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Abstract
Stranne, Staffan, 2004. Produktion och arbete i den tredje industriella revolutio-

nen. Tarkett i Ronneby 1970–2000. (Production and Labour during the Third In-
dustrial Revolution. Tarkett in Ronneby 1970-2000), Acta Wexionesia no 
36/2004. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-404-6. Written in Swedish with a 
summary in English. 

The main research questions for this local study of Tarkett AB, a floor manufac-
turer, are based on the central characteristics of the third industrial revolution: 
globalization, technological development, and organizational change. As a back-
ground to the local development and change towards the end of the twentieth 
century, I have chosen to emphasize, on the one hand, the increasing need of the 
industry for internationalization, rationalization, and productivity development 
after fordism and the demise of the regulated “real wages capitalism” in the mid-
dle of the 1970s, and, on the other, the work rights offensive of the labor move-
ment in the 1970s and its continued struggle for economic and industrial author-
ity. The method to analyze the essential traits of the organizational change proc-
ess has aimed to construe a field of organizational change whose ideal types are 
based on taylorism, toyotism, flexible specialization, just-in-time, and lean pro-
duction. Methods used to analyze change from the perspective of social structu-
ration are also related to the theories of dynamic contradictory class locations,
local hegemony, and gender. Apart from traditional source material and inter-
views, the study builds on the results from a study group consisting of a number 
of factory workers from Tarkett. Technological change and development (IT) of 
the work process on the factory floor has been analyzed as technological ration-

alization, quality development, work environment improvement, and as issues of 
gender relations and class positions at the work place. As regards the manage-

ment process, leadership and control, centralization and decentralization con-

cepts are vital. In matters concerning working conditions, including salaries,
working hours, and job profiles (qualifications required for employment) are 
central. The management process was subject to changes that entailed deviations 
from the principles of traditional tayloristic management philosophy. Instead a 
participant change strategy implemented decentralized leadership functions in 
the shape of management by objectives via autonomous groups according to 
principles of ”responsible autonomy”. The investigation shows that computer-
aided centralized control functions, competence improvement, and intensified 
ideological control worked together to change the management process. Decen-
tralization of responsibility, the integration of white-collar like duties, the gen-
eral competence development, and the higher demands on job qualifications, 
combined to render workers’ class locations more contradictory. This, together 
with ideological control and change, contributed to consolidate local hegemony. 

Key words: the third industrial revolution, globalization, technological develop-
ment, management by objectives, class, contradictory class locations, local he-
gemony, flooring industry. 





Innehåll

1. Den tredje industriella revolutionen.................................................................. 5
Tarkett i Ronneby.......................................................................................... 8
Lokala fackliga perspektiv .......................................................................... 17
Forskningsfältet och avhandlingens positionering ...................................... 21
Syfte, frågeställning och disposition ........................................................... 25

2. Teoretiska och metodiska överväganden ........................................................ 28
Kunskapssyn och teorianvändning ......................................................... 28

Teorins konfrontation med empirin – abduktion......................................... 29
Lokalhistoria, mikroperspektiv och historievetenskaplig relevans ............. 30
Källor .......................................................................................................... 35
Forskningscirkeln........................................................................................ 36

Perspektiv och teoretiska verktyg ........................................................... 39
Fordistisk ackumulationsregim ................................................................... 40
Den tredje industriella revolutionen – informationalism?........................... 41
Klass............................................................................................................ 46
Genus .......................................................................................................... 50
Hegemoni.................................................................................................... 52

3. Industriella och fackliga utvecklingslinjer ...................................................... 55
4. Organisationsmodeller .................................................................................... 64

Inledning ..................................................................................................... 64
Taylorism .................................................................................................... 65
Toyotism ..................................................................................................... 69
Flexibel specialisering................................................................................. 75
Just in time .................................................................................................. 76
Lean production .......................................................................................... 78
Förändringsstrategier................................................................................... 81

5. Produktionsinriktning och omorganisation ..................................................... 84
Förändrad produktionsinriktning................................................................. 84
Organisation................................................................................................ 86
Kompetensutveckling.................................................................................. 90
Tillverkningsprocess ................................................................................... 94
Vidare diskussion...................................................................................... 102

6. Arbets- och ledningsprocess ......................................................................... 107
Integration ................................................................................................. 107
Teknikutveckling, flexibilitet och minskad bemanning ............................ 113
Skydds- och arbetsmiljöfrågor .................................................................. 116
Arbetsledning ............................................................................................ 120
Företagskultur och lokal hegemoni ........................................................... 125
Produktivitet och bemanning .................................................................... 136
Ökade produktivitetskrav .......................................................................... 138
Vidare diskussion...................................................................................... 140

7. Löner och anställningsförhållanden .............................................................. 146
Lönesystem ............................................................................................... 147
Anställningsförhållande ............................................................................ 158
Flexibilitet – arbetstid och bemanning ...................................................... 159



2

Arbetstid.................................................................................................... 161
Arbetstid och arbetsfri tid.......................................................................... 163
Sammanfattande  diskussion ..................................................................... 164

8. Företagsledning och facklig verksamhet....................................................... 169
Centrala arbetsgivarperspektiv.................................................................. 169
Expansion och chefsutveckling................................................................. 172
Fackliga mål och företagsekonomiska medel ........................................... 177
Fackliga förbundsperspektiv och facklig decentralisering ........................ 181
Lokala fackliga organisationsfrågor.......................................................... 190
Vidare diskussion...................................................................................... 192

9. Globalisering, teknikutveckling och organisatorisk förändring .................... 199
Internationalisering .............................................................................. 200
Teknikutveckling ................................................................................... 201

Arbetsprocess ............................................................................................ 201
Ledningsprocess........................................................................................ 203
Anställningsrelationer ............................................................................... 205

Organisatorisk förändring.................................................................... 207
Den tredje industriella revolutionen – slutord ........................................... 210

10. Käll- och litteraturförteckning..................................................................... 213
Otryckta källor...................................................................................... 213

Tarkett Sommer AB, personalavdelningens arkiv, Ronneby (TPAR) ...... 213
Industrifacket, avd. 4, arkiv, Tarkett, Ronneby (IFR) ............................... 214
Industrifacket, avd. 4, arkiv, Bromölla (IFAB) ......................................... 215
Studiebesök ............................................................................................... 215
Intervjuer och samtal................................................................................. 215
Forskningscirkel........................................................................................ 216
Film, videor............................................................................................... 216
Websidor ................................................................................................... 217

Tryckta källor ....................................................................................... 217
Offentliga tryck ......................................................................................... 217
Rapporter, utredningar och tidskrifter ....................................................... 217

Litteratur............................................................................................... 218
Bilder, diagram, figurer och tabeller ................................................................. 228
Summary ........................................................................................................... 229



3

Förord

Ingemar Norrlid byggde upp historieämnet vid BTH i Karlskrona, och där kom 
jag i kontakt med historievetenskapen. Med Ingemar som lärare, seminarieledare 
och handledare under grundutbildningen beslutade jag att fortsätta inom ämnet. 
Ingemar har sedan dess varit min huvudhandledare och lärofader. Ingemar Norr-
lid är, trots vad han själv har påstått, oöverträffad i allt! Lars Olsson har varit min 
handledare och seminarieledare vid universitetet i Växjö. Lars betydelse för 
forskarutbildningen och avhandlingsarbetet kan inte överskattas i något avseen-
de. Att ha två så fenomenala handledare som Ingemar och Lars parallellt är en 
nära nog osannolik ynnest