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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar rivningsarbetarna och deras inställning till sitt LO-förbund. Det 

övergripande frågeställningen är varför facket och det fackliga engagemanget är så svagt 

bland rivningsarbetarna trots att de tillhör byggnadssektorn, en bransch som historiskt 

kännetecknats av starka fackliga organisationer.  Det empiriska materialet utgörs av en 

fallstudie fokuserad på ett medelstort rivningsföretag verksamt i Stockholmsregionen, 

inklusive intervjuer mad anställda och representanter för ägare och fackförbund. Vidare görs 

en beskrivning av rivningsbranschen baserad på befintligt material och egna erfarenheter.  

Uppsatsen utgår teoretiskt från Korpis maktresursansats, vilken problematiseras och 

kontrasteras med nyare forskning om arbetslivets förändringar under en alltmera globaliserad 

kapitalism och de konsekvenser det får för det fackliga arbetet.  

Resultaten visar att orsaken till att vissa rivningsarbetare väljer att stå utanför sin fackliga 

organisation medan andra förblir medlemmar och engagerar sig fackligt är komplex. Å ena 

sidan finns en spridd uppfattning om att kollektivt agerande och fackligt arbete är principiellt 

positivt. Å andra sidan finns en allmän misstro mot faktiska möjligheter för facket att ha 

inflytande och en ovilja att personligen engagera sig. Även om rivningsarbetare ingår i ett 

starkt förbund utgör de vidare en marginaliserad grupp inom organisationen med små 

möjligheter att stå emot krav från andra grupper. Till det kommer ökade kostnader för 

medlemskap som inte anses motsvara nyttan av fackanslutning. De flesta rivningsarbetare 

finns dessutom i småföretag där avståndet till ledning är kort och individuella snarare än 

kollektiva lösningar ses som en mer framkomlig väg.  

Situationen för rivningsarbetare är därmed nära kopplad till en mera övergripande försvagning 

av de fackliga organisationernas förmåga att tillvarata sina medlemmars intressen. Den fulla 

sysselsättningen har undergrävts och arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå, särskilt för 

svaga grupper som konkurrerar med oorganiserade och fattiga migranter. Det fackliga värn 

LO identifierat som ett viktigt element i den kollektiva motmakt de fackliga organisationerna 

kan erbjuda sina medlemmar har försvagats. För den enskilde arbetaren blir facket därför inte 

längre något självklart alternativ att stödja med sitt medlemskap och eventuellt engagera sig i 

som förtroendevald. 
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Inledning 

Den här uppsatsen undersöker rivningsarbetarna och deras förhållande till sin fackliga 

organisation, Byggnadsarbetarförbundet (’Byggnads’). Rivningsarbete (’rivare’)som en 

specifik kår inom byggnadsbranschen växer fram under de stora rivningarna i samband med 

omgestaltningen av Stockholms city under 1950- och 60-talen. Det är en grupp arbetare som 

på många sätt skiljer sig från kärnan i Byggnads medlemskår genom att i lägre utsträckning ha 

specifik utbildning och de ses sällan som en specifik yrkeskår. Rivarna nämns inte ens som en 

särskild kategori i kollektivalet, utan anses vara del av okvalificerade betongarbetare och mer 

generellt får de väldigt lite uppmärksamhet både inom och utanför branschen. Jag har själv 

spenderat ungefär 8 år av mitt liv som rivningsarbetare och många gånger själv reflekterat 

över varför denna grupp är så lite uppmärksammad då de erfarenheter som finns i just denna 

bransch är svår att hitta någon annanstans.  

Byggnads, som bildades 1949 genom en sammanslagning av flera mindre yrkesförbund, har 

generellt haft och har fortfarande en stark yrkes- för att inte säga skråmentalitet. Hur hanterar 

en facklig organisation med starka yrkestraditioner en heterogen kategori arbetare utan 

sedvanliga kvalifikationer som rivarna och hur ser rivarna själva på sin fackliga organisation?. 

Rivningsarbete är trots allt en del av byggnadsindustrin, som traditionellt har en stark facklig 

organisering. Men rivningsbranschen avviker från detta mönster. I den här studien belyses 

varför det är så: Hur ser både organiserade och oorganiserade rivningsarbetarna på facket?  

Inledningsvis fanns en förhoppning att det skulle finnas tidigare forskning om Byggnads och 

svenska byggnadsarbetare generellt men det är ett förvånansvärt lite utforskat område och 

ingenting med fokus på rivare. Det finns en betydande forskning om svensk 

fackföreningsrörelse generellt, hela LO har varit föremål för omfattande forskning 

manifesterat i flera stora samlingsverk. (Johansson & Magnusson 2012; Åmark 1998) och en 

del förbund som Metall har fått åtskilliga stora monografier (Back 1963, Bengtsson 2007). 

Men Byggnads har genererat förvånansvärt lite forskning. De få undantag från mönstret som 

finns är Åmark (1989) som behandlat utvecklingen före det första världskriget och en 

ombudsman och ledande representant för den kommunistiska oppositionen i Byggettan som 

skrivit en av avdelningen sanktionerad historik i två band (Landin 1985-87). Landin skrev 
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också tillsammans med Andersson ett större verk om byggnadsarbetarna under hundra år 

(Landin & Andersson 1989). Rivarna utelämnas dock alltid, eller nämns enbart i förbigående. 

En möjlig förklaring är att rivningsarbete stämplats som vad Hughes (1951) beskriver som 

’dirty work’ och rivarna därför som ’dirty workers’. 

Det finns givetvis många andra yrkesgrupper i Sverige som inte uppmärksammats inom 

forskning och flera andra grupper av okvalificerade arbetare där den fackliga anslutnings-

graden är låg (Kjellberg 2009). Bland det som bidrar till att göra det relevant att undersöka 

rivarna är att de utgör en grupp som av allt att döma har behov av den kollektiva styrka facket 

kan erbjuda och verkar inom en bransch där facket traditionellt varit starkt, men trots det 

uppvisar lågt fackligt engagemang. Det finns få andra grupper av arbetare som påminner om 

rivarna i något annat förbund, deras unika position inom ett i övrigt starkt förbund går inte att 

rakt av jämföras med andra grupper som må ha en marginaliserad roll men som kanske 

överhuvudtaget inte organiseras fackligt eller har ett väldigt svagt förbund till sitt förfogande. 

Vidare är det en grupp arbetare som i brist på professionell legitimation eller yrkesbevis 

konkurrerar med svartarbetare och utländsk illegal arbetskraft. De kan i viss mening sägas 

alltid ha tillhört en grupp med många drag gemensamma med dem Guy Standing (2014) 

definierat som ett prekariat.   

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att analysera rivningsarbetarnas förhållande till sin fackliga 

organisation Byggnads med fokus på orsaker till att vilja ansluta sig och arbeta fackligt eller 

inte. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

1. Varför väljer vissa rivningsarbetare att vara med i facket medan andra väljer att stå 

utanför? 

2. i vilken utsträckning och under vilka omständigheter kan rivningsarbetare tänka sig 

arbeta fackligt? 

3. Vilka faktorer bidrar till att facket är svagt i rivningsbranschen och vad kan stärka 

deras roll? 
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Avgränsning 

Uppsatsen är en utpräglad fallstudie med de möjligheter och begränsningar en sådan ansats 

har. Fokus ligger på ett väletablerat företag i Stockholmsområdet som tecknat kollektivavtal 

med Byggnadsarbetarförbundet. Därmed studeras inte situationen i Sverige generellt eller 

bland de mindre seriösa företagen. Inga systematiska jämförelser görs med andra kategorier 

av byggnadsarbetare, även om vissa paralleller till andra yrkesgrupper görs för att bättre förstå 

olika förutsättningar för fackligt arbete och engagemang.  

Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en diskussion av teori och tidigare forskning, där utgångspunkten är 

Korpis maktresursansats. Därefter följer en beskrivning av undersökningens metod och 

genomförande. Efter det följer två resultatkapitel. Det första, vilket främst baseras på 

andrahandsmaterial och egna erfarenheter, ger en överblick över rivningsbranschens 

framväxt, struktur, arbetsprocesser och ersättningsmodeller, den roll ackordsarbete spelar i 

byggbranschen och dess betydelse för det fackliga arbetet med lagbasen som en central aktör. 

Det kapitlet bidrar till att ge en bredare kontext till de sammanhang inom vilket rivarna 

arbetar vilket ger en grund för de intervjuer som redovisas och analyseras i det andra 

resultatkapitlet. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion där resultaten 

diskuteras och sätts in i en bredare analys om fackets förändrade roll.  

Teori och tidigare forskning 

För förståelsen av bakgrunden till politisk och facklig organisering och hur arbetarklassen kan 

utjämna det ekonomiska och sociala övertag kapitalägare har i ett modernt kapitalistisk 

samhälle ses Walter Korpis stora studie, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen (1978), ofta 

som en klassiker. Den kommer utgöra en viktig utgångspunkt för den här uppsatsen, men 

jämför även med senare litteratur.  

Korpis makrosociologiska ansats är i stora drag formad utifrån de erfarenheter som skapades 

under den stora expansionsfasen i den västerländska kapitalismen åren efter andra världskriget 

fram till mitten av 1970-talet. Arbetarklassen kan enligt Korpi enbart motverka underläget i 



 4 

fråga om makt och inflytande i förhållande till kapitalägarna – arbetsgivarna – genom 

kollektiv organisering i fackliga och politiska organisationer. I en senare artikel (Korpi 2006) 

har han utvecklat sina idéer om maktresursansatsens mikrogrunder. I centrum för Korpis 

analys står frågor om vilka maktresurser en aktör kan kontrollera för att främja och försvara 

sina intressen. De olika aktörernas ställning på arbetsmarknaden är enligt Korpi central och 

utgör kärnan i den sociala skiktningen – relationerna mellan klasser.  

Det finns enligt Korpi (2006) två grundläggande maktresurser: ekonomiska tillgångar och 

arbetskraft eller humankapital. De ekonomiska tillgångarna kan lätt föras över till olika 

användningsområden: en arbetsplats kan läggas ner och de ekonomiska tillgångarna - 

kapitalet – kan investeras någon annanstans. I en anställningsrelation är därför de enskilda 

anställda, vilka endast kontrollerar sin egen arbetskraft, underordnade arbetsgivarna som 

ytterst baserar sin makt på kontroll av olika former av kapital.  

