa en typ av 

ond cirkel där medarbetarna strävar efter belöningen, där belöningen ständigt måste öka för att 

en fortsatt motivation ska uppnås. 

 

2.4 Inre och yttre motivation, yrkestillhörighet och ackordslön – sammanfattning av 

teorigenomgången 

Forskningsfrågan för den här studien är: På vilket sätt påverkar ackordslönen synen på det egna 

arbetet och synen på den egna yrkestillhörigheten i byggnadshantverkaryrken? 

I allmänhet känner alla någon slags tillhörighet, gällande yrkesidentitet är det något som de flesta 

känner. Enligt Lucas (2011) är det av stor vikt att känna att det man gör yrkesmässigt är 

betydelsefullt. Det är även viktigt att känna en grupptillhörighet, vilket är något som kan ges 

genom en yrkestillhörighet, i en yrkestillhörande grupp finns attribut som är specifika för den 

egna gruppen. Flera författare (Aurell, 1991; Van Maanen & Barley, 1984) menar att det är vanligt 

att individer känner större samhörighet med andra i samma yrkesgrupp än med individer från 
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andra yrkesgrupper inom sin egen organisation. Yrkestillhörigheten kan sägas vara en del av den 

sociala identiteten, som delas med de andra i den yrkestillhörande gruppen. 

 

Facken kan spela en viktig roll för yrkestillhörigheten, eftersom de försvarar den egna gruppen 

vid förhandlingar och så vidare kan facken hjälpa till att befästa mönster som finns hos gruppen 

(Bacon et al., 2010). Det kan även finnas problem med att bryta organisatoriska vanor för en viss 

yrkesgrupp, eftersom det finns yrkesmässiga grupper som vill ha kvar de systemen som de är 

vana vid, ackordslönesystemet skulle kunna vara ett sådant system. Inom den yrkestillhörande 

gruppen gör individerna ofta vad som krävs för att uppnå det som är gruppens norm, vilket kan 

vara hur man beter sig eller vad som förväntas av en vid ett arbete exempelvis (Van Maanen & 

Barley, 1984). Att känna yrkestillhörighet är något som kan ge medarbetaren en uppskattning av 

det egna jaget, vilket kan liknas vid att känna en inre motivation. Att arbeta på ett sätt som gör att 

man når gruppnormen skulle då kunna vara en typ av inre motivation, medan arbete efter en 

prestationsbaserad löneform är en yttre motivationsfaktor. 

 

3 Metod 

3.1 Valet av fallföretag 

Uppsatsen grundas på en kvalitativ studie, vilket är ändamålsenligt då studien av 

ackordlönesystemets effekter har att göra med personliga uppfattningar (Merriam, 1994). Den 

metod som valt för denna undersökning är intervjuer med hantverkare på två olika företag i olika 

sektorer av byggbranschen. Valet att studera två företag kommer av att det ger en bredare studie 

och möjligheter till fler intervjuer med hantverkare ges genom detta. Olika hantverkares skilda 

specialiteter kan ge en mer omfångsrik förståelse av hur hantverkare inom olika områden tänker 

kring sin yrkestillhörighet och ackordslön och dess effekter. Vidare valdes två företag att studera 

för att kunna göra jämförelser mellan dem, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt i 

synen på yrkestillhörighet och ackordlönen. Detta för att undersöka om uppfattningen av 

ackordet och yrkesidentiteten varierar och få en mer nyanserad bild av fallet. Kan det finnas 

skillnader mellan de två olika yrkena och hur de uppfattar situationen? Enligt Bryman (2011) är 

jämförande studier grundade på en möjlighet att göra teoretiska reflektioner när det skiljer sig 

mellan de jämförande fallen. Kan det finnas skillnader mellan dessa två olika yrken som arbetar i 

samma yrkeskategori och hur dessa yrkesmedlemmar uppfattar situationen. De studerade 

företagen arbetar i samma bransch och medarbetarna tillhör samma yrkeskategori. En anledning 

till valet att studera dessa två företag är att se ifall det finns olika normer rörande ackordslön och 
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yrkestillhörighet för dessa olika hantverkare. Tanken till detta är att det kan skilja sig mellan olika 

yrken beroende på de olika yrkenas kontext. 

Nackdelen med att studera två olika företag är att man ofta inte kan gå på djupet på samma sätt 

som om man endast fokuserade på ett företag. Fokus hamnar mer på bredd än på djup. För att 

möta detta problem har vi gjort intervjuer med flera olika personer på olika hierarkiska nivåer i 

företagen, flertalet intervjuer har alltså genomförts på båda företagen för att erhålla ett djup i 

studien. Att studera flera fall är även en fördel när man vill undersöka en mer generellt avvikande 

företeelse för en grupp (Silverman, 2003). 

 

Företagen till studien valdes efter dessa förutsättningar, det första kriteriet var att företagen skulle 

ha någon typ av byggnadsrelaterat hantverk som huvudsysselsättning för organisationen, 

företagen skulle dessutom använda sig av en typ av ackordslönesystem. Då det främst skulle 

göras personliga intervjuer med företagen i studien valdes företagen även utifrån geografisk 

närhet. Utifrån dessa kriterier valdes företagen HMB och NVS. HMB är ett byggföretag med 

omkring 200 anställda med inriktning på trä och betong. NVS är en installationsfirma som utför 

diverse operationer inom rörmokeri. NVS har ungefär 2400 anställda. Båda dessa företag har 

kontor och verksamheter i Uppsala, detta möjliggjorde att vi kunde besöka deras arbetsplatser  

och på detta sätt få en djupare förståelse av deras vardag och miljö än vad som annars hade 

kunnat uppnås. 

 

3.2 Intervjuerna med fallföretagen 

Målet med intervjuerna är att få en tillförlitlig information, därför har intervjuer skett med flera 

olika personer på de utvalda företagen, och intervjuer har även skett på olika rangordningsnivåer i 

organisationerna. Detta eftersom det kan finnas skillnader i vad medarbetare anser och vad 

arbetsledare/chefer framhåller som viktigt. De intervjuer som gjorts med studiens syfte blir alltså 

denna uppsats primärkällor. En viss styrning av intervjuer har skett för att få intervjun i den 

riktning som anses passande, för att utredningen ska kunna få rätt sorts information till studien. 

Under intervjuerna har även följdfrågor användas för att säkra att rätt upplysningar blir givna. 

Utredningens intervjuer gjordes genom en halvstrukturerad struktur, där en mängd planerade 

frågor används dock utan en bestämd ordningsföljd (Jacobsen, 2002). Intervjuerna anpassades 

istället efter det aktuella läget, och den intervjuade fick berätta fritt om sina upplevelser. Det finns 
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dock en risk med intervjuer enligt Hultén et al (2007), den risken är att de intervjuade har en viss 

tendens att ge normativa svar. Den intervjuade kan ge sådana svar som förväntas av denne, alltså 

vad som är politiskt korrekt att säga för en anställd inom just den organisationen. Utifrån detta så 

är det ingen garanti att de som intervjuas helt och hållet ger sin egen syn på de frågor som ställs, 

vilket tas i beaktning. För att komma runt detta problem så har vi börjat intervjuerna med mer 

allmänna frågor för att sedan komma in på det som kan vara något känsligare när respondenten 

känner sig trygg med oss i intervjusituationen. Användandet av följdfrågor kan också ses som ett 

sätt att ge ytterligare nyanser av vad respondenten har svarat, vilket har lett till att följdfrågor 

ställdes under intervjuerna. 

