
Östergötland
■ Konflikternas konflikt. Som mest gick 
200 byggnadsarbetare på stupstocken. 
Anklagelser haglade mellan parterna. 
Ofta mellan tidigare fackliga medarbetare 
där några gått över till arbetsgivarsidan. 

■ Till slut gick det inte längre. 2012 blev 
bråket en fråga i avtalsrörelsen. 

■ En prestationslönenämnd inrättades för 
att kyla ner känslorna. Ett drygt år senare 
sa Byggnads upp lönenämnden. Efter det 
blev det en tidlön och den följdes av  
Östöverenskommelsen. Den går ut 30 
september 2015. Efter det gäller Bygg- 
avtalet paragraf 3.

FLER STORA LÖNEKONFLIKTER
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TexT: johan sjöholm   foTo: andré de loisted

Sex Skanskaarbetsplatser går just nu på stupstockslön i Malmö-Lund-området. På ytterligare fyra har förhandlingarna strandat lokalt. Nu växer missnöjet bland de anställda och en lösning verkar långt borta.

I centrala MalMö,  nästgårds det gamla Kockumsområdet, pågår ett av Skanskas verkliga prestigebyggen: Bassängkajen. Två sjuvåningsbyggnader som blickar ut över ett inramat stycke av Öresunds stålgrå vatten. Bygget var först i Norden att få miljöstämpeln ”Leed platinum” för sin välutvecklade ekologiska profil. ”Malmös grönaste fastighet”, som Skanska själva skrev i ett pressmeddelande 2009. Bygget har också prisats internt i koncernen för sitt säkerhetsarbete.Men allt är inte frid och fröjd. 
Innanför grindarna pyr missnöjet bland yrkesarbetarna. Bassängkajen är en av sex Skanskaarbetsplatser där stupstock råder.
– Vi är frågande till Skanskas sätt att hantera detta genom att låta förhandlingarna rinna ut i sanden, säger snickaren Johan Erlandsson, när Byggnadsarbetaren möter honom och hans arbetskamrater under en frukostrast sista veckan i april. 
Arbetarna på Bassängkajen har gått utan ackordsuppgörelse i ungefär ett år. Tidigare var Johan Erlandsson lagbas för de omkring 15 man som nu går på stupstockslön, 160 kronor i timmen. Nu har Johan avsagt sig uppdraget:
– Jag ser ingen riktig mening med att hålla reda på extratider och sitta med och bidra till tidsvinster när vi aldrig får någon uppgörelse, säger han.
Dessutom växer konflikten. Ytterligare fyra lokala ackordsförhandlingar mellan Byggnads och Skanska strandade i april. Sammanlagt befinner sig alltså 10 Skanskaarbetsplatser, med över 100 yrkesarbetare, just nu i olika skeenden av ackordstvister. Liknande konflikter är under uppsegling på NCC, MVB och Peab.

I centruM av konflIkten står,  som så ofta förr, riktpunkten. Vägen fram till stupstocken har varit full av ordvändningar, räkneexempel och anklagelser från båda läger. Byggnads anklagar Skanska för non

chalans och att byta ackordsprislistor efter eget tycke. Skanska har svarat med hot om uppsägningar efter påstådda maskningsaktioner. 
Att här reda ut alla turer är omöjligt. Men just nu ser yrkesarbetarnas viktigaste krav ut på följande vis: Den fasta delen ska vara 92,11 kronor så som fastställts för MalmöLundområdet av fack och arbetsgivare på central nivå. Den rörliga delen ska 

lönespecial

På besök i stup stocksland

strandade centrala 
förhandlingar:

n kalkhusen, 
 MalMö 
antal yrkesarbetare: 
cirka 5

n ekelunden, lund 
antal yrkesarbetare: 
cirka 15

n bassängkajen, 
MalMö 
antal yrkesarbetare: 
cirka 15

n lInero, 
lund 
antal yrkesarbetare: 
cirka 15

n grändhusen, 
loMMa 
antal yrkesarbetare: 
cirka 10

n strandgränd,  
bunkeflo

antal yrkesarbetare: 
cirka 15

 
strandade lokala för-
handlingar:

n stångby,  
lund 
antal yrkesarbetare: 
cirka 5

n gateway,  
lund 
antal yrkesarbetare: 
cirka 10

n juhlIns trädgår-
dar, MalMö 
antal yrkesarbetare: 
cirka 10

n ystad saltsjöbad, 
ystad 
antal yrkesarbetare: 
cirka 20

SkanSkabyggen utan ackordSavtal  i MalMö-lund-oMrådet

Källa: Byggnads

”Jag ser ingen 
riktig mening 
med att hålla 
reda på extra-
tider och sitta 
med och bidra 
till tidsvinster 
när vi aldrig 
får någon upp-
görelse.”
johan erlandsson, fd lagbas

det är ett bistert skan-
skagäng som möter bygg-
nadsarbetaren vid bygget 
bassängkajen i centrala 
Malmö. I ungefär ett år 
har de väntat på en ack-
ordsuppgörelse. runt om 
i Malmö och lund går över 
hundra skanskaarbetare 
och väntar på samma sak.
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”Vi har fått 
arbetsro”
TOMAS JONSSON, PLATSCHEF