En grundläggande utgångspunkt för maktresursansatsen är förankrad i en syn på att sociala 

klasser skapar skillnader i de risker medborgaren utsätts för under livets gång. Även om risker 

under livscykeln kan ha formats ur större generella samhällsprocesser så är de flesta risker 

enligt Korpi knutna till åldrande, sjukdom, och arbetsplatsrelaterade olyckor. Dessa risker är 

ojämnt fördelade och beroende av individernas position i klasstrukturen. De individer som är 

mest utsatta för risker är också de som förfogar över minst individuella resurser att tackla 

svårigheterna och därmed har mest att vinna på mobilisering av kollektiva maktresurser i form 

av starka fackliga organisation och en utbyggd välfärdsstat (Korpi 2006, s. 172-175).  

Korpis modell sätter klassposition och klassintressen i centrum för analysen, men det är ingen 

renodlat marxistisk ansats. Klassintressena är visserligen antagonistiska (Jämför Thompson & 

Smith 2010) men det behöver inte röra sig om något nollsummespel eftersom båda parter har 

ett gemensamt intresse av att öka produktionen och därmed också summan av det som skall 

fördelas. I kampen om fördelningen av överskottet är dock motsättningarna mellan arbete och 

kapital tydliga, även om det finns ett utrymme för en kamp med reformistiska medel. 

Utifrån Korpis idéer om maktresursansatsens mikrofundament borde rivningsarbetarna vara 

en grupp som har mycket att vinna på att tillhöra en stark facklig organisation. De är mera 

utsatta för yrkesrelaterade risker än till och med genomsnittet i den av dessa risker präglade 

byggnadsbranschen och periodisk arbetslöshet och arbetsplatsolyckor är en del av deras 

vardag. Detta gäller byggbranschen överlag men jag vet av egen empiri att väldigt många 

olyckor aldrig rapporteras bland rivningsarbetare medan t.ex. Veidekke, ett norskt 

byggföretag som jag själv arbetat på har ett system där de arbetslag som rapporterar flest 
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tillbud och olyckor får en bonus vid jul för att öka incitamenten att rapportera. Men även 

statistik från arbetsmiljöverket pekar i den riktningen (Arbetsmiljöverket 2011). 

Rivningsarbetarna har mycket små individbaserade resurser för att tackla dessa utmaningar 

eftersom jobbet är okvalificerat. Hur skall vi med den bakgrunden förstå mina respondenters 

syn på sin fackliga organisation? Som vi kommer se närmare i resultatdelen så är det väldigt 

blandat beroende på olika faktorer som kommer redovisas och analyseras i den delen. 

Klassrelationer och aktörernas syn på sin ställning i klasstrukturen är sällan endimensionell. 

Maktresursansatsen bygger också enligt min mening i stor utsträckning på de förutsättningar 

som gällde under de så kallade ”gyllene åren”, d.v.s. en jämn och hög tillväxt inom ramen för 

en kapitalism med starka nationella rötter och en i huvudsak full sysselsättning. Arbetsgivarna 

var i det läget villiga av att göra betydande eftergifter till de fackliga organisationerna och till 

en överföring av resurser till staten för att möjliggöra en ambitiös välfärdspolitik  (Hobsbawm 

1995, s 257-286). De villkor som möter mina respondenter i dag är på flera viktiga punkter 

väldigt annorlunda (jämför Bruhn et al 2013). Vi har genomlevt trettio år av en nyliberal 

offensiv som inneburit en partiell nedmontering av välfärdsstaten (Movitz & Sandberg 2013). 

Kapitalismen har till en betydande del frigjort sig från beroendet av nationalstaten. Den tyske 

sociologen Wolfgang Streeck (2014, 29-49) driver på ett intressant sätt en tes om 

omfattningen av den nyliberala samhällsomvandlingen under de senaste trettio åren. 

Fundamenten i den historiska kompromissen mellan arbete och kapital, mellan marknaden 

och den representativa demokratin har enligt honom undergrävts på ett mycket djupgående 

sätt, vilket betyder att de förutsättningar som rådde när Korpi utvecklade sin analys inte längre 

gäller. På sikt kan de landvinningar som en stark fackföreningsrörelse och en keynesiansk 

välfärdsstat formade hotas i grunden.  

Man behöver inte fullt ut dela Strecks analys, men det går inte att förneka att en arbetslöshet 

på nivåer nära 10 procent i  har försvagat de fackliga organisationerna Skillnaden är dock 

betydande mellan olika grupper, infödda kontra utomeuropeiska invandrare. 

Arbetsmarknaden är dessutom mera fragmenterad, vilket enligt Standing (2014, s 16-32) 

bidragit till framväxten av ett prekariat, människor som tvingas livnära sig genom att hoppa 

mellan och kombinera olika tillfälliga arbeten. En betydande del av detta prekariat är 

dessutom invandare vars legala status kan vara mycket svag utan formellt uppehållstillstånd, 

vilket bidrar till att ytterligare försvaga deras ställning.  

En alltmera globalt organiserad kapitalism kan använda sig av olika kombinationer av 

arbetskraft, människor i exportproduktionszoner i Tredje Världen utan några fackliga 
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rättigheter och illegala och legala invandare på hemmaplan. (Fergusson & McNally 2015, s 1-

23) De stora industriarbetsplatserna och de stora byggarbetsplatserna med en stark facklig 

närvaro har minskat sin andel av sysselsättningen. Den ”klassiska” industriarbetaren som var 

en nyckelaktör i det Korpi såg som den historiska kompromissen mellan arbete och kapital är 

allt mindre representativ för arbetarklassen både i Sverige och i övriga delar av Västvärlden. 

För produktion innebär det utflyttning av jobb till låglöneländer, för tjänste och service 

utländsk arbetskraft – ibland illegal.  

Facket möjligheter på en förändrad 

arbetsmarknad 

I den mycket mera fragmenterade arbetsmarknad, som möter stora delar av arbetarklassen i 

Sverige har de fackliga organisationerna haft stora svårigheter att tackla den nya situationen 

(Bruhn etl al 2013). När en allt större del av de potentiella medlemmarna finns i tillfälliga och 

osäkra arbeten, är det inte självklart att de ser de fackliga organisationerna som ett värn för de 

egna intressena. De fackliga organisationerna har också svårt att orientera sig i denna nya 

ekonomiska ordning. Den genomsnittliga fackliga organisationsgraden inom hela OECD-

området var 2011 bara drygt 17 procent (Standing 2014, s 179). Sverige, som sedan 

mellankrigstiden och framåt haft en mycket hög organisationsgrad har i detta avseende klarat 

sig mycket bättre än andra avancerade industriländer och till och med ökat medlemstal inom 

vissa branscher (Bruhn et al 2013). I byggnadsindustrin ligger organisationsgraden i dag på 74 

procent för arbetare och 65 procent för tjänstemän. Det är något lägre än i 

tillverkningsindustrin, men fortfarande högt i ett internationellt perspektiv. Samtidigt finns 

tecken på att det praktiska fackliga inflytandet i Sverige har försvagats även om man bortser 

från förändringar i själva medlemstalen (LO 2011). Av relevans för den här undersökningen 

är att organisationsgraden är mycket lägre på mindre arbetsplatser och bland tillfälligt 

anställda. År 2010 var endast 43 procent av de tillfälligt anställda inom LO:s avtalsområde 

fackligt organiserade mot 76 procent bland arbetare med fast anställning.  Till detta kommer 

en vag allmän misstro mot facket främst bland de oorganiserade men även till en del bland de 

som fortfarande är medlemmar  
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Figur 1. Skäl att inte vara med i facket (procent som instämmer) 

 

Källa: LO röster om facket och jobbet 2011 sid. 11 

Organisationen upplevs inte som kapabel att tillvarata medlemmarnas intresse och förbättra 

löner och andra villkor (LO 2011). Det här framkommer bland annat i en rapport från LO 

utgiven 2011. Det är en empirisk studie baserad på ett brett urval av fackliga medlemmar och 

oorganiserade. Bland de mest intressanta resultaten redovisade i LO rapporten är 

sammanställningen av skälen till att inte vara med i facket.  

Den faktor som störst andel icke anslutna anger som skäl är fackavgiften, vilken även flera av 

respondenterna i den här studien uppger var ett problem, särskilt när den höjdes samtidigt som 

möjligheterna att göra av drag för fackavgiften togs bort och a-kasseavgiften dessutom höjdes. 

Sammantaget blev fackligt medlemskap mycket dyrare utan att det påverkade nyttan av att 

vara medlem. Det är således ett väldigt pragmatiskt skäl där vissa grupper helt enkelt inte har 

råd eller nyttan inte bedöms motsvara kostnaden.  

Nästa kategori, missnöje med facket är en vagare mer värdeladdad anledning till att inte vara 

medlem, dit hör också ointresse. Bland de som lämnar facket anger dock flest ”missnöje med 

facket” 31 % före det pragmatiska svaret för dyrt 27 % (LO 2011 s.12).  

Som vi ser på svarsalternativet ”klarar mig bättre själv” och ”tveksam till nyttan” så går det på 

tvärs mot den av Korpis formulerade teorin om maktdelning. Arbetarna har enligt Korpi ett 

maktunderläge som bara kan kompenseras genom organisation och kollektivt handlande. Det 

förefaller som om medvetandet om dessa faktorer har minskat i dagsläget. Det sjunkande 
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medlemsantalet pekar i den riktningen. Det skulle då tala för Standings idéer om prekariatet. 

Facket kan inte längre ta tillvara medlemmarnas intressen, de utgör inte längre en kollektiv 

motkraft.  

Figur 2. Fackligt intresse 2011 

 

Källa: Se figur 1 

Bilden kompliceras dock ytterligare av resultaten redovisade i figur 2 där det framgår att det 

finns ett fackligt intresse även bland en del av dem som inte är anslutna. De tyder på en viss 

ambivalens bland informanterna. Man kan tänka sig att gå in i facket igen om medlemskapet 

blir billigare eller om facket arbetar på ett annat sätt samt om de får fast anställning eller mer 

arbetstid (LO 2011 s, 12-12). Det stöder Standings tes om prekariatet. De oorganiserade 

rivarna upplever inte facket som en tillräcklig maktresurs. Det är uppenbart att alltmera osäkra 

anställningsformer och villkor bidrar till att försvaga facket. Dock är den vanligaste 

anställningsformen, på den undersökta firman, tillsvidareanställning. De borde vilja vara med 

och har möjlighet att vara med i ett starkt fack, men är det inte vilket går lite på tvärs med 

Korpis teori men ligger mera i linje med Standing. 
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Metod  

Motiv för metod 

Mot bakgrund av bristen på tidigare forskning om rivningsarbetare och andra grupper med 

liknande villkor utgår studien från en kvalitativ abduktiv ansats vilket betyder att man växlar 

mellan teori och empiri.  (Aspers 2007).. Den kvalitativa metoden ger möjligheter att nå en 

djupare förståelse av de motiv som finns bakom val att organisera sig eller inte och belyser 

attityder till facket och fackligt arbete. Metoden kan bäst beskrivas som en utvidgad fallstudie 

(Vincent & Wapshott 2014) där rivningsbranschen som helhet utgör den omgivande 

kontexten, medan fokus ligger på ett företag och anställda rivningsarbetare där.  