 

Frågorna till intervjuerna byggde på det som har framkommit i litteraturgenomgången, det vill 

säga ackordslöner, hantverkares yrkestillhörighet/-identitet och att detta är två olika typer av 

motivationsfaktorer. Alltså var de teman som behandlades vid intervjuerna främst angående 

ackordslön, yrkesstolthet och synen på arbetet, samt även en del åsikter om vad som anses 

motiverande. Intervjuerna startades med frågor som var breda för att låta den intervjuade prata 

fritt, sedan om det fattades något ur deras fria berättelser ställdes följdfrågor och kompletterande 

frågor. Intervjuguide ligger som bifogad bilaga (se: Bilaga 1). 

 

Det genomfördes nio intervjuer till studien. Följande personer blev intervjuade till studien: 

•    Två aktiva hantverkare på vardera företag, det vill säga två rörmokare och två snickare 

•    En platschef och en filialchef på HMB 

•    Två filialchefer samt en administratör på NVS 

 

Vid val av filialchefer använde vi oss av bekvämlighetsurval för att få en första inblick i företaget. 

Därefter skedde snöbollsurval då dessa chefer förde oss vidare till de hantverkare och den 

platschef vi fick intervjua. Intervjun med administratören var en spontanintervju när vi var på 

plats hos NVS. Enligt Silverman (2003) är det en av fördelarna med kvalitativa studier, att antalet 

informanter kan ändras under studiens gång. Att göra intervjuer på plats ger även en bättre 

uppfattning om organisationerna och hur klimatet är. Vi gjorde alltså åtta planerade intervjuer 

och även en extra med administratören, sammanlagt nio intervjuer. Två telefonintervjuer för 

återkoppling har även gjorts med filialcheferna, för att få fram mer information senare i studien, 
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då de var de som intervjuades först och vi hade några kompletterande frågor att ställa till dem 

efter att övriga intervjuer genomförts. Filialchefernas åsikter om yrkesstolthet och ackordlön 

bedöms även som viktiga eftersom att cheferna tidigare har varit yrkesverksamma inom 

hantverken. 

 

3.3 Metodkritik 

Det kunde ha varit bättre att välja två fallföretag som var mer olika varandra, exempelvis genom 

att välja ett stort och ett litet företag, för att se om det finns sådana skillnader som vissa av de 

intervjuade påstår. Detta hade möjligtvis gett fler skillnader av betydande karaktär än att studera 

två företag inom olika branscher. 

 

4 ”Allt handlar om makten över ackordet” 

4.1 Fallföretagen 

HMB är ett byggnadsföretag som har sitt ursprung i Dalarna, det grundades 1994 genom en 

sammanslagning av PEAB och BPA (HMB, 2011a). Från början hette företaget Hus- och 

markbyggarna men 2003 bytte man namn till HMB Construction AB. HMB har omkring 200 

anställda och är ett av Sveriges 20 största byggföretag. Företaget arbetar med trä och betong och 

har nio kontor spridda i Mellansverige. 

 

NVS är en installationsfirma med runt 90 kontor i Sverige, Norge och Finland. Företaget har 

ungefär 2400 medarbetar (NVS, 2011a). De har specialiserat sig på värme, sanitet, sprinkler, kyla 

och ventilation. År 1964 slogs Nordiska Värme och Ventilations-bolaget samman med AB Sana i 

Malmö och AB Nordiska Värme Sana (NVS) bildades. 

 

 

4.2 Fackförbundet Byggnads 

Fackförbundet Byggnads representerar en rad olika byggnadsyrken såsom träarbetare, rörmokare. 

De representerar alltså de två fallföretagen för denna studie. Detta fackförbund kan antas spela 

stor roll för den framtida utvecklingen av ifall ackordslön ska användas eller inte, eftersom det är 

ett fackförbund med många medlemmar och stort inflytande. År 1889 bildades Svenska 
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Träarbetarförbundet som en organisation som tog arbetarnas parti gentemot arbetsgivarna. Sedan 

dess har även betong-, rör-, anläggnings- och murarförbundet anslutit sig till organisationen som 

idag går under namnet Svenska Byggarbetarförbundet, Byggnads (Byggnads, 2011d). Byggnads 

har idag 110 000 medlemmar inom ett trettiotal olika yrkesgrupper och arbetar med främst tre 

uppgifter. 1) Att förhandla med arbetsgivare om medlemmarnas löner, arbetstid och arbetsvillkor. 

2) Att försvara medlemmarnas rättigheter på arbetsmarknaden. 3) Hjälpa medlemmarna få 

försäkringsersättningar vid sjukdom, olycksfall, rehabilitering, arbetslöshet och ålderdom 

(Byggnads, 2011b). Bland sina långsiktiga mål skriver Byggnads att de vill utrusta sina medlemmar 

att bli starka, stolta och trygga hantverkare. Yrkesstolthet är något viktigt för Byggnads 

medlemmar. Gemenskap inom yrkeskåren och stolthet över det goda hantverk man producerar 

är en grundpelare inom arbetet (Byggnads, 2011c). Byggnads förespråkar olika typer av 

prestationsbaserade löneformer. Orsaken till detta är att de anser att dessa löneformer gynnar 

arbetsmiljön, produktiviteten och kvaliteten på arbetet (Byggnads, 2011a). 

   

Det finns olika system att basera lönen på (Byggnads, 2011a). Olika typer av löneformer används 

av olika företag beroende på hur verksamheten är utformad. De främsta sätten är att lönen 

baseras på arbetad tid, så kallad tidavlöning, eller på prestation. Inom tidavlöning förekommer 

både timlön och månadslön som undergrupper. Det innebär att man får betalt per arbetad 

tidsenhet. Inom prestationsbaserad lön finns olika typer av ackord som undergrupper. Vid 

ackordsarbete premieras antal bearbetade enheter istället för antal arbetade tidsenheter. Exempel 

på typer av ackord är rent ackord, premieackord och resultatlön. Vid rent ackord bestäms lönen 

helt av antal enheter man producerat. Vid premieackord bestäms lönen av en tidlista där parterna 

på förhand preciserat hur lång tid varje moment ska ta. Vid resultatlön baseras lönen dels på 

tidlista men även på budgetanknutna variabler som företaget själv bestämmer. Till exempel kan 

lönen höjas om arbetet är utfört med mindre materialåtgång än vad som budgeterats. Det 

förekommer även att olika ackordformer kombineras. 