”Arbetsgivarna har 
vunnit. Lönen har  
utvecklats svagt”
CHRISTER ENGSTRÖM, LAGBAS

DET HAR BLIVIT BÄTTRE.  Folk är inte lika arga längre, det är lättare att gå till jobbet. Men konflik-ten i Östergötland är långtifrån löst. Uttrycket ”Den oändliga historien” riskerar att bli liktydigt med löne-bråket i Östergötland. Ni känner säkert till historien där över 200 byggnadsarbetare anställda på NCC, Peab och Skanska gått på stupstocken under flera år. Många har förlorat flera hundra tusen kronor. I Östergötland hoppades man på att förbundet skulle ta en konflikt för att försvara ackordet i avtals-

rörelsen. Men det blev en arbetsgrupp med det tydliga direktivet att kyla ner de heta känslorna och öka möj-ligheterna till konstruktiva förhandlingar. Den första åtgärden var att frysa byggnadsarbetarnas lön på 195 kr i timmen fram till den sista december förra året. Och nu vid årsskiftet togs nästa steg som handlar om en provverksamhet av framtagna lönemodeller. Arbetsgruppen är allsmäktig och bestämmer vilka arbetsplatser som ska ha vilken lönemodell. Och det finns två att välja på: vanligt ackord och 

resultatlön. Samtidigt har den för byggnadsarbetarna så viktiga moroten krympt och nu antagit ett ärtas storlek. I korthet ser det ut så här: utbetalningsnivån är 195 kr och sedan finns det möjlighet till en inarbet-ning/bra ekonomi som kan ge maximalt 13,50 kronor till i timmen. Hälften av arbetsplatserna ska testa ackord och den andra resultatlön.

PÅ NCC:S LÄKTARBYGGE  på den klassiska bandya-renan i Motala är det resultatlön som gäller. Arbetet för bygglaget att sätta sig in i den nya modellen har bara börjat, men en sak är klar – det finns många frågetecken.
– Det är inte så lätt att sätta sig in i hela ekonomin på en arbetsplats, säger lagbasen Christer Engström.Det vanliga tänket med att driva bygget så effektivt som möjligt har ersatts av funderingar om hur kostna-den för projektet kan sänkas. När delar av bygglaget slår sig ner i boden för en smörgås och elvafika får de frågan – vad kan ni göra för att påverka resultatlönen?

REPORTAGE

Lönekonflikten i Linköping har nått en ny fas. Stupstockar och öppna bråk har  ersatts av konkreta tester av olika löne-system. Men än är det långt till försoning. TEXT: CENNETH NIKLASSON   FOTO: LASSE HEJDENBERG, JOHAN FYRK

KALL FRED I  LINKÖPING

Snickaren Anders 
Sörberg tror att det 
blir svårt för bygg-
laget att granska 
hur byggprojektet 
går rent ekono-
miskt.

   NR 7  MAJ  2009  BYGGNADSARBETAREN   29

28  BYGGNADSARBETAREN  NR 7  MAJ  2009  

GLAPPET AVSLÖJAS 

I MAJ 2008 TRÄFFAS  ombudsmän från Byggnads i 

Östersund och ett tjugotal lokala lagbasar. De har un-

der flera år släpat efter i lön och gör nu en granskning 

där de jämför sig med omkringliggande avdelningar.  

Ganska snart inser de att glappet är orimligt stort. 

De bestämmer sig för att gå på offensiven.  Kravet är 

att den så kallade riktpunkten höjs från 146 kronor 

till 152. En höjning som ändå innebär att de fortfa-

rande ligger sämst till i regionen. Med tanke på att 

branschen vid tiden är mitt i en högkonjunktur, det är 

gott om jobb och bolagen tjänar bra med pengar, är de 

övertygade om att målet kan uppnås. 

– Jag tyckte inte att vi tog i speciellt hårt. Vi la oss 

på en nivå som jag trodde skulle accepteras direkt. Vi 

skulle ju fortfarande ligga sämst till, men vi var villiga 

att ta igen skillnaden stegvis, säger snickaren Jörgen 

Persson, som  jobbar på det lokala byggbolaget At-

tacus med att bygga en aktivitetshall i Föllinge några 

mil utanför Östersund.

Stärkta av att de nu är eniga om hur de ska lyfta 

lönenivån går manskapet så småningom på semester. 