Det empiriska materialet utgörs således av tre källor: tidigare publikationer och sekundärdata; 

egna erfarenheter och; semistrukturerade intervjuer med rivningsarbetare och representanter 

för ägare och fackförbund. Tillsammans gör de olika empiriska källorna det möjligt att belysa 

olika aspekter av fenomenet som studeras, trots studiens begränsade omfattning. 

Urval 

De tidigare publikationerna och sekundärdata bygger på sökningar med olika svenska och 

engelska sökord och kombinationer i olika databaser och på bibliotek efter verk som på olika 

sätt belyser byggnadsarbetare, Byggnads och rivningsarbete. Som tidigare nämnts är 

materialet mycket begränsat, särskilt ifråga om rivningsarbetare. I den mån de nämns är det 

nästan uteslutande fokuserat på konkreta arbetsmiljöaspekter (ex. skyddsutrustning) eller mer 

generellt på rivning i relation till stadsomvandling och arkitektur (ex. om Klarakvarteren).  

Företaget i fokus är ett väl etablerat företag och med ett gott anseende. Det är ett i branschen 

medelstort företag med huvuddelen av sin verksamhet i Storstockholmsområdet, även om 

huvudkontoret ligger på annan ort. Detta är inte en alltför ovanlig konstruktion inom 

branschen då det sällan är bärande för ett företag att förlägga hela sin verksamhet på mindre 

ort. Företaget har varit verksamt i Stockholm sedan början av 2000-talet men började på den 

mindre orten under 90-talet. Det upplevde sin storhetstid med närmare 50-60 anställda under 

perioden 2005-2010 men har under senare tid en betydligt mindre verksamhet. Företaget är 

verksamt i samtliga delar av branschen: rivning, sanering och håltagning. 



 10 

De semistrukturerade intervjuerna utgörs av sex arbetare vid ovan nämnda företag samt en 

intervju med företagets chef och en facklig ombudsman på Byggettan. 

Urvalet bestämdes till stor del av tillträde. Det är svårt att få tillträde och förtroende, vilket 

gjorde att urvalet helt enkelt bestämdes av de som var villiga att ställa upp. Inte alla på firman 

var villiga att ställa upp och möjligheten, inte minst i fråga om tid, att intervjua folk från andra 

firmor bedömdes som allt för krävande för en C-uppsats. Jag har försökt nå andra 

arbetskamrater även på andra firmor där jag också arbetat men de har inte varit intresserade av 

att medverka.  

Intervjumall och genomförande 

Intervjumallen strukturerades utifrån mina frågeställningar, det jag ville undersöka utifrån 

tidigare forskning, teori och egna erfarenheter. De övergripande teman som fanns med i 

intervjumallen var baserade på mina teoretiska utgångspunkter. Mallen fungerade främst som 

ett stöd för intervjuerna, vilka i flera fall avvek från den förutbestämda ordningen. 

Intervjumallarna med chefen respektive den fackliga ombudsmannen kom av naturliga skäl att 

avvika från den mall som användes för de anställda rivarna.  

Intervjuerna genomfördes under tre veckor hösten 2014 genom individuella direktintervjuer 

förutom i ett fall där två personer intervjuades samtidigt under en lunchrast. Flertalet 

intervjuer ägde rum i direkt anslutning till arbetsplatsen. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades. Intervjuerna gjordes konsekvent på lunchrasterna då arbetarna hade som mest 

tid till sitt förfogande och tog i genomsnitt ungefär en halvtimme. 

Analys 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger samtidigt som preliminära 

anteckningar gjordes. Efterhand växte teman och subteman fram som i stor utsträckning var i 

linje med studiens frågeställningar och de övergripande temana i intervjumallarna. Men det 

framkom också nya teman utifrån intervjusvar som visade sig viktiga för analysen och 

förståelsen, bland annat gällande avsaknaden av yrkesbevis, lönemodeller, utländsk 

konkurrens och inomfacklig konkurrens.  
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I nästa steg relaterades de teman som växt fram ur analysen av intervjuerna till de övriga 

empiriska källorna, andrahandsinformation och egna erfarenheter, i syfte att triangulera och få 

en mer fördjupad förståelse för fenomenet.  

Begränsningar 

Att utgå från egna erfarenheter har en lång tradition inom bland annat arbetslivsforskning och 

historia och är en metod som kan bidra med värdefulla insikter (Lindqvist 1978). Samtidigt är 

det inte utan problem då insamlingen, som här, sällan är systematisk. Metoden kommer 

dessutom givetvis även vara subjektiv och när det sker retrospektivt är det nästan 

ofrånkomligt att minnen kommer att präglas av situationen idag. Bland annat i samtal med 

min handledare blev det även tydligt att min egen förförståelse också kan innebära en risk att 

man glömmer att ta upp vissa områden som förefaller alltför självklara. Samtidigt var de egna 

erfarenheterna en viktig källa på grund av den väldigt begränsade tidigare forskningen om 

rivningsarbete.  

Erfarenheter och tidigare bekantskap kan även påverka intervjusituationen. Det kan finnas 

vissa förväntningar på hur respondenterna ska svara utifrån på våra tidigare samtal och de 

relationer vi har och har haft innan intervjusituationen. Det som jag föreställde mig som en 

styrka, dvs. att jag redan känner dem, kan ha varit en svaghet för de roller och masker man tar 

på sig vid intervjuer. Det hade jag inte räknat med skulle uppstå i just mitt fall.  

Det begränsade antalet intervjuer med sex rivningsarbetare och därutöver en intervju med en 

utav cheferna för företaget samt en ombudsman på Byggettan kan tyckas vara i minsta laget. 

En begränsning är att jag bara har tagit intervjuer från en och samma firma. Men detta är en 

ganska liten bransch och att få tillgång till andra företag hade varit ganska knepigt. Att få folk 

som jag känner att ställa upp på intervjuer har varit svårt nog. Ett mera omfattande urval från 

olika rivningsföretag skulle troligen ha inneburit stora problem med bortfall. Den firma jag 

jobbat längst på och som är den som uppsatsen behandlar anses tillhöra de bättre 

rivningsfirmorna. Detta baserar jag delvis på egna erfarenheter men också på berättelser ifrån 

andra rivningsarbetare. Den chef som i huvudsak överser den dagliga verksamheten är en 

sådan som är villig att ge folk en chans vilket ska jämföras med en anställningsintervju jag 

varit på då arbetsgivaren gav mig det här talet (taget ur minnet):  
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Om du och jag inte kommer överens, då får’u dojjan, om du och gubbarna inte kommer överrens, då 

får’u dojjan, om du e sjuk stup i kvarten, då får’u dojjan eru nån slags jävla paragrafryttare som ska 

springa med facket stup i kvarten då kommer jag verkligen ruttna och så får’u dojjan. 

Etik 

Etiska hänsyn har tagits i så mån att samtliga svar är anonymiserade och inte kan spåras 

tillbaka till enskilda arbetares uttalanden. Detta skedde också under samtycke och samtliga 

respondenter informerades om vilket sammanhang deras uttalanden skulle användes. De har 

också blivit informerade om detta och samtyckt. Jag har hela tiden förhållet mig till de etiska 

riktlinjer som förespråkas av vetenskapsrådet (Codex, 2015) 

Rivningsbranschen: Framväxt, 

struktur, process och ersättning 

Det här första resultatkapitlet syftar till att ge en vidare kontext till och bidra till förklaring av 

de svar framkommer i intervjuerna, vilka redovisas i nästa kapitel. För att förstå den 

arbetsmarknad och de villkor som mina informanter möter, behövs en relativt bred analys av 

rivningsarbetets organisering och hur det påverkar arbetarnas vilja och möjligheter att 

engagera sig fackligt. Kapitlet bygger, som nämnts, på tidigare forskning men även mina egna 

erfarenheter från 8 år i rivningsbranschen.  

Byggverksamhet har alltid varit konjunkturkänslig och haft en något spekulativ karaktär och 

det gäller i all synnerhet expanderande stora städer: perioder av snabb tillväxt har avlösts av 

nära nog totalt stillestånd. Gullberg (2001, s.52-53, 91-97) har till exempel i ett 

bakgrundskapitel till en studie av omdaningen av Stockholms city visat hur perioder av 

expansion och stagnation kännetecknat den Svenska byggsektorn från mitten av 1800-talet 

och framåt.  

Som en följd av ovanstående har sysselsättningen kännetecknats av stora svängningar från 

brist på arbetskraft till besvärande arbetslöshet. Historiskt har det även drabbat de mer 

kvalificerade byggnadsarbetarna som murare och snickare. Vid sidan om dessa grupper med 

rötter i de gamla skråna, som upphörde 1846 fanns också en rad olika grupper, såsom 
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hantlangare och diversearbetare med mindre formell kompetens. Även om tillförlitliga källor 

saknas är det troligt att de senare har varit ännu mera utsatta för konjunktur- och 

säsongsbetonad arbetslöshet.  

Huvuddelen av byggandet i Stockholm under slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft 

skedde på relativt jungfrulig obebyggd mark, först i periferin på Malmarna och senare i 

förorter, vilket gjorde att behovet av rivning var mer begränsat. Det förekom naturligtvis 

också rivningar eftersom befintlig bebyggelse stod i vägen när nya gator och vägar skulle dras 

fram. Det äldre beståndet av träkåkar revs när stora hyreskaserner skulle byggas. Men det 

fanns under denna tid inte någon specifik kår av rivare eller företag som specialiserat sig på 

rivning.  

Den stora omdaningen av Stockholms city mellan början av 1950-talet och slutet av 1970-

talet innebar en dramatisk förändring. Mycket stora delar av fastighetsbeståndet på nedre 

Norrmalm revs för att lämna plats för stora investeringar i kommunikationer – tunnelbana och 

nya trafikleder – samt nya kontor och kommersiella byggnader. Idag när de fysiska spåren 

från den stora omgestaltningen är borta är det svårt att föreställa sig hur omfattande 

rivningarna var. I Gullbergs bok (Gullberg a.a. s 350-355) framträder förändringen i en serie 

kartor över rivningarna och mängder av foton, som visar en stad full av gapande hål och 

gropar. Den här perioden skapade förutsättningar för specialiserade rivningsföretag. 