 

4.3 Ackordslönesystemet; beskrivningar, tankar och åsikter från fallföretagen 

De två undersökta företagen använder snarlika ackordssystem. Systemen baseras på 

förutbestämda planer över hur lång tid varje moment ska ta. På HMB använder man tidslistor där 

varje arbetsmoment har prissatts och tidsatts (Chef HMB & Platschef HMB). Innan man börjar 

bygga gör man ett ackordsunderlag, en kalkyl, över vilka moment som ska ingå i bygget och hur 
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mycket dessa ska kosta. Sedan går man igenom denna kalkyl med facket Byggnads för att även de 

ska godkänna den. NVS har ett liknande system som HMB. Chef 2 på NVS berättar att man 

använder sig av normtidslistor från en bok där alla moment på förhand är preciserade och 

prissatta. Chef 1 på NVS hävdar att det vid förhandlingarna med facket ofta blir strider om hur 

mycket varje moment är värt. Ett par av hantverkarna (HMB1, HMB2) berättar om förhandlingar 

på arbetsplatsen där man argumenterar fram och tillbaka om tider och priser med mera. Först 

kommer någon från facket ut och går igenom och informerar arbetarna om hur den beräknade 

lönen bör vara, sedan sitter man ner med personalansvarig på företaget och förhandlar och 

stämmer av med arbetsledarna. Om hantverkarna blir klara snabbare än den beräknade tiden 

träder ackordet in. Chefen för HMB förklarar detta genom följande exempel; låt oss anta att det 

var beräknat att arbetet skulle ta 100 timmar men blev klart på 80. Hantverkarna kommer ändå få 

betalt för 100. Det är det som är ackordet. De tjänar lika stor summa som om de använt 100 

timmar, men eftersom de arbetat snabbare blir timlönen högre. 

 

De beräknade tiderna ska vara förhållandevis generösa menar Chef 2 på NVS. Man ska hinna 

göra ett bra jobb på den beräknade tiden. Men man måste samtidigt vara effektiv och inte slösa 

med tiden: 

 ”Jobbar man på ackord måste man vara smart. Det går liksom inte att gå och dra fötterna efter sig för då 

försvinner ju timmarna och så får du inget betalt för dem.” (Chef 2 NVS) 

 

Vid mindre arbeten, såsom servicearbeten är det svårt och därför inte lönsamt att sitta ner med 

facket och beräkna kostnader och tidsåtgång. Därför har sådana hantverkare som sysslar med 

servicearbeten vanligtvis en fast timpenning eller månadslön (Chef HMB & Chef 2 NVS). Det 

blir även vanligare med resultatbaserade ackord berättar HMBs chef Hantverkarna garanteras en 

viss timpenning men får samtidigt veta att om det till exempel hålls snyggt och städat på 

arbetsplatsen kan de tjäna tio kronor mer per timme. Ett annat exempel på hur resultat påverkar 

ackordet är när det bestäms att om företaget går med mer än 5 procent vinst ska hantverkarna få 

en del av den vinsten. Sådana här chanser att tjäna lite extra motiverar hantverkarna att arbeta 

bättre.  Ackordet kan alltså anpassas till den kontext det ska användas för.  

 4.3.1 Ackordet i förändring 

Båda företagen berättar om att ackordssystemet har förändrats. Platschefen på HMB berättar att 
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det var mycket mer ackord på 1960-70 talen. Ackordet användes inom fler branscher och yrken 

medan det idag nästan bara är byggbranschen som har det kvar. Nu kan man vara mer och mer 

flexibel både i lönesättningen och i relationen till facket.  Chefen på HMB påpekar att det förr 

fanns starka lagbasar som styrde arbetet. De handplockade sina hantverkare och byggde lag. Ett 

bra lag släppte sällan in någon som var mindre bra. Hantverkarna hade mer koppling till sin 

lagbas och till sitt lag än till själva företaget de arbetade. Man var projektanställd och kunde gå 

mellan olika företag mycket enklare än man kan idag. Sedan 1988 är byggnadsarbetare fast 

anställda och projektanställningen med systemet av lagbasar är i stort sett obefintligt säger 

Platschefen på HMB. På 1970-talet brydde man sig mindre om kvaliteten på det man byggde. Allt 

skulle bara gå fort vilket gynnade ackordssystemet (Platschef HMB). 

 

Enligt NVS hade man mer samarbete med facket förr. Det samarbetet artade sig enligt Chef 2 på 

NVS genom att facket mätte upp arbeten efter att de var klara och på så vis räknade ut hur lång 

tid det borde ha tagit. Chef 2 på NVS tror att ackordet kommer att försvinna mer och mer och 

ersättas av månadslöner, trots att det är svårt att ändra något inom rörmokeribranschen. Alla 

intervjuade chefer tror att ackordet kommer att försvinna mer och mer och ersättas av fasta 

månadslöner. Vissa av hantverkarna hoppas däremot att ackordssystemet kommer finnas kvar 

(HMB1, HMB2, NVS2). De menar att om alla fick individuell lön skulle lagandan försvinna och 

varje medarbetare skulle börja strida för sin egen lön. Det skulle bli mycket mer argumentation än 

vad det är nu. Inom branschen är man väldigt öppen med vad man tjänar. Om man då visste att 

någon annan tjänade mer så finns risken att man tappar motivationen att arbeta menar dessa 

hantverkare. 

 

Enligt de intervjuade företagsledarna finns det flera anledningar till att systemet med ackord finns 

kvar inom byggbranschen. Den enklaste är att man helt enkelt alltid haft detta system och inte vill 

ändra det invanda. Chefen på HMB menar dessutom att det är svårt att få hantverkare att arbeta 

utan den morot eller piska som ackordet innebär. Det finns en utpräglad tro att effektiviteten 

skulle minska om man tog bort ackordssystemet. Enligt chef 1 på NVS har företagen hamnat i en 

beroendeställning gentemot de bästa hantverkarna. Dessa hantverkare vill ha kvar ackordet och 

därför finns det kvar. En av cheferna på NVS poängterar dock att kvaliteten nödvändigtvis inte 

blir sämre av att det utförs på ackord. En annan orsak till att ackordet ännu finns kvar inom 

byggbranschen är att det är ett krav från facket (Chef HMB). Byggnads är en stark facklig 
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organisation som kan ställa hårda krav på företagen. Sex gånger om året förhandlas löner med 

Byggnads. Detta gör att ackordet kan bli väldigt lönedrivande jämfört med om man endast skulle 

förhandla en gång om året eller ännu mer sällan. Platschefen på HMB summerar situationen 

följande: 

”Generellt inom branschen är ackordet starkt. Det är lönestyrande. Både facket och företagen vill ha kvar 

ackordet för det är ett sätt att driva lönerna med. Det allting egentligen handlar om är makten över ackordet och 

därmed lönerna. Allt handlar om makten över ackordet.” (Platschef HMB) 

 

4.4 Fördelar och nackdelar med systemet 

De företagsledare vi intervjuat ser både för- och nackdelar med ackordssystemet. De fördelar de 

ser handlar om effektivitet och motivation. En av cheferna på NVS beskriver systemet som ”ett 

självspelande piano”. Man har haft systemet länge och det rullar på som alltid. Dessutom ser han 

att det motiverar hantverkarna att arbeta mer effektivt för att tjäna mer. Chefen på HMB ser en 

fördel i att företaget behöver betala ut färre fasta timlöner när hantverkarna arbetar snabbare 

under ackord. 