ARBETSGIVARNAS NEJ 

ATTACUS ARBETSPLATS I FÖLLINGE  några mil 

utanför Östersund är först ut när det gäller de nya 

kraven. Men förhandlingarna strandar. Arbetsgivar-

parten Sveriges Byggindustrier (BI) säger bestämt nej 

till någon höjning av riktpunkten.  Deras bud ligger 

kvar på 146 kronor. 

– Det började kännas lite oroande. Inte för att vi 

inte skulle kunna komma överens, men för att de på 

BI inte ville förhandla. Då är det inte lätt att komma 

vidare. De började i stället förhala hela processen, 

säger Jörgen Persson, lagbas på Föllingebygget.

– Vi blev besvikna. Vi arbetar lika bra här i Jämt-

land som på andra platser, men tänkte att det kommer 

att ordna sig i kommande förhandlingar, säger arbets-

kamraten Magnus Lundström.

Stämningen och sammanhållningen på de täta lag-

basträffarna är fortsatt god. Denna gång ska de inte 

ge med sig. Efter Föllinge följer en rad löneförhand-

lingar på andra byggarbetsplatser i området. 

Men svaren från BI blir hela tiden: Nej.

FÖRSTA STUPSTOCKEN 

DEN FÖRSTA FÖRHANDLINGEN  som går till central 

nivå är den i Föllinge. Det hela strandar och gub-

barna börjar den 1 första november 2008 att arbeta 

på stupstocken, avtalets lägsta lön, då 124 kronor i 

timmen. 
– Vi var övertygade om att konflikten skulle bli 

kortvarig. Vi kunde inte ens drömma om att den 

skulle pågå fram till jul, säger Jörgen Persson.

Under tiden fram till jul blir det allt fler centrala 

förhandlingar. Förhandlingar som gäller såväl lokala 

som rikstäckande bolag. Alla med samma resultat 

– ingen överenskommelse. Allt fler börjar jobba för 

DETTA ÄR STUPSTOCK

n Stupstockslön är det 

samma som avtalets 

lägsta timlön för fullbe

talda, för närvarande 128 

kronor. Vid jobb som ska 

mätas tillämpas den om 

ackordsförhandlingarna 

strandar. 

n Tanken är att lönen ska 

vara så låg att arbetarna 

motiveras att driva fram 

ett ackord, samtidigt som 

arbetsgivaren känner oro 

för att produktiviteten 

sjunker om inte uppgörel

sen kommer till stånd.

LÖNESTRIDEN I ÖSTERSUND

Fast i stupstocken
Ibland får människan nog. Hon knyter näven och tar strid för en princip.  

Trots att det kostar. Både för plånbok och psyke. I Jämtland har byggnads

arbetarna gått på stupstock i över ett halvår för att höja riktpunkten. 

TEXT: CENNETH NIKLASSON   FOTO: MARIE BIRKL

Sven-Olof Mårtensson, 53, börjar känna sig 

uppgiven. För att få utlopp för frustrationen 

ritade han denna teckning. Möjligen är det ett 

självporträtt – han har själv suttit fast i stup-

stocken sedan 1 december förra året. Hittills 

har det kostat honom nära 40 000 kronor.

Det går inte en dag utan att det pratas om konflikten på bygget. 

Det kan handla om allt från ett nytt bud till känslan av hopplöshet.

Jämtland
■ En lönestrid rasade uppe i fjällvärlden 
under slutet av 2008 och under 2009. 

■ Bråket handlade i grunden om att  
Byggnads ville höja riktpunkten från 146 
kronor till 152 kronor. Något som Sveriges 
Byggindustrier sa bestämt nej till. 

■ Många byggnadsarbetare tvingades ner 
på stupstocken och det gick ut en vädjan 
från avdelningen om ekonomiskt stöd från 
andra byggnadsarbetare i landet. Vissa 
gick på stupstocken i ett halvår och för- 
lorade kring 40 000 kronor.

Skåne
■ Här har lönebråk blossat upp i om- 
gångar. Sommaren 2011 tecknades den  
så kallade Skåneöverenskommelsen  
efter en långvarig strid där ett hundratal  
arbetare gått på stupstocken. Men redan 
ett år senare var det dags igen. Arbets- 
givarna anmälde facket för brott mot  
överenskommelsen. Förhandlingarna  
som följde slutade i oenighet.

■ De senaste buden är dock positiva.  
Vårens och sommarens lönekonflikt  
mellan Peab och Byggnads ser ut att gå  
mot en lösning efter en principöverens- 
kommelse. Bråket handlade om vilka  
parametrar som ska ingå i prestationslönen.

”Förhandlingarna som  
följde slutade i oenighet.”

”Konflikternas  
konflikt.”