Branschens nu största aktör Rivners startade sin verksamhet i slutet av 1950-talet och 

rivningen av de gamla Klara kvarteren blev snart en viktig del av verksamheten (Rivners 

2014). Därmed skapades under en period möjligheter för en mera reguljär sysselsättning i 

branschen. När den stora rivningsvågen kulminerat fanns en fortsatt marknad för rivning- och 

sanering i takt med att ombyggnad och renoveringar blev en allt viktigare del av 

byggnadsverksamheten.  

När rivningsarbetare kommer in på banan som växande yrkeskår så har Byggnads redan 

funnits i ett par år och kollektivavtal redan slutna. De kommer försent för att erkännas som 

separat yrkeskår, något som lever kvar än idag. 

Under den svåra ekonomiska krisen i början av 1990-talet som slog hårt också mot 

arbetsmarknaden i Stockholm och förorsakade en kraftig nedgång i nybyggnationen blev 

renoveringar en allt viktigare del för en pressad byggbransch (Elmhorn 2013, s.101-105). 

Rivning är en integrerad del av all ombyggnad, så paradoxalt nog klarade sig 

rivningsföretagen förhållandevis bra under krisåren. Många av mina före detta  arbetskamrater 
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vilka skolade om sig från betongarbetare till håltagare (en mer kvalificerade arbetsuppgift 

inom rivning), gjorde så under den här perioden i syfte att få jobb inom rivningsbranschen. 

Branschstruktur   

De flesta företagen i rivningsbranschen är jämfört med storföretagen  på byggmarknaden som 

Skanska, PEAB och NCC ganska små, med i allmänhet under 100 anställda. I dag är 

branschen organiserad i en specifik branschförening inom arbetsgivarorganisationen Svenska 

byggindustrier. Totalt finns det 44 medlemsföretag (rivosaner 2014). De flesta är verksamma i 

Stockholm, även de företag som har sina huvudkontor utanför huvudstaden. Det är knappast 

förvånande, då Stockholmsregionen är landets i särklass mest expansiva byggmarknad.  

Det bör betonas att de etablerade rivningsföretagen också sysslar med vissa verksamheter som 

har en mera kvalificerad karaktär än rivning. Dit hör asbestsanering, som kräver särskild 

utbildning och certifiering. En annan kvalificerad uppgift är håltagning med krav på en 

särskild yrkesutbildning motsvarande en plattsättare, dvs. strax under de övriga certifierade 

yrkesgrupperna inom byggbranschen. Inom ramen för håltagning finns även fler olika 

delområden som också kräver en viss yrkesutbildning. Det är vidare den mest kapitalintensiva 

delen av branschen med en kostsam maskinpark bestående av olika specialiserade verktyg och 

maskiner. Det är dock så att produktionens karaktär är sådan att arbetsuppgifterna i företagen 

inom branschen kan växla snabbt och även mer yrkesutbildade anställda får ofta ta sig an  

okvalificerade uppgifter.  

Det pågår som på flera andra marknader en viss koncentration där företag går samman för att 

säkra sin marknadsposition och erövra större marknadsandelar i de mest lönsamma nischerna. 

Ett exempel är saneringsföretaget Covarras förvärv av rivningsföretaget Miljörivarna AB.( 

Covarra 2014).  

Den organiserade delen av rivningsbranschen tecknar kollektivavtal med Byggnads. Man 

betonar sin omsorg om miljö och kunskaper om sanering och återvinning. I branschtidningen 

Professionell Demolering finns en pågående diskussion om ett förslag att forma ett system för 

certifiering av rivning omfattande också den europeiska nivån. Det är ett led i att skapa 

legitimitet för en bransch med något skamfilat anseende och samtidigt försöka begränsa 

konkurrensen, bland annat från svartarbete och utländska företag. Den organiserade delen av 

branschen är dock bara toppen av isberget. Under den frodas en flora av mer eller mindre 



 15 

seriösa underentreprenörer som också sätter en press på de etablerade företagen och på 

arbetsvillkoren för alla rivare.     

Yrkesbevis 

Inom Byggnads finns det förtroendemän som vill skapa lite mera ordning i en svårorganiserad 

del av verksamheten. Det regionala skyddsombudet i avdelning 12 i Göteborg, Roland Blixt, 

följde i flera år i början av 2000-talet utvecklingen på arbetsplatser i rivsektorn. Han fann 

stora och allvarliga arbetsmiljöbrister, som kunde leda till olyckor med ibland dödlig utgång. 

Inom förbundet drev Blixt frågan om att ta fram en ordentlig utbildning och yrkesbevis för 

rivare. På Byggnads kongress 2006 bifölls en motion att förbundet skulle verka för att ett 

yrkesbevis för rivningsarbetare införs (Byggnadsarbetaren 2006). I Byggettans (Byggnads 

avdelning i Stockholm) reser en medlem frågan om yrkesbevis tre år senare 2009 (Byggettan 

2009, s. 10), men inget hade hänt sedan kongressen 2006 och situationen var 2014 

oförändrad. För en stor facklig organisation som Byggnads är rivningsarbetarna en relativt 

marginell grupp med lägre organisationsgrad än genomsnittet. Det är inte självklart att 

gruppen hamnar främst i de prioriteringar som man som organisation har att ta ställning till. 

Trots önskemål från både arbetsgivare och fackliga organisationer har inget konkret kommit 

ur dessa strävanden. Hur skall vi förstå detta förhållande? Några uppenbara förklaringar ligger 

nära till hands. Rivning är som nämnts ovan en relativt marginell bransch för 

byggarbetsgivarna. Rivnings- och Saneringsentreprenörerna med sina 44 små och medelstora 

medlemsföretag väger mycket lätt i huvudorganisationen Sveriges byggindustrier. Att få 

rivningsarbeten utförda till lägsta möjliga kostnad väger möjligen tyngre för 

medlemsföretagen än en reglering av en för dem marginell bransch. Sammantaget finns 

därmed starka krafter för att bevara den nuvarande ordningen. Det verkar varken på 

arbetsgivar- eller den fackliga sidan finnas någon som är tillräckligt motiverad att ändra på 

nuvarande förhållanden. Företagen i rivningsbranschen kan dessutom ha ett intresse av att 

ibland använda sig av billigast möjliga arbetskraft för vissa enklare uppgifter som kommer 

visas är detta troligen en bidragande förklaring till bristande fackligt intresse bland 

rivningsarbetare.   

Arbetsprocess och moment i rivningsarbete 

 För att förstå branschen och respondenternas  villkor redogörs nedan kort för själva 

arbetsprocessen. Inget av de större etablerade företagen sysslar enbart med rivning utan 
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samtliga firmor har antingen även sanering och håltagning med i beskrivningen av 

verksamhetsområde, många gånger både och. Både håltagning och sanering är som nämnts 

mer kvalificerat än enbart rivning och kräver separata utbildningar och certifikat. Utöver det 

finns det också maskinrivning där varje enskild maskin kräver sin egen utbildning och 

certifikat. En maskingrävarutbildning är visserligen tillräcklig för att få arbeta med samtliga 

maskiner som används vid rivning, men det är väldigt sällan personer med en 

maskingrävarutbildning går till rivning. De väljer oftare att arbeta med anläggning där det är 

bättre betalt och tryggare villkor.  

Rivarna, som intervjuerna kommer visa, har oftast en utbildning som är irrelevant för deras 

nuvarande arbete, medan grävmaskinist är en utbildning som går att söka på gymnasienivå. 

Denna utbildning är lika lång som för att bli snickare eller någon utav de mer kvalificerade 

uppgifterna inom byggbranschen och är alltså ointressanta i detta sammanhang. De som 

arbetar med maskiner inom rivning har oftast enbart certifikat på specifika maskiner men 

ingen allmän utbildning så som grävmaskinister har.  

Den vanlige rivaren arbetar i huvudsak dock med lättrivning dvs. handhållna verktyg såsom 

koben (kofot), tigersåg och bilmaskin. Arbetsdagen börjar oftast 06:45 och pågår till 15:45. 

Rivarna är oftast de första på plats och entreprenörerna har många gånger då inte ställt fram 

arbetsbodar utan rivarna anländer ofta via kommunala färdmedel i sina arbetskläder och 

avslutar dagen på plats. Ytterst få vill skita ner sin egen bil i den mån en sådan finns. Sanerare 

har ofta firmabil eftersom verktygen, framförallt de stora fläktarna, kräver det. I avsaknad av 

bodar och dusch brukar firmorna ofta ställa fram en högtrycksluftpump så att arbetarna kan 

blåsa av sig innan de sätter sig på bussar och tunnelbana. 

Håltagning är något mer komplicerat än att bara borra ett hål i en vägg. Inom detta område 

finns också betongsågning så som spårsågning som kräver speciell kompetens. Detta är alltså 

hål som är så pass stora att t.ex. ventilation, vatten och elstammar ska kunna passera dvs. alla 

typer av hål som kräver större dimension än vad man kan göra med en handhållen 

slagborrmaskin. 

Sanering handlar om att ta bort giftiga och cancerogena ämnen och material i samband med 

rivning, renovering eller ibland bara för att ta bort det. Asbest och PCB sanering är vanligast 

men även annan form av sanering såsom brandsanering kan förekomma. Asbest och PCB är 

vanligt förekommande vid renovering av gamla hus. Det finns ett särskilt incitament för 

rivningsfirmor som har asbeststillstånd att sköta den processen väldigt noggrant då 

asbestsanering är bättre betalt även för entreprenören. Det är väldigt stränga krav på 
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heltäckande kroppsutrustning (mask och overall). Arbetsledningen måste spärra av en 

asbetszon med inplastning, sluss och undertryck som skapas av stora fläktar både inom och 

utanför asbetszonen. Inom denna zon får enbart de med certifikat vistas.  

Inom lite mer avancerad rivning förekommer det en hel del rivning med maskin. De maskiner 

som oftast förekommer är då Brokkar, en slags bilmaskin på larvfötter, och även lite enklare 

grävmaskiner. Men som ovan nämnt så är de, som arbetar med dessa enklare maskiner inte 

tillräckligt kvalificerade för andra mer avancerade maskiner. Gemensamt för samtliga dessa 

arbetsuppgifter är att det är ytterst sällan så att arbetsprocessen är så disponerad att de endast 

får arbeta med det de är kvalificerade för utan tvingas ofta ut till att genomföra vanligt 

rivningsarbete. Detta stämmer också med informanterna som också inkluderar ovan nämnda 

grupper.  