 

När det ställdes frågor rörande hur kvalitet och kvantitet samt om vilka för- och nackdelar de 

intervjuade ser med ackordslön hade alla de respondenter ett svar gemensamt: Det beror på 

individen. Både kvalitet, kvantitet, för- och nackdelar hänger på den enskilde hantverkaren. Vissa 

gör ett bra jobb oavsett om de jobbar på ackord eller har timpenning. Andra går det långsamt och 

dåligt för oavsett lönesystem. Både kvantitet och kvalitet, menar filialcheferna, beror mer på 

individen än på lönesystemet. Chefen på HMB beskriver situationen som att vissa individer helt 

enkelt inte är hantverkare och kan inte göra ett fullgott arbete oavsett hur mycket tid de har på 

sig. En av hantverkarna (HMB1) menar att man vid ackordarbete måste tänka på ett visst sätt. 

Man måste hela tiden planera så det finns material och arbetsuppgifter åt alla. Arbetet måste flyta 

på för om det blir stopp missar man ackordet. Han menar även att stressen vid ackordarbete inte 

nödvändigtvis är negativ. Lite stress är bra och gör att man jobbar på. Det är bättre med lite stress 

än med motsatsen, tristess. 

Bland nackdelarna nämns bland annat de saker som traditionellt förknippas med ackord. Slarv, 

stress och sämre kvalitet. Stressen gör vidare att man frestas att slarva med skyddsutrustning och 

föreskrifter. En av cheferna på NVS berättar att det blir mer materialspill vid ackordsarbete 
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eftersom hantverkarna inte vill lägga dyrbar tid på att hålla snyggt och använda materialet 

maximalt. En annan nackdel är att eftersom olika moment premieras olika mycket vill 

hantverkarna endast utföra de moment och använda de material som ger högst avkastning. Detta 

är ett problem eftersom det skapar en klyfta mellan hantverkarna och arbetsgivarna. Chef 2 på 

NVS talar om att det uppstår stress och irritation vid byggen när olika yrkesgrupper springer i 

vägen för varandra och på så sätt bromsar in arbetet vilket leder till mindre ackordsförtjänster. 

Både chefen på HMB och en av cheferna på NVS menar att detta får till följd att hantverkarna 

kommer på alla möjliga olika orsaker till extratid. De vill inte erkänna att jobbet har gått 

långsammare än beräknat. Det är lättare att skylla på dåligt samordning på byggarbetsplatsen, 

vilket leder till konflikt mellan chefer och medarbetare. Nackdelarna summeras av chef 2 på NVS 

med att det inte ska behövas att någon står med piska över en för att man ska arbeta. Ackordet 

ska inte vara nödvändigt, folk ska kunna jobba effektivt i alla fall, menar han. 

 

4.5 Hur fallföretagen ser på yrkesstoltheten     

Alla de hantverkare vi talat med anser det viktigt med en yrkesstolthet av något slag. Det är 

viktigt att man gör ett gott hantverk och även att kunden blir nöjd med resultatet. Känslan att 

man kan sitt hantverk och vet hur det fungerar är något som också beskrivs vara av vikt (NVS1, 

NVS2, HMB1, Chef 2 NVS). Bland de chefer vi intervjuat finns flera olika åsikter och synpunkter 

på medarbetarnas yrkestillhörighet och yrkesstolthet. Chefen på HMB menar att det bästa är när 

medarbetarna har självkännedom och vet med sig vad de är bra och mindre bra på. På så vis kan 

de välja att inte utföra de moment som de inte är bra på vilket gynnar den totala kvaliteten på 

arbetet. Chef 1 på NVS tycker att det inte föreligger något samband mellan yrkesidentiteten och 

ackordets stress. Han menar att alla i dagens samhälle är stressade och att stress inte har med 

lönesystemet att göra. Chef 2 på NVS anser att yrkesidentiteten ser olika ut hos olika individer. 

Han menar att det fanns en starkare yrkesidentitet och stolthet i äldre generationer än vad det gör 

bland dagens unga. Orsaken till detta ser han i dagens skolsystem där allt fler släpps igenom även 

om de saknar den talang som krävs för att vara en bra hantverkare (Chef 2 NVS). Även en av de 

snickare vi talat med berättar om hur ett förslappat skolsystem har börjat luckra upp 

yrkesidentiteten och yrkets status. Många som läser till hantverkare gör det helt enkelt för att de 

inte kom in på någon annan linje på gymnasiet (NVS1). Det krävs så lite i skolan av dem som vill 

bli snickare eller rörmokare att vem som helst kan bli det. Detta gör att många som egentligen 

inte är hantverkare kommer ut på marknaden och sänker statusen på yrket. 
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Platschefen på HMB berättar om en ovillighet att samarbeta över yrkesgränserna. Är man 

snickare ska man inte behöva ha något att göra med någon annan yrkesgrupp. Han berättar att 

det förr fanns två olika yrkesgrupper som arbetade med trä, snickare och timmermän. Ett 

exempel på en tydlig gräns mellan olika yrkesgrupper är att en timmerman inte bar brädor åt en 

annan yrkesgrupp mer än ett visst antal meter. Även om det finns sådana grupperingar på 

arbetsplatsen ser platschefen dem inte nödvändigtvis som något negativt. Grupperingar kan 

uppstå till följd av bristande samordning på arbetsplatsen. När olika yrkesgrupper tvingas springa 

i vägen för varandra uppstår grupperingar och gäng mellan yrkena (HMB2). En av de intervjuade 

berättar att det även inom ett yrke kan bli grupperingar. De bästa håller sig för sig själva och det 

är svårt att komma in i en grupp som redan jobbat ihop sig. Starka grupper vill inte gärna släppa 

in sämre medarbetare, eftersom de strävar efter att tjäna så mycket som möjligt (Chef 2 NVS). 

4.5.1 Skillnader på grund av byggens storlek 

De intervjuade menar att det är stor skillnad på stora och små byggen, stora och små företag. På 

stora företag märker man mindre av både ackord och yrkesstoltheten. Många som jobbar på stor-

byggen gör det endast för pengarnas skull men bryr sig egentligen inte om hantverket. I en större 

organisation märks den individuella insatsen mindre vilket leder till att man inte upplever samma 

ansvar för resultatet. Ackordet med dess tidspress bidrar ytterligare till att man inte satsar så 

mycket på kvalitet. Man tappar helt enkelt sin identitet i den stora organisationen. På de mindre 

företagen är det däremot viktigt att man upprätthållet ett gott rykte genom att se till att man 

levererar bra resultat. På mindre företag ser man därför mer intresse för kvalitet och mindre 

intresse i lönens storlek menar de snickare vi pratat med. Om man är genuint intresserad av 

snickeri ska man jobba för en mindre firma där man verkligen får känna på hantverket. Det är ett 

val man måste göra. Ett val mellan högre lön på storbygget och hantverksstolthet på det mindre. 