Ackordslöner och ackordens roll för fackets 

ställning 

Resurser generellt och ekonomisk ersättning spelar roll för möjligheter till inflytande, men 

också incitament. Ackordslöner har historiskt spelat en central roll för Byggnads fackliga 

styrka, men omfattar inte rivare vilket gör att de har mindre kontakt med facket. Det är därför 

motiverat att granska detta förhållande mera i detalj. Det är speciellt relevant för att förstå 

rivarnas inställning till facket och fackligt arbete.  

Byggnads fackliga organisation skiljer sig ifrån flertalet andra fackliga organisationer som 

ofta har en fackklubb på en fast arbetsplats med lokaler avsedda för det ändamålet. I 

byggbranschen är de flesta arbetsplatser, med få undantag, av logiska skäl inte särskilt 

långvariga. Arbetarna rör sig hela tiden mellan olika byggarbetsplatser. För rivarna är denna 

process oftast ännu kortare det handlar sällan om månader utan snarare veckor eller dagar. 

Byggbranschen präglades tidigare i huvudsak av objektsanställningar dvs. anställningen var 

knuten till ett specifikt bygge och upphörde när byggnaden var färdig. Villkoret för att komma 

med i ett mer permanent arbetslag var att man också var med i facket. Byggnads hade en 

modell där det fackliga organisatoriska arbetet bedrevs på ett annat sätt än i 

tillverkningsindustrin. Det fackliga arbetet organiserades huvudsak via arbetslagen, där 

lagbasen var en nyckelaktör. Han var den fackliga förtroendemannen som förhandlade om 

lönen och om arbetslaget inte fick igenom sina krav så gick man till ett annat objekt. När detta 

förändrades och tillsvidareanställningar blev normen även i byggbranschen innebar detta, 
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paradoxalt nog, en viss försvagning för facket. Byggnads militanta tradition av bodsittningar, 

maskningar osv. kommer från den tid då objektsanställningar ännu var normen.  

Idag bedrivs den fackliga verksamheten fortfarande utifrån den äldre modellen, men de starka 

lag som en gång fanns är inte längre på plats i samma utsträckning. Lagbasen har historiskt 

spelat en dubbelroll både som arbetsgivare och arbetsledare men även som arbetarnas 

representant (Andersson & Landin 1989 s.84,95 436-440). Även om lagbasens ställning 

förändrats är han fortfarande en viktig aktör på byggarbetsplatserna. 

Den kritiserade mätningsavgiften och i kanske större utsträckning, granskningsavgiften kom 

till för att ge arbetslagen bättre förhandlingsunderlag. Mätningsavgiften är en avgift som dras 

på lönen för de som arbetar på ackord. Ackordet förhandlas sedan fram av lagbas, 

mätningsman från Byggnads, arbetsgivarens motmätare och platschefen. 

Granskningsavgiften, som tillkom 1976 (Andersson & Landin 490-497) men försvann efter en 

EU-dom i februari 2007, innebar att samtliga byggnadsarbetare som arbetade på ett företag 

med kollektivavtal, organiserad eller ej, betalade ett arvode på 1,5 % av lönen som gick till 

Byggnads granskningsverksamhet. Efter 2007 finansieras granskningen genom 

medlemsavgifter (Byggnads Kollektivavtal 2013). Även mätningsavgiften betalas av både 

organiserade och oorganiserade.  

De flesta som innehar fackliga förtroendeuppdrag återfinns inom de delar av byggbranschen 

som har en historisk tradition av starka lag, i fackliga sammanhang kallat för TBM, (trä 

betong och mur). Ackordslönerna som varit norm särskilt för dessa lönegrupper innebär att de 

var tredje månad (eller enligt överenskommelse) får ut ett så kallat ”skott” (kort för överskott) 

som alltså är själva ackordet. Det de har innan är en så kallad uttagslön som är lägre än skottet 

men fortfarande betydligt högre än själva stupstockslönen. Stupstockslönen är Byggnads 

minimumlön och är egentligen bara tänkt att gälla när ackordsförhandlingarna strandar och på 

röda dagar. Det är den här stupstockslönen som länge varit riktmärke för rivningsarbetare och 

andra okvalificerade arbetare inom byggbranschen. Undantagslönen blir alltså standardlön för 

de okvalificerade (figur 1).  
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Tabell 1. Lönetabell i 2013 års kollektivavtal för Byggnads 

   

Källa: Byggnads kollektivavtal 2013 års bilaga 

Det finns en tvist om vilken kategori rivningsarbetarna tillhör. Vissa arbetsgivare vill föra 

dem till gruppen ’Övriga arbetstagare’. Vilken undergrupp man hamnar i är beroende av 

erfarenhet. Andra arbetsgivare anser att efter 90 veckors arbete förs man vanligen till gruppen, 

’Yrkeskunnig’.  

Enligt kollektivavtalet är prestationslön (ackordslön), huvudlöneform för merparten av 

arbetsuppgifterna i byggnationen. Rivning utgör dock ett undantag. Till skillnad från övriga 

byggbranschen har rivningsarbetet mer en karaktär av tjänsteproduktion än varuproduktion 

och har därför aldrig varit under ackordslöneform. Även andra delar av byggnadsproduktion 

som är mer service och mindre arbeten som är svåra att mäta går under timlön.  

Rivare tjänar sämre än TBM-arbetarna och den fackliga medlemsavgiften blir då procentuellt 

högre än för dem. När avgifterna till fack och a-kassa från ena dagen till andra första januari 

2007 ökade dramatiskt så slog det extra hårt mot de lågavlönade LO-medlemmarna, inklusive 

rivningsarbetarna. Samtidigt förändrades inte nyttan av att vara fackligt ansluten särskilt 

mycket efter avgiftshöjningen, snarare tvärtom eftersom den fackliga styrkan minskade i och 

med färre medlemmar. För grupper med en svagare anknytning till arbetsmarknaden 

försvagades motiven att vara med i facket avsevärt, vilket också avspeglades i ett kraftigt 

medlemsras. Eftersom rivarna inte arbetar på ackord saknar de t.ex. mätningsmän och får inte 

heller samma direktkontakt med facket som ackordsarbetarna har. Enligt min erfarenhet blir 

”Facket” ofta en gubbe i grön hjälm (skyddsombud) från någon annan firma som tjatar om 

punktsug på bilmaskinen eller en något rundlagd herre som kommer ut var fjärde år och 
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påminner om att rösta på socialdemokraterna, ofta ackompanjerad av någon politiker i 

kostym. 

Resultat från intervjuer 

Det här andra resultatkapitlet fokuserar på intervjuerna med arbetare och representanter för 

ägare och fackförbund. Resultaten visar sammantaget att en låg andel är fackligt anslutna och 

att man har ett relativt svagt intresse för att engagera sig i fackligt arbete och ett begränsat 

förtroende för facket. Svaren från respondenterna kan kategoriseras i fyra huvudteman som i 

hög rad sammanfaller med resultaten i LO-rapporten som diskuterats i det förra kapitlet: 

kostnad för anslutning, ointresse, och syn på fackets arbetssätt. Utöver det finns för det fjärde 

inom byggbranschen spänningen mellan större företag, vilket brukar innebära ackordslön, och 

mindre företag där timlön är vanligare – något som inte tas upp i LO-rapporten. Den svenska 

fackföreningsrörelsen och i synnerhet LO har historiskt varit störst på de stora arbetsplatserna 

och har mindre fokus på de specifika problem som kan uppstå på mindre arbetsplatser, något 

mina respondenter upprepade gånger återkommer till. Genomgående upplevs det dessutom av 

både anställda och av ledning att Byggnads inte är insatta i rivarnas situation och inte heller är 

särskilt intresserade av att göra något åt saken.  

Kostnad och nytta 

För att belysa frågan om relationen mellan kostnad för det fackliga medlemskapet och den 

nytta man kan få ut av facket har jag valt att fokusera på två icke organiserade respondenter.  

För dyrt i förhållande till utbytet…Kanske skulle va bra att va med i facket men kostnaden, vad det 

kostar varje månad tycker jag inte motsvarar den summan, det man förväntar sig (Arto) 

Som svar på frågan vad som skulle få Shahin att vilja bli medlem svarar han kort och gott 

’Om det varit billigare’ 

Medlemsavgiften anses av flera respondenter som alltför stor i förhållande till den nytta som 

det fackliga medlemskapet upplevdes ge. Det är helt i linje med vad forskningen kring 

konsekvenserna av förändringarna 2007 innebar (LO rapport 2015 s 4). Förändringen av A-
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kasseavgift och fackföreningsmedlemskap slog särskilt hårt mot de inom olika förbund där 

medlemmarna tjänar minst och risken för arbetslöshet är störst. 

Småföretag som hinder för facklig aktivitet 

Respondenterna lyfter fram betydelsen av att man arbetar i små företag där avståendet till 

ledning och chefer är kort. Rivningsbranschen överlag men särskilt det företag som studerats 

kännetecknas av att företagen är ganska små, mellan 15-20 anställda. Detta påverkar 

relationen mellan anställda och ledning.  

 Vårt företag är ett litet mindre företag, jag tycker att vi är ganska sammansvetsade och jag är bra 

kompis med min chef och därför skulle det vara dumt att gå i konflikt med honom eftersom han är 

ganska bra människa tycker jag. (Josip) 

Det här citatet ovan visar på en syn på facket som potentiellt konfliktinriktat, en förhoppning 

om att lösa eventuella problem individuellt och att sociala relationer på företag 

överbryggar/problematiserar motsättning mellan anställda och ägare samt egna intressen. 

Angående förtroende för Byggnads dyker också frågan om företagets storlek upp: 

Visst förtroende har man ändå men tror mest att det gäller de som jobbar på större firmor som 

Skanska, NCC och sådana firmor, då kan man gå ihop mycket lättare, jag tror det är lättare när man 

är på stor firma, så förtroende har man visst men på småfirmor vill man inte hamna i det där tjafset. 

Jag vet inte.(Veikko) 

Det här tyder på att förtroende/tillit till facket delvis styrs av hur enkelt det upplevs vara att 

organisera det fackliga arbetet. Men det visar också på utsatthet i mindre företag: om man är 

den ende som är fackligt ansluten kan man bli den ende som strejkar, vilket kan gå ut över 

kollegor som inte är medlemmar och skapa motsättningar. Det kollektiva är styrkan, men är 

man få/ensam blir det svårt. 

Ambivalens inför facket 

Flera av informanterna som inte var medlemmar (fyra av de intervjuade)  uppgav flera olika 

skäl, Arto uppger förutom kostnad även missnöje och att han klarar sig bättre själv: 

På grund av lätt att hitta andra jobb, jag säger jag får ingen hjälp där alls, de kan inte hjälpa på 

något sätt varken jobb eller, jag har ju lätt att hitta nytt jobb 

Samtidigt uppger han också att han skulle kunna tänka sig fackliga uppdrag vilket visar på en 

viss ambivalens. 
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Man kan säga att förhållandet och förtroende för facket är relativt ambivalent. Å ena sidan 

finns ett principiellt stöd för facket som idé, en tro på det kollektiva, och en önskan om ett 

starkt fack som vågar ta strid. Å andra sidan upplever man inte att facket rent konkret kan 

eller är villiga att bidra med något: att det är för dyrt, har fel fokus och rivarna är åsidosatta. 

Även de informanter som uttalar sig positivt om facket är ändå kritiska: 

Jag tror facket är lite för svagt, de skulle behöva strejka en gång, en generalstrejk, man får för lite. 

Man kämpar för 6 % på 3 år som att det är några pengar (Josip) 

Missnöjet gäller särskilt att stupstockslönen, som egentligen är tänkt att betalas ut vid 

konflikt, helgdagar och då ackordsförhandlingarna strandat, blivit den normala lönen. 

Rivningsarbetarna är själva medvetna om detta och känner sig inte prioriterade. Så här säger 

en av respondenterna: 

Därför vart på möte med byggnads en gång och när vi fråga om vad de kunde göra för oss och våran 

lön sa de att de inte kunde göra så mycket för de på timlön utan jobba mest med ackord och 

prestationslöner så då sket jag i.(Kalle) 

Det är också bland de större firmorna där ackordslönerna är norm som medlemstalen är 

mycket högre, detta vet jag genom egen empiri som fackligt aktiv inom byggnads där jag 

bland annat sysslat med uppsökande verksamhet för att öka medlemsantalet och därigenom 

fick se medlemsregister i förhållande till företag, detta är material som endast är till för de 

med fackliga uppdrag eftersom att t.ex. personuppgifter förekommer och är alltså inget jag 

kan redovisa här annat än att jag vet att jag har sett förekomna medlemsregister. Veikko 

nämnde i en tidigare kommentar angående företagets storlek att han kunde tänka sig ett 

fackligt engagemang om han var på en större firma.  

När det kommer till förtroendet för Byggnads ser vi en stor skillnad på de som är medlemmar 

mot de som inte är medlemmar. Det är även tydligt att förtroende för vissa bygger på att man 

konkret sett att facket gjort en skillnad. 

Därför att jag har en kompis som låg underbetald i två års tid sen skicka han in till byggnads, 

byggnads skötte allt åt honom och han fick ut varenda krona han skulle ha…Ja, jag har stort 

förtroende för byggnads för att jag såg att det fungerade, han är ju ett levande exempel på att de går 

att få ut stora pengar på en gång, utan att ens lyfta ett finger 

Kompisen i det här fallet ska påpekas var också snickare istället för rivare. Andra medlemmar 

har en mer generell syn på behovet av ett kollektiv och värdet av solidaritet: 
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Jag tycker att de behöver pengarna, det är inte bara för mig själv, jag har jobbat ganska många år, 

det är inte jag som blir drabbad av det här LAS men ändå det finns folk som är beroende av facket 

och då kanske mina pengar hjälper dem, att de får det bättre. Josip 

Makt och inflytande har inte bara att göra med resurser, man måste visa att man kan göra 

något konkret, gör man det får man förtroende, vilket i sin tur leder till mer resurser. 

Motiv för att axla fackliga uppdrag 

Överlag så uttryckte sig de som inte var medlemmar i byggnads mer negativt till att ta på sig 

uppdrag än de som var medlemmar, vilket knappast är förvånande. Så här svarar en av 

respondenterna angående om han kan tänka sig att gå med i facket: 

Att de stred för oss vanliga rivare som är botten på alla byggen, de strider inte för oss. Det gör de ju 

inte, vi har inte tillräckligt hög lön för att vara intressanta. Kalle 

Här återkommer det som sagts ovan om fel fokus och hur rivare är åsidosatta. Deras tolkning 

är att det har att göra med lön. Men det kan också vara det jag var inne på i teorikapitlet: 

rivarna är för få och oorganiserade i relation till andra grupper inom Byggnads. Att 

rivningsarbetarna känner sig åsidosatta har ombudsmannen för Byggettan förståelse för och 

uttalar sig självkritiskt: 

Ja, eftersom det inte är fel, jag kan förstå dom eftersom, om det bara vore en rivningsfas och man 

bara besökte rivare men om det är en rivningsfas och en byggfas så åker man till arbetsplatsen då för 

att i första hand fastställa ackord för de som bygger men inte lönen för de som river. På det viset har 

jag då lätt att förstå att de som river känner sig förbisedda, helt felaktigt, men jag kan förstå det och 

därför så krävs det att ALLT övrigt byggnadsarbete som finns faktiskt i avtalet beskrivet där måste vi 

bli bättre på att möta de behov som finns där, då när vi gör det, då kommer vi också få in fler 

medlemmar. 

Fackligt aktiva rivare, i hela landet, går att enligt min erfarenhet att räkna på ena handens 

fingrar. Därför ansåg jag det vara relevant att ställa frågan huruvida mina respondenter kunde 

tänka sig ett fackligt uppdrag.  

Skulle kunna tänka sig att ta fackliga uppdrag det är mycket som är fel på bygget, möjlighetens finns 

ju alltid Arto 

Jag är inte rätt person att vara engagerad, jag orkar inte lägga ner energin på det helt enkelt, jag vill 

skötta mitt, om nån annan gör nåt får de själva stå för det…Kanske kan tänka mig att arbeta fackligt 

om jag känner att jag kan tillföra någonting, känner att det blir någon ändring, här ser jag inte att 

min åsikt ens betyder någonting. Peter 
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Jag skulle nog känna mig rätt hotad av ledningen och så, jag har ju varit med om det förut att 

situationen kan bli rätt besvärlig när man tar upp saker som cheferna inte riktigt tycker om. (Veikko) 

Vi hade en situation i Sverige då det fanns mycket jobb och lite folk, nu har vi lite annorlunda 

situation – jag engagera mig inte då varför skulle jag göra det nu? 

(Josip) 

På de som sagt sig vara intresserade verkar hindren vara att man är lite rädd för ledningen och 

brist på självförtroende. Det verkar finnas en bild av att uppdraget kräver väldigt mycket mod 

och kunskap, vilket inte nödvändigtvis är en osann bild av verkligheten. Om Byggnads vill 

förändra är utmaningen hur de ska lyckas komma över dessa hinder. Det finns ett 

slumrande/dolt intresse bland arbetare, men man kan inte förvänta sig att de tar ett eget 

initiativ. Facket måste i högre grad än vad som hittills varit fallet uppmärksamma rivarnas 

specifika problem. En medveten agitation inriktad mot rivningsarbetarna och där man visar på 

att kollektiva lösningar kan bidra till att förbättra arbetsvillkor och löner skulle kanske kunna 

öka engagemanget.  

Den utländska konkurrensen  

Jag ville också uppmärksamma konkurrensen från EU-länder och hur mina respondenter 

förhöll sig till det.  

Veikko: man märker lite grann, det är inte lika mycket stora projekt det beror väl på att det kommit 

många andra firmor som har mycket polacker och ryssar och från Lettland och sånt där, det har ju 

blivit fler mindre projekt 

Shahin: cheferna märker nog mer än vi 

Veikko: jo cheferna märker nog!  

Det blir mycket två dagar här och sen åka till nästa istället för att vara på ett och samma ställe i flera 

månader som det va förut, Tumba bruk, Vällingby (två större rivningsprojekt). 

Man märker när man åker tunnelbana det är polsktalande folk, de har lite svåra att få bra jobb, de 

kan inte ta de svåra jobben med sågning och så, de kan inte sådana grejer. Det märks inte bara i 

Sverige utan i vilket land som helst egentligen. (Josip) 

Det är mycket öststat folk på byggen det märker man av. De har ju lägre löner så därför går de nog 

före på många andra firmor. (Kalle) 

Inte på min firma men jag hör ju på alla andra och man ser, man springer på dem ibland på bygget, 

så ja. Märker det på kompisar som gått bygg men inte fått någon anställning. (Peter) 
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Frågan om konkurrensen och lönedumpning från utländska företag är också en källa till oro 

för chefen. Det här är väldigt långa citat, men de belyser på ett bra sätt på olika svårigheter för 

rivare med internationell konkurrens vilket försvagar deras position, (jämför Korpi och 

maktresursperspektivet). 

I och med att jag hållit på så pass länge i Stockholm har jag sett orderstocken varje år minska mer 

och mer och mer, från att ha tappat de senaste åren kanske 40 % av omsättningen så det är klart då 

börjar man analysera och titta på varför man gör det och kollar man som tjänsteföretag vilka stora 

kostnader man har när man säljer tjänster, vi har ju inga material kostnader, så det är ju lönerna 

och kommer man österifrån med allt vad det innebär, man har ett utlandsregistrerat företag och allt 

sånt där så det blir ju en väsentlig skillnad. Vi hamnar alltså på ett skevt konkurrensplan där de står 

med 50-60% lägre lönekostnader än vad vi gör när vi håller våra kollektivavtal och så vidare det är 

klart att det är ett stort konkurrensproblem och nu börjar de bli etablerade och de är ju duktiga 

också liksom så det största problemet de har är väl språket och det brukar ju oftast utröna i 

arbetsmiljöproblem folk dör i den här sektorn och så ska det ju inte heller vara. (Chefen) 

Chefen har en klar bild av rivningssektorns karaktär av servicearbete, där lönerna är den 

största kostnaden och möjligheterna att ersätta arbete med mera kapital är begränsad. Det är 

den typen av branscher, där konkurrensen från företag med löner under de svenska 

kollektivavtalen är som mest pressande, något parterna är införstådda med. 