Chef 2 på NVS berättar att på mindre byggen och så kallade SKUTT-företag (enmansföretag) är 

man beroende av bra kvalitet och ett gott rykte för att överleva på marknaden därför läggs mer 

fokus på hantverket och mindre på lönen vid ett mindre bygge. 

4.5.2 Förändringar för yrkets status och identitet 

Enligt hantverkarna (HMB1, HMB2) är det även skillnad mellan olika faser i bygget. I början, 

stomfasen, är det visserligen viktigt med bra kvalitet, men resultatet syns inte lika mycket i den 

färdiga produkten. I slutfasen när man spikar lister och liknande däremot syns resultatet mer. I 

det hantverk man gör visar man hurdan man är som yrkesman, var man lägger ribban, vad man 
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själv anser är bra och dålig kvalitet. Det kan vara en fråga om ålder och yrkesvana, ju äldre man 

blir desto mer tänker man på kvalitet menar en av hantverkarna på HMB. 

 

De intervjuade berättar att hantverkares yrkesidentitet håller på att förändras. Den trend man ser 

är at yrkesstoltheten håller på att luckras upp. De orsaker till detta som nämns är flera. 

Generationsskiften och att det ligger i tiden med förändring är ett par av dem. Chefen på HMB 

berättar att om saker dras till sin spets värnar hantverkarna idag mer om sin lön än om sin 

yrkesstolthet. Detta är även det svar vi fått när vi frågat hantverkarna själva. De menar att det ena 

ger det andra. Om man gör ett bra jobb och får bra betalt för det så fortsätter man hålla en hög 

kvalitet. Men om man inte får rimligt betalt då sänker man kvaliteten (HMB1, HMB2). Återigen 

lyfts argumentet med ett förslappat skolsystem, uppfostran och samhälle fram som orsaker till att 

många som inte bryr sig om hantverket kommer ut på marknaden och sänker yrkets status (Chef 

2 NVS, Administratör NVS). 

 

Platschefen på HMB berättar om hur gränserna mellan olika yrkesgrupper förändrats såsom 

exemplet med timmermannen som endast fick bära brädor ett visst antal meter åt någon från en 

annan yrkesgrupp. Dessa rigida regler håller på att lösas upp i och med att gamla yrkesgrupper 

försvinner och nya tillkommer.  Chef 2 på NVS menar att det var smutsigare, tyngre och mer av 

ett hantverk förr, i alla fall inom rörmokeri. Förr gjorde hantverkarna mer för hand. Man bockade 

rören och svetsade ihop dem. Nu handlar det mer om att plocka ihop färdiga bitar. En av 

hantverkarna (NVS1) beskriver det dock som en del av stoltheten att bocka rören, för att det blir 

ett snyggare hantverk menar han. Att bocka ett rör innebär att man böjer och formar röret så 

som man vill ha det istället för att svetsa ihop olika mindre rördelar. 

 

En utveckling som påverkar arbetet är förkortningen av byggtiderna menar en av hantverkarna på 

HMB. Det blir mer stress då arbetena ska bli klara allt snabbare. När man börjar bygga händer 

det att det inte finns färdiga ritningar än. Man börjar bygga efter grundritningar som sedan ändras 

efterhand. Även sådana moment som att vänta på att betong ska stelna försöker man idag skynda 

på genom att spruta på kemikalier. Stressen påverkas även av vilket skede i bygget man befinner 

sig i. I den inledande stomfasen är det mer stress än vid senare faser. I de inledande faserna kan 

även vädret spela in och påverka arbetstakten och därmed lönen. Om det kommer snö och is 
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fördröjs arbetet. De intervjuade berättar om hur man tvingas arbeta över raster för att hinna bli 

klara i tid efter att väder och vind försvårat deras arbete.  Hantverkare 1 på HMB menar att det 

sliter på kroppen och hälsan att arbeta på byggarbetsplatser. Man måste tåla kyla, värme och hög 

ljudnivå. Dessutom arbetar man mer och mer med kemikalier som kan vara skadliga för hälsan 

(HMB1). 

 

Vad gäller facket pekar flera svar mot att det har spelat ut sin roll. En intervjuad berättar att 

facket gjort mycket för yrket och höjt dess status, men att det nu inte kan göra mycket mer. En 

del har en negativ inställning till facket om menar att arbetarna själva ska kunna veta och stå upp 

för sina rättigheter utan fackets hjälp. Facket är bara en organisation som finns kvar för att ha 

makt. Till exempel kan du som hantverkare inte få ut ditt yrkesbevis utan att vara medlem i facket 

(Chef 2 NVS). Yrkesverksamma menar att facket fortfarande är väldigt viktigt och hjälper 

arbetarna på många sätt med löneförhandlingar (HMB1, HMB2). 

 

5 Analys 

5.1 Ackordslönesystemet 

Ackordslönesystemet är ett prestationsbaserat lönesystem som ännu lever kvar inom 

byggbranschen. Medarbetarna premieras efter hur mycket de hinner arbeta. Detta bör öka 

effektiviteten och produktiviteten (Lazear, 2000), men de svar vi fått från våra undersökta företag 

är att det inte spelar så stor roll, allting hänger på individen. En del jobbar snabbt och bra oavsett 

lönesystem medan andra slarvar och maskar även under ackord. 

 

Enligt Svenska Byggindustrier (2005) är det svårt att styra projektkostnader när ackordslön 

används. Det blir lätt löneglidning och extra kostnader. Detta stämmer överens med vad vi 

funnit. Cheferna vi pratat med berättar om hur det ofta tycks komma upp orsaker till extra tid 

och extra lön som ligger utanför de kalkylerade tiderna. Då får man se till hela projektets 

ekonomi och balansera ut de enheter som överskridit budgeten mot enheter som gått med vinst. 

Facket Byggnads är en stor orsak till varför det uppstår sådan löneglidning inom byggbranschen. 

Flera av de chefer vi pratat med är negativt inställda mot facket Byggnads och menar att de spelat 

ut sin roll. Hantverkarna däremot vill ha kvar facket för att kunna få fortsatt stöd i 

löneförhandlingarna. Precis som Bacon et al. (2010) skrivit så kan fackföreningar ha en avgörande 
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roll för utvecklingen av yrkestillhörigheter. I detta fall är facket och ackordslönen en kombination 

som skapar löneglidning som driver upp lönerna i branschen. Platschefen på HMB beskriver 

relationen mellan facket Byggnads och företaget som en kamp om makten över ackordet. Enligt 

honom är allt en kamp om ackordet och därmed lönerna. Denna kamp är en av orsakerna till att 

ackordet överhuvudtaget finns kvar. Facket och hantverkarna vill ha kvar det och arbetsgivarna 

har hamnat i en slags beroendeställning gentemot dem och kan inte avskaffa systemet. Ackordet 

kan på sätt anses vara en del av yrkestillhörigheten, där facket slåss för att det ska vara kvar då det 

leder till högre löner för fackets medlemmar. 

 

5.2 Hantverkartillhörigheten och sambandet med ackord 

Lucas (2011) och även Molander (2003) menar att yrkesstoltheten är viktig för hantverkare och 

att den syns i att man gör ett gott hantverk. Detta stämmer med vad vi funnit i vår undersökning. 

Alla vi pratat med säger att det är viktigt för dem att känna en stolthet i yrket, att veta hur saker 

fungerar, att man gör ett bra jobb. Man vill att kunden ska vara nöjd med arbetet och man vill 

känna att man åstadkommit en god kvalitet på det man gjort. Yrkesstolthet visas även i att man är 

medveten om sina begränsningar och avstår från sådant man vet att man inte är bra på. Dock kan 

det vara skillnad mellan stora och små företag. De intervjuade menar att på stora företag är man 

mer inriktad på lönen än på det goda hantverket. Om kvaliteten blir lidande finns det många 

medarbetare att gömma sig bakom. Den egna insatsen märks inte så mycket i ett stort företag. 

Man tappar till viss del bort sin yrkesidentitet på stora byggen. Småföretagare är även i en större 

beroendesituation av att ha ett gott rykte, på det sättet blir det viktigare att hålla god kvalitet för 

dem. Lampou (1992) skriver att medarbetare ser sin identitet i ett gruppsammanhang och 

Alvesson och Björkman (1992) menar att det bildas en identitet ur kultur. Båda dessa påståenden 

stämmer med vad vi funnit. Arbetarna identifierar sig i grupper där det finns en kultur av att göra 

ett gott hantverk. I vissa fall finns fortfarande starka lag kvar där man kräver av sig själva att 

kvaliteten på arbetet ska vara hög. Dock verkar inte detta vara lika utpräglat när det gäller större 

byggen och större företag. När gruppen blir för stor och det finns för många ryggar att gömma 

sig bakom tappar man sin yrkesstolthet i viss mån. 

 

Hantverkarna och även de chefer vi pratat med säger att medarbetarna känner mer tillhörighet till 

yrket än till det företag där de arbetar vilket även Van Maanen och Barley (1984) menar. Utifrån 

sin yrkesgrupp skapar hantverkarna ett ”jag”, ett ”vi ” och ett ”dem” (Kreiner et al., 2006). I jaget 
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ligger en stolthet över att man som individ gör ett gott hantverk. I ”vi” och ”dem” ligger att man 

skapar grupperingar inom yrket och mellan yrkesgrupper. Inom yrket bildas grupperingar där 

starka lag skapas, lag som inte gärna släpper in sämre medarbetare som kan dra ner arbetstakten 

och därmed ackordsförtjänsten. Mellan yrkesgrupper bildas grupperingar där man känner en stark 

tillhörighet med det egna yrket och inte vill ta på sig uppgifter som egentligen tillhör någon annan 

yrkesgrupp. Om ackordet försvinner tror några medarbetare att lagandan kommer försvinna. 

Yrkesidentiteten skulle luckras upp i och med att känslan av samhörighet löses upp. Det skulle bli 

mer stridigheter när alla ska förhandla om sin egen individuella lön. Detta vore något negativt för 

hantverkarna och potentiellt även för arbetsgivarna. 

 

Det Kreiner et al. (2006)  och Leung (2010) kallar för ”smutsiga” yrken stämmer till viss del in på 

hantverkare. De arbetar under relativt hårda fysiska förhållanden med kyla, värma, hög ljudnivå 

och utsatta för kemikalier.  Liksom Kreiner et al (2006) ser vi att det hos sådana yrkesgrupper, i 

det här fallet hantverkare, finns en stark yrkesidentitet. Hantverkarna berättar även att när det är 

snö och is försvåras arbetet och det blir stressigare att hinna klart. Detta är en negativ effekt av 

ackordet. Man slarvar och stressar för att hinna klart och tjäna så mycket som möjligt. Paarch och 

Shearer (2000) anser att företag använder fast lön när arbetsförhållandena är svåra. Detta 

stämmer inte överens med det vi funnit. Istället för fast lön fortsätter hantverkare på ackord men 

får jobba över raster och riskera att kvaliteten blir sämre.   

 

5.3 Inre- och yttre motivation 

Herzberg (1968) menar att motivation uppstår när både inre och yttre motivationsfaktorer är 

uppfyllda. Inom byggbranschen kan lönen ses som en yttre motivationsfaktor medan det goda 

hantverket kan ses som en inre faktor. De intervjuer vi gjort påvisar att detta stämmer till viss del. 

Ett par hantverkare menade att lön och hantverk, inre och yttre motivation, ger varandra. Om 

man inte har båda känner man sig inte motiverad.Vilket är detsamma som att inte känna någon 

glädje eller motivation i sitt arbete, att man som medarbetare enbart går till arbetet för att få ut sin 

lön. Både den inre och yttre motivationen ska kännas för att en högre tillfredsställelse ska kunna 

nås, påstod ju Deci och Ryan (2000). En filialchef menade däremot att när det verkligen gäller så 

värnar man mer om sin lön än om hantverkets kvalitet. En annan chef menade att det kan vara 

skillnad på stora och små företag. Att man på stora företag bryr sig mer om lönen och på mindre 

företag bryr sig mer om kvaliteten på hantverket. Det kan vara så att på större byggen så får den 
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yttre motivationen en större funktion, eftersom det kan vara svårare för många arbetare att få en 

visad uppskattning för ett väl utfört arbete från omgivningen. Det blir då enklare att motivera 

medarbetarna med lönen. 

 

Kohne (1993) menar att lön inte är en motiverande faktor i längden. Detta kan vara en orsak till 

att man ofta har löneförhandlingar med facket. Den finansiella motivationen måste ständigt ökas 

för att finnas kvar. På större byggen pratar man mycket om lönen och erkänner att det är lönen 

som gör att man kommer till jobbet och presterar. Reynes et al (2005) menar att ju större del av 

lönen som är prestationsbaserad desto mer motiverade kommer arbetarna att vara. Denna 

tankegång ligger bakom det faktum att ackordslönen fortfarande finns kvar. Man tror helt enkelt 

inte att hantverkare kommer arbeta lika effektivt om de inte har ackordet som morot. 

De intervjuer vi har gjort visar på en yrkesidentitet i förändring. Alla utom en av dem som vi 

intervjuat menar att det fanns mer yrkesstolthet förr. Chefen på HMB menade dock att man på 

1970-talet tänkte mer på kvantitet än på kvalitet. Övriga intervjuade hävdade att det förr var ett 

mer gediget intresse för hantverket. Inom rörmokeri bockade man rören för hand medan man 

idag monterar ihop färdiga bitar. Även inom trä och betong är det mer prefabricerade bitar 

nuförtiden. Detta tyder på att det inte enbart är ackordssystemet som påverkar utvecklingen av 

yrkesrollen. Även utvecklingen av nya redskap och metoder påverkar arbetet och därmed 

yrkesrollen.   