Vi har varit på ett informationsmöte med byggmästarföreningen för några veckor sen där vi just 

pratade om det här problemet, vi hade ju Nackaprojektet här ute där samtliga företag var tvungna att 

vara registrerade och ha svensk skattesedel och det kommer troligtvis också komma som förslag från 

skattemyndigheten att det ska vara så på alla byggen för idag finns det inga möjligheter för 

skattemyndigheten att kontrollera var företagen betalar skatt och arbetsgivaravgifter, det finns inget 

sånt verktyg för beställarsidan.[…]Ändå tycker staten att arbetsgivaransvaret ligger på 

beställarsidan idag och då måste beställarna kunna ställa sådana krav och ute i Nacka hade de ett 

sånt projekt där de samarbetade med skattemyndigheterna. Det var ett jättebra projekt men 

myndigheterna har inga resurser Stockholm är så stort och då måste det till mer resurser ]…]Sen har 

vi arbetskraft från tredje land ännu lägre löner och ännu sämre villkor, ingen kontroll alls, 

arbetstillstånd, uppehållstillstånd allting förfalskas det är bara att kolla Veidekke ute i Kista det var 

90 stycken som hade falska arbetstillstånd. Det är så tragiskt när de gör skattemyndighetens nya 

lokaler. (Chefen) 

Det är intressant att notera att chefen efterlyser mer reglering av arbetsförhållandena och en 

mera aktivt intervenerande stat. Staten kan bidra med att övervaka att samma regelverk gäller 

för alla i branschen. I nuläget menar chefen att Sverige blivit något av svartarbetets fristad. 

Det har minskat manöverutrymmet för de företag som följer svenska lagar och regler.  
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 Hela Europa säger att Sverige är det bästa landet om du vill jobba svart och det är klart att får vi 

den stämpeln på oss vill hela Europa komma hit och jobba svart och då får vi problem, vi som är 

seriösa entreprenörer, då får vi stora problem.  Det är en av anledningen till att orderstocken 

minskat så drastiskt som det gjort så från att ha varit 60 gubbar till 25-30 […]jag hoppas 

myndigheterna börjar göra något åt saken annars så kommer de ta död på den svenska 

arbetsmarknaden inom byggsektorn i alla fall inom Stockholmsregionen. Chefen 

Det emellertid inte bara staten som måste agera mera kraftfullt enligt chefen. Byggnads måste 

bli mera aktivt och förhindra att de utländska arbetarna som många gånger är duktiga arbetare 

utnyttjas.  

Det är duktiga yrkesmän och mångt och mycket utnyttjas. Jag tycker att Byggnads kan jobba lite mer 

aktivt istället för att straffa oss som är seriösa men det är oss de hittar, det är vi som gör 

arbetsplatsanmälan och det är vi som gör anmälningar till arbetsmiljöverket, oss vet dom vart dom 

har för Kalle har 2,50 för lite i lön och så på bygget bredvid har du 30 polacker som bor i en jävla 

skolåda och jobbar svart, fast det vet dom inte om. Man har många gånger utländsk arbetskraft som 

kommer hit och utnyttjas för den här typen av arbete liksom det som man brukar kalla grovstädning 

och så där. Utnyttjas och det är ren lönedumpning […][..] samtidigt tillförs då till gruppen 

människor från Polen, Baltikum, andra länder som är i behov av att tjäna pengar till sina familjer 

och de gör den här typen av arbete. Det värsta som händer då är att arbetsmiljön blir ännu sämre. 

Därför att dessa människor går inte sällan in och gör rivning utav asbest utan att ha rätt 

skyddsutrustning eller utbildning. Chefen 

Det är intressant att företagsledaren efterlyser mera och skapare regleringar för att komma 

tillrätta med vad han ser som osunda konkurrensvillkor. Det är inte så att arbetsgivare alltid 

vill ha mindre regleringar, fri konkurrens: de inser behovet av den (även om det kan tänkas 

vara utifrån egenintresse). De utländska företagen undandrar sig på ett orättvist sätt de regler, 

som svenska företag är underkastade vilket i slutändan drabbar svenska rivningsarbetare. Han 

är också kritisk mot Byggnads, som enligt honom inte tillvaratar sina medlemmars intressen. 

Facket skulle sätta mera press på utländska, oseriösa företag. 

Som framgår av intervjun nedan med representanten från Byggnads är frågan om oseriösa 

utländska aktörer något som sysselsätter organisationen och som man inte riktigt har funnit 

verkningsfulla metoder för att hantera. Både den facklige representanten och chefen för 

företaget nämner konkurrensen österifrån som ett problem och har väldigt liknande åsikter. 

Detta gäller även synen på yrkesbevis för rivare som nämns av både den fackliga representant 

och chefen men inte alls utav arbetarna. 

Jag vet inte om det är särskilt för rivning men rent generellt så är det väl så att en väldigt stor grupp 

som kommer från Baltiska staterna och öst sidan har inte då tilltro till facket från sina hemländer 
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vilket också gör det svårare för dom att tro att det är någon skillnad i Sverige. Det kan vara kulturellt 

betingat alltihop också men samtidigt så måste vi i Sverige bli bättre på att visa dem välkommen in i 

facket i Sverige t.ex. ha inskrivning på deras hemspråk. Det saknas en satsning på den delen för 

många skulle ha nytta av att bli medlemmar i facket och vi hjälper väldigt många som gör övrigt 

byggnadsarbete, rivningsarbete problemet är att då man går med i facket först när problemen har 

kommit fram och då kan inte vi gå bakåt i tiden och driva deras frågor. Senast i veckan förhandla vi 

på ett företag om just rivning, polsk arbetskraft och det fanns kollektivavtal. Det var två polacker som 

var medlemmar sedan oktober månad och de fick ekonomisk ersättning, ungefär 30 000 var men 

värdet av just den insatsen att hjälpa de två var att tretton andra blev lika mycket hjälpta i företaget. 

Nu var inte de medlemmar så de riktiga värdet hade varit ifall de tretton också hade blivit 

medlemmar så kunde vi bevaka att de fick rätt  nu och framåt. Men dessa människor har i många fall 

blivit så utnyttjade att de lita inte på någon, de litar inte på facket i sina hemländer. De har blivit 

lurade, de är väldigt beroende av sin arbetsgivare som kanske ordnar bostäder och annat de vill inte 

göra sig ovän med någon och då kan de kännas som ett hot att gå med i facket, felaktigt naturligtvis. 

Deras största skydd är att de blir medlemmar i facket.  Samtidigt så gäller det att få den 

landsmannen som äger företaget att förstå att han är inte i Polen nu utan nu är han i Sverige och då 

har vi de här kraven annars så gör vi allt för att plocka bort honom. Antingen följer man 

spelreglerna eller så åker man bort och de gäller ju både de som arbetar och företagen. 

(Ombudsman på byggettan) 

 För ombudsmannen är det självklart att det är bara genom att organisera sig och mobilisera 

den kollektiva styrka, som detta ger, kan man komma till rätta med utnyttjande av utländsk 

arbetskraft. På så sätt kan också hela kollektivet – svenska och utländska arbetare - stärkas 

genom att orättvisa konkurrensförhållanden så som lönedumpning förhindras.  

Rivarna och yrkesbevis 

I intervjuerna med både chefen och ombudsmannen dök frågan om yrkesbevis upp. På det 

området finns en stor samsyn mellan fack och arbetsgivare. Krav på yrkesbevis har 

formulerats av båda sidor (se tidigare kapitel). Arbetarna nämnde det dock inte alls men det är 

ändå intressant för man kan anta att yrkesbevis ger ökad status och kan ligga till grund för en 

egen grupp inom Byggnads som finns för t.ex. VVS och plåtslagarna. Därmed kan viljan bli 

medlem och engagera sig fackligt öka. Så här säger ombudsmannen på byggettan:  

De [rivarna] har ingen stolthet i själva rivningsarbetet, de känner sig kränkta, de känner sig som 

andra klassens byggnadsarbetare, rätt eller fel, men många gör det. Många kommer in bakvägen, de 

har inte utbildning på skola, det behövs ett yrkesbevis för att få upp värdet. Då blir det en 

gymnasieutbildning, då blir det någonting man har lättare att känna stolthet över att utföra. Men 

faktum är för att kunna riva måste du kunna bygga annars kan man få hela taket över huvudet så att 
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säga. Man måste kunna konstruktion, man måste förstå hur materialet fungerar för att kunna göra 

det på ett säkert och bra sätt. Det är arbetsmiljöolägenheter, det är oklart vilket material som är i 

huset som då rivs och därför behövs det kompetens och den kompetensen är inte fastställd och därför 

har man tagit in många människor som kanske har kommit på kant här i livet på ett eller annat sätt 

helt felaktigt betraktar det då som en kanske någon slags andrahandsuppgift att riva då. Inte lika 

högstatusen som de med yrkesbevis i trä, betong och murning och övriga fastställda yrken.[…]för att 

få upp då statusen kanske på gruppen som är värd det så håller man på att arbeta fram ett yrkesbevis 

för det som man kallar för lättrivning när man river med handverktyg och så och då kan det komma 

att hända någonting positivt.[…]på det viset ska vi kunna lyfta fram positionerna för 

rivningsarbetarna men då gäller det att BYN (byggindustrins yrkesnämnd) får tummen ur och fattar 

beslut lite skyndsamt det här har varit ett krav under ett antal år. Ombudsman på byggettan 

Vi jobbar ju aktivt med alltifrån att höja statusen för rivarna genom att skapa utbildningstillfällen, 

det är säkra lyft och ställningsbyggning och allt möjligt som vi gör, PCB asbest, arbetsmiljö – sånt 

som man kan tycka inte ska ligga på ett arbetsgivarsansvar heller, fast vi tar det, vi axlar den biten 

för att vi ska få ett hållbart arbetsklimat för att folk ska orka hålla på med det dom gör för att vi ska 

anses vara seriösa Chefen 

Både chefen och ombudsmannen verkar också ense om att vägen till en högre lön går via 

yrkesbevis. Detta är något mina informanter inte nämner kanske beroende på att de inte 

upplever det som deras största hinder. Mina egna erfarenheter och upplevelser säger mig att 

rivningsarbetarna redan anser sig vara riktiga yrkesmän särskilt dessa på denna firma för som 

chefen säger: 

Sen om man tittar på killarnas prestation är det väldigt olika, det är väldigt hårt för kroppen, det får 

man som arbetsgivare försöka mildra genom att köpa maskiner som är anpassade till verkligheten, 

vibrationsdämpande man ser till att gubbarna har bra skyddsutrustning så de kan jobba ett helt 

yrkesliv. Man kan tycka att rivningsbranshen är en sån där bransch som man studsar in i när man är 

ung och så studsar man ut ur den senare men många av mina gubbar har ett helt yrkesliv inom 

rivning och det ska man kunna göra tycker jag. Men det beror också på vilken arbetsgivare man har, 

det är så olika. Chefen 

 Just på den här firman finns det en stomme av folk som chefen alltid vill hålla med jobb. 