 

En annan orsak till den sjunkande yrkesstoltheten som framkommit är skolsystemet. Det krävs 

inte mycket för att bli hantverkare, ribban läggs väldigt lågt vilket sänker statusen på hela 

yrkeskåren. Många som saknar den talang och det intresse som krävs för att göra ett bra jobb 

kommer ut på marknaden då de inte kommit in på någon annan utbildning. 

 

5.4 Likheter och skillnader mellan fallföretagen 

Det finns många likheter mellan de två företagen vi undersökt och mellan de två byggsektorer de 

representerar. Båda företagen har ett ackordssystem som bygger på en fast och en rörlig del där 

den rörliga delen, ackordet, beror på hur snabbt man blivit klar med arbetet. Båda företagen 

uppfattar att det är viktigt med en stolthet över det arbete man jobb, att det är viktigt att man gör 

ett bra jobb som både man själv och kunden kan känna sig nöjda med. 
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En intressant sak att notera är att båda företagen hävdar att deras yrkesidentitet har förändrats 

och luckrats upp jämfört med den andra branschen. Chefen på HMB menar att trä och betong 

saknar en stor del av det hantverk det en gång hade genom att allt mer är prefabricerat, däremot 

menar han att rörmontörer har kvar mycket av sin yrkesidentitet därför att de fortfarande utför 

ett hantverk med rören och inte bara sätter ihop färdiga bitar. Samtidigt säger Chef 2 på NVS att 

rörmokeri har utvecklats till att i stort sett endast sätta ihop färdiga bitar och därför mist mycket 

identitet och hantverksstolthet. Detta kan ses som att båda sektorerna har tappat i yrkesstolthet 

men att man lättast ser förändringen i sin egen sektor. Båda företagen tycks sakna inblick i de 

förändringar som skett i den andra sektorn. Detta kan ses som ytterligare tecken på att man mest 

håller sig inom det egna yrket och inte har så mycket gemenskap med andra yrken. Man kan se att 

byggbranschen i stort utvecklas till att mer och mer blir prefabricerade bitar som avancerade 

verktyg och redskap sätter ihop vilket leder till att allt mindre yrkesskicklighet krävs för de 

yrkesverksamma. 

 

En skillnad som visats finnas mellan de två företagen är vad de säger om förekomsten av 

grupperingar inom och mellan yrkesgrupper. Platschefen på NVS menar att det inte finns så 

mycket lag kvar inom yrket, byggnadssnickare. Han menar att de flesta grupperingar som finns 

bildas mellan olika yrkesgrupper. Inom ett yrke håller man ihop och de ”vi och dem” känslor som 

uppstår skapas mellan olika yrkesgrupper. Chef 2 på NVS å andra sidan menar att det fortfarande 

finns en tendens att det bildas lag inom yrket. Han menar att det fortfarande finns starka lagbasar 

som väljer sina lag. Dessa lag är det svårt att ta sig in i om man inte kan leva upp till lagets krav på 

kvalitet och kvantitet. En tänkbar effekt av lagen som ännu finns kvar inom rörmokeri är att 

hantverksidentiteten och stoltheten är starkare inom detta yrke än inom trä och betong. Lag med 

starka ledare som driver upp kvalitet och kvantitet gör att stoltheten lever kvar trots att branschen 

moderniseras. Om detta berättar även en av rörmontörerna som säger att han medvetet använder 

sig av äldre metoder i sitt arbete då han anser att det finns mer yrkesskicklighet och stolthet i det.  

6 Avslutning 

6.1 Slutdiskussion och slutsatser 

Denna studie syftade till att undersöka hur ackordslön påverkar synen på det egna arbetet och 

yrkestillhörigheten bland byggnadshantverkare. Det har framgått i studien att mycket beror på 

individen. För en del påverkas inte synen på det egna arbetet av ackordslönen. De har den talang 
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som krävs och de gör ett gott hantverk oavsett lönesystem. För andra däremot påverkas synen på 

det egna arbetet negativt av ackordslönen. De fokuserar mer på lönen än på det goda hantverket. 

Detta leder till slarv, stress och sämre kvalitet. Ackordet påverkar även olika beroende på om det 

är ett stort eller litet företag påstår de intervjuade. På stora företag bryr man sig mer om lönen 

medan man på små företag tänker mer på att man ska göra ett bra hantverk. Beroende vad man 

själv anser är viktigast söker sig hantverkarna till antingen stora eller små byggen.  

 

Individens preferenser styr om man låter ackordet bestämma över ens arbetstakt eller inte. Synen 

på det egna arbetet är mer beroende av vilken individ det handlar om än om vilket lönesystem 

som råder. Yrkesidentiteten uppfattas olika av olika individer. Detta kan ses som i likhet med vad 

det gäller inre - och yttre motivationsfaktorer så är det olika vad som påverkar olika individer 

mest. Den inre motivationsfaktorn att göra ett bra arbete och att nå upp till vad som anses norm i 

den egna gruppen, och den yttre faktorn att arbeta så snabbt som möjligt för att få en högre lön. 

Många hantverkare väljer möjligen den högre lönen för att det är mer motiverande. Facket kan 

spela en viktig roll i hantverkarnas yrkestillhörighet då de kämpar för att ackordslönesystemet ska 

vara kvar. Flera chefer hävdar dock även att lönesystemet inte påverkar kvaliteten utan att det 

beror helt på individen. För de individerna som klarar av att hålla en hög kvalitet, trots ett 

lönesystem som premierar snabbt arbete, borde denna kombination av motivationsfaktorer 

kunna vara någonting bra för de medarbetarna. 

Mycket i studien tyder på att yrkesidentiteten i byggnadsbranschen har förändrats, där det var mer 

stolthet hos medarbetarna förut. Det finns ett flertal förklaringar till detta, ett slappt skolsystem 

och ett minskat krav på yrkesskicklighet (genom mer i för väg produktion) exempelvis. Om detta 

har med ackordslönesystemet att göra är det dock svårt att dra några slutsatser kring, eftersom att 

ackordslöner är något som har använts länge inom byggnadsbranschen. 

 

Till viss del kan det sägas att ackordssystemet är en del av hantverkarnas yrkestillhörighet, det är 

ett system som de vill ha kvar eftersom det ger en möjlighet att tjäna mer pengar. Men det är 

också ett system som gör att de känner mer samhörighet inom gruppen, eftersom alla i det egna 

laget får samma lön, detta leder till att gruppkänslan förstärks. Flera av respondenterna tror att 

det skulle vara sämre för gruppen om de istället hade individuell lön. Det inflytelserika 

fackförbundet Byggnads har även de en påverkan till att lönesystemet fortfarande används. Att 

känna denna typ av gemenskap inom gruppen kan vara en inre motivationsfaktor, den yttre 
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motivationsfaktorn ackordlön kan i så fall påverka och förstärka den inre motivationen. En 

slutsats är således att ackordslönesystemet snarare är en del av yrkestillhörigheten för 

hantverkarna än något som påverkar hantverkarnas syn på det egna arbetet. Ackordslönerna leder 

dock till extraarbete för företagsledningarna. 