Både chef och facklig ombudsman har väldigt mycket gemensamt. En av orsakerna kan vara: 

I och med att jag är en gammal kollektivare så förstår jag ju vitsen med att det finns en fackförening 

som en motpol mot arbetsgivarna Chefen  

Detta är inte alltför ovanligt i rivningsbranschen att cheferna själva har erfarenheter som 

rivningsarbetare t.ex. i fallet med Destroy och Riviära bara för att nämna några få. Detta 

skiljer sig avsevärt från de större bolagen i byggbranschen där kanske platschefer osv har 

erfarenhet men inte de som sitter högre upp i produktionskedjan. Tittar vi på t.ex. NCC:s 
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ledning ser vi där några i toppen t.ex. Viveca Ax:son Johnson och Tomas Billing som 

knappast haft några erfarenheter från produktionen. 

Slutdiskussion 

För att väldigt kortfattat besvara min frågeställning: 

Varför väljer vissa rivningsarbetare att vara med i facket medan andra väljer att stå utanför? 

Det främsta skälet verkar vara kostnad i förhållande till upplevd nytta, de som upplever att det 

finns en nytta är medlemmar de andra är det inte.  

I vilken utsträckning och under vilka omständigheter kan rivningsarbetare tänka sig arbeta 

fackligt? Både organiserade och oorganiserade verkar vara intresserade av att genom facket 

förbättra sina villkor men de verkar vara ovetande hur det ska gå till.  Vilka faktorer bidrar till 

att facket är svagt i rivningsbranschen och vad kan stärka deras roll? Ett av de främsta skälen 

verkar vara fackets upplevda och kanske faktiska ointresse av rivningsarbetarna. Men det 

finns betydligt mer faktorer än vad som låter sig sammanfattas med några få rader och är 

något som jag kommer utveckla mer här i diskussionsdelen.  

 

Mina resultat pekar på att frågan om varför vissa rivningsarbetare väljer att stå utanför sin 

fackliga organisation medan andra förblir medlemmar är komplex. Å ena sidan positiv till 

idéen om det kollektiva, men i det konkreta fallerar det. Det finns en allmän misstro. Till detta 

kommer ökade kostnader för medlemskapet. Nyttan av att vara med bedöms inte motsvara 

kostnaderna. Det faktum att de flesta rivningsarbetare finns i småföretag, där avståndet till 

ledning är kort bidrar till att man ser individuella lösningar snarare än kollektiva som en 

framkomligare väg.  

Den här problembilden är nära kopplad till en mera övergripande försvagning av de fackliga 

organisationernas förmåga att tillvarata sina medlemmars intressen. Vi lever i en tid, där den 

fulla sysselsättningen har undergrävts och arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. 

Arbetsmarknaden är mera fragmenterad än vad den var under den långa högkonjunkturen 

decennierna efter det andra världskriget, de gyllene åren. Konkurrensen från oorganiserade 

och fattiga migranter har inneburit en press nedåt på lönerna. Sammantaget innebär det att 

fackliga värn, som LO identifierat och som är ett viktigt element i den kollektiva motmakt de 
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fackliga organisationerna kan erbjuda sina medlemmar, har försvagats. För den enskilde 

arbetaren blir facket inte längre något självklart alternativ att stödja med sitt medlemskap och 

eventuellt engagera sig i som förtroendevald. Rivningsbranschen är en speciell bransch med i 

huvudsak små företag vilket försvårar den fackliga kampen och den fackliga medvetenheten. 

Särskilt fragmenterad har branschen blivit efter EU:s öst expansion och därmed den ökade 

konkurrensen som gör att även för en mer etablerad firma så blir projekten de arbetar på 

mindre. ”Chefen” är ingen diffus person långt borta på något kontor någonstans utan ofta är 

de ute och besöker arbetsplatserna. Det händer ibland att de tar på sig ett blåställ och de facto 

deltar i produktionen. Många gånger uppstår även vänskapsband vilket kan vara problematiskt 

för facklig kamp. Det finns också en viss rädsla för att stöta sig med chefen som kanske inte 

finns på ett större mer anonymt företag där du är en del av ett kollektiv. Produktionens 

karaktär är av den arten att det ofta finns faser som är intensivare och därmed kräver mer 

arbetare och sen en del där det behövs lite mindre ibland så få som två-tre och ibland till och 

med en ensam person. Detta är något som finns inom byggbranschen överlag. Min gamla 

lagbas kallade det för en ”gubbkurva” men medan det i övriga byggbranschen kan handla om 

månader rör det sig i rivbranschen snarare om veckor eller dagar. Walter Korpis teorier om 

kollektiv styrka och maktresurser handlar i huvudsak om industriarbetare som agerar i stora 

kollektiv och framförallt i en tid av full sysselsättning och ingen konkurrens utifrån. Små 

företag på en mycket konkurrensutsatt marknad utgör en helt annan arena. Rivningsarbetarna 

har betydligt sämre objektiva förutsättningar för att kunna bedriva någon form av facklig 

kamp. Den svenska modellen som varit en förutsättning för starka fackföreningar baserades 

på 5 värn.  

1. Full sysselsättning. Om det är balans mellan utbud och efterfrågan på arbete är det lika 

många som vill sälja och köpa arbete och ingen risk att arbetslösa ställs mot arbetande. 

Den som har ett tryggt jobb hotar inte det fackliga löftet. 

2. Aktiv arbetsmarknadspolitik. Målet är att skydda och stödja de arbetslösa att komma 

tillbaka i bra jobb. Med utbildning blir det färre arbetslösa och tillgången på 

arbetssökande kan öka i områden med jobb. Den som är i utbildning hotar inte det 

fackliga löftet. 

3. Hög arbetslöshetskassa. Den som har ett arbete betalar till de arbetslösa så att de inte 

ska tvingas ta arbetet till lägre lön eller sämre villkor. Det ska inte löna sig för en 

arbetsgivare att byta en anställd mot en arbetslös. Sänks a-kassan ökar trycket mot de 

lägsta lönerna. Den som har en bra a-kassa hotar inte det fackliga löftet. 
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4. Ett starkt anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare 

får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning– sist in först ut – och 

lagen ger rätt till återanställning. Detta hindrar att arbetsgivaren byter ut en anställd 

mot en arbetslös. Den som inte kan bytas ut hotar inte det fackliga löftet. 

5. Rikstäckande kollektivavtal. Kollektivavtalet gäller alla som säljer samma sorts arbete. 

Avtalet är bindande för arbetsgivarna. De kan då inte hota en anställd med lägre lön 

eller sämre villkor. Avtalet är befrielse från utpressning. Medbestämmandelagen ger 

ramarna för parternas möjligheter att träffa kollektivavtal. 

Källa: http://arbetetsmarknad.se/tema/ef-varnen-2/varnen-mot-marknaden/ 

Utav dessa fem värn återstår idag egentligen bara det femte. De första fyra delarna av det 

fackliga värnet har undergrävts på ett påtagligt sätt och därmed är även det femte hotat. Dessa 

förutsättningar fanns dock under den tid då Walter Korpi sammanställde sitt verk 

arbetarklassen i välfärdskapitalismen.  Den kollektiva styrkan och maktresurserna har 

försvagats av att stora arbetargrupper är mera utbytbara idag. Det gäller också i hög grad 

rivarna.  Det finns vissa drag i deras ställning som stämmer överens med Standings idéer om 

ett prekariat. Det finns dock andra sidor, där idén om prekariatet är mindre tillämpbara. 

Rivarna har en klar och tydlig klassidentitet, yrkesidentitet och yrkesstolthet. Däremot 

påminner villkoren till en del om förhållande som gäller för dem som Guy Standing menar 

tillhör prekariatet. De står på ett vis mellan de båda lägren, å den ena sidan är de inte helt 

rättslösa. De har fasta anställningar och en i förhållande till det övriga prekariatet anständig 

lön. Å den andra sidan saknar de yrkesutbildning, långsiktig trygghet och har en lön som i 

förhållande till den övriga byggbranschen är väldigt usel. Den långsiktiga tryggheten är hotad 

för att branschen nu är utsatt för konkurrens från ett verkligt prekariat som slåss om samma 

jobb. Prekariatet är inte bara illa för de som är del av det, utan också något som påverkar 

andra grupper. Det riskerar att bli ett ’race to the bottom’. Rivarnas ställning är också hotad 

därför att de till skillnad från de yrkesutbildade arbetarna saknar en slags skyddad marknad 

som det innebär med special kompetens, att bara den med yrkesbevis får utföra vissa uppgifter 

gör att de inte är lika utsatta och lika utbytbara. Den kollektiva identiteten och solidariteten 

som blir självklar vid de löpande banden uppstår inte lika självklart på de mindre firmorna. 

Avståndet till chefen, att han finns väldigt nära skapar både en slags trygghet och ett slags 

rädsla. Man vill inte vara obekväm och stöta sig med chefen som man kanske känner.  Korpis 

teorier om kollektiva maktresurser blir därför kraftigt begränsade för dessa arbetare även om 

de har en teoretisk möjlighet att faktiskt bruka denna makt. Fackförbundets ointresse för 

http://arbetetsmarknad.se/tema/ef-varnen-2/varnen-mot-marknaden/
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samma grupp är också en orsak och det sker ett slags negativ växelverkan: Det finns knappt 

några fackligt aktiva rivare alltså bryr sig inte facket om dem och eftersom facket inte bryr sig 

om dem blir de inte heller aktiva. Samtidigt finns det en vilja från förbundets sida att driva 

rivarnas frågor och bjuda in dem i värmen och vägen dit går genom yrkesbevis så som vi sett 

drivas av både ombudsmannen som blev intervjuad och även av Roland Blixt, ombudsman på 

Byggnads från Göteborg. Ett yrkesbevis för rivare är något som förhandlats om och blivit 

föremål för utredningar länge utan att ha fått något faktiskt resultat. Frågan kan ha fått en 

högre aktualitet och prioritet även från arbetsgivarhåll för att de i konkurrensen om jobben ska 

kunna hävda sig mot företag med anställda från öst – ett prekariat. Man tävlar om samma jobb 

men kan erbjuda det till en bråkdel av priset eftersom de ofta inte skattar i Sverige eller följer 

kollektivavtal. Det finns således ett gemensamt intresse för arbetsgivare av den typ som 

chefen på det undersökta företaget representerar och de fackliga organisationerna att 

arbetsmarknaden regleras på ett sätt så att lönedumpning förhindras.   
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