 

Det kan vara så att det framväxande resultatbaserade ackordssystemet, kan vara ett sätt att möta 

viljan att göra ett gott utfört arbete. Det skulle kunna göra alla parter nöjda, om arbetena blir 

snyggt gjorda exempelvis blir kunden nöjd, även medarbetarna och facket borde kunna 

tillfredställas genom ett sådant system. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi ser att det finns flera områden inom ämnet som vi inte haft möjlighet att undersöka i denna 

studie. Till exempel skulle en studie kunna göras där man undersöker hur yrkesidentiteten har 

förändrats över tiden, då flera av respondenterna pekar på att det handlar om ålderstillhörigheten 

om man har någon form av yrkesstolthet eller inte. Denna undersökning är främst en beskrivning 

av hur hantverkare upplever sin nuvarande situation. Ett annat exempel som vore intressant är 

fler studier på är styrningsproblem och samordningsproblem på arbetsplatsen. Vidare vore det 

tänkvärt med en studie där små och stora företags jämförs för att se tydligare om yrkesstoltheten 

förloras mer på stora byggen än på små. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Referenser 

Ackordslön. http://www.ne.se/lang/ackordslön, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-06. 
 
Alvesson, M. & Björkman, I. (1992). Organisationsidentitet och organisationsbyggande: en studie av ett 
industriföretag. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ashforth Blake E., Mael F., (1989) Social Identity Theory and the Organization, Academy of 
Management Review, Vol. 14. Nr.1. 20-39 
 
Aurell, M . (2001). Arbete och identitet – om hur städare blir städare, Lund: Tema teknik och social  
 
Bacon, N., Blyton, P. & Destmalchian, A., (2010). The impact of organizational change on 
steelworkers in craft and production occupational groups. Human Relations, 63(8), 1223-1248.  
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Byggnads, 2011a. http://www.byggnads.se/Verksamhet/Loner/Lonesystem/ hämtad 2011-11-
15 
 
Byggnads, 2011b. http://www.byggnads.se/Om-byggnads/ hämtad 2011-11-15 
 
Byggnads, 2011c. http://www.byggnads.se/Om-byggnads/Vara-langsiktiga-mal, hämtad 2011-
11-15 
 
Byggnads, 2011d. http://www.byggnads.se/Om-byggnads/Var-historia/ hämtad 2011-11-15 
 
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New 
York: Plenum Press. 
 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and 
New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.  
 
Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 
53-62 
 
HMB 2011a. 
http://www.hmbcon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 
hämtad 2011-11-15  
 
Hultén, P., Hultman, J. & Eriksson, L.T. (2007). Kritiskt tänkande. (1. uppl.) Malmö: Liber. 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johansson, B., Rask, K. & Stenberg, M. (2010) Piece rates and their effects on health and safety – 
A literature review, Applied Ergonomics, 41(4), ss. 607-614. 
Kohne, A. (1993). Why Incentive Plans Cannot Work. Harvard Business Review, 71(5), 54-63.  
 



30 

 

Kreiner Glen E., Ashforth Blake E., Sluss David N., (2006) Identity Dynamics in Occupational 
Dirty Work: Integrating Social Identity and System Justification Perspectives, Organization Science, 
Vol. 17, No. 5, September–October 2006, pp. 619–636 
 
Lampou, K. (1992). Vårt företag: en empirisk undersökning av några organisatoriska självuppfattningar och 
identiteter.  Diss. Uppsala : Univ.. Uppsala.  
 
Lazear, Edward P. (2000) Performance Pay and Productivity, The American Economic Review, Vol. 
90, No. 5, pp. 1346-136, Published by: American Economic Association 
 
Leung M, Chan Y, Yuen K. (2010) Impacts of Stressors and Stress on the Injury Incidents of 
Construction Workers in Hong Kong. Journal Of Construction Engineering & Management 
;136(10):1093-1103 
 
Lucas K., (2011) Blue-Collar Discourses of Workplace Dignity: Using Outgroup Comparisons to 
Construct Positive Identities. Management Communication Quarterly, Vol. 25 Issue 2, p353-374 
 
Magnusson, L. (2002). Sveriges ekonomiska historia. (3., uppl.) Stockholm: Prisma. 
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Morell, M. & Hedenborg, S. (red.) (2006). Sverige - en social och ekonomisk historia. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
NVS 2011a. http://www.nvs.se/omnvs/ hämtad 2011-11-15 
 
Paarsch, H. J., & Shearer, B. (2000). Piece rates, fixed wages, and incentive effects: Statistical 
evidence from payroll records. International Economic Review, 41(1), 59. 
 
Reynes, S. L., Gerhart, B., & Parks, L. (2005). Personnel Psychology: Performance Evaluation 
and Pay for Performance. Annual Review Of Psychology, 56(1), 571-600.  
 
Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: a practical handbook. (2. ed.) Los Angeles: SAGE. 
 
Molander, B. Stockholms hantverksföreningHandkraft (projekt) (2003). Vem väver kejsarens nya 
kläder?: en antologi om det praktiska lärandets konst. Stockholm: Stockholms hantverksfören.. 
 
Sundström-Frisk, C. (1984) Behavioral control through piece-rate wages, Journal of occupational 
Accidents, 6, ss. 49-59. 
 
Taylor, F.W. (1947). Scientific management. New York: Harper & Brothers. 
 
Vad kostar ackorden för samhället och byggsektorn? (2005) En rapport från Sveriges 
Byggindustrier. 
 
Van Maanen, J., & Barley, S. R. (1984). Occupational Communities: Culture and Control in 
Organizations. Research In Organizational Behavior, 6287. 

 



31 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Allmänna frågor:  

Hur fungerar ert ackordsystem? 

 Hur länge har ni haft det? 

 Har ni något annat lönesystem parallellt? 

 Varför har ni det systemet, ackord? 

 Frågor till chef/arbetsledare 

Vad anser ni som arbetsledare som för- och nackdelar med ackord? 

 Hur upplever ni att kvaliteten påverkas av ackord? Är det någon skillnad mot timanställda? 

 Vad är skillnaderna angående kvantitet mellan ackord och timlön skulle ni säga? 

 Om du som arbetsledare fick bestämma, hur skulle lönesystemet se ut? 

Vilka är ackordslönesystemets effekter på verksamheten?  

Frågor till alla 

Hur ser du på din roll som hantverkare? 

Är det viktigt för dig, som hantverkare, att göra ett arbete som har god kvalitet? 

Kan du beskriva hur du ser på likheten mellan hantverkare? Finns det någon utpräglad identitet, 
hur? 

Berätta om hur ackordslön fungerar hos er (företagsnamn).  

Varför använder ni er av ackordslön? 

Berätta hur en normal arbetsvecka kan se ut för dig.  

Hur påverkar det dig att arbeta under ackordslön? 

 Vilken slags kommunikation sker mellan dig och din chef/kollega/underställde medarbetare?  

Hur ofta sker återrapportering angående ackordet? 

Hur mäts dina prestationer?  

 Vilka anser du är de största fördelarna med att arbeta med ackord?  

Vilka anser du är de största nackdelarna med att arbeta med ackord?  

Hur hanteras undermåliga prestationer?  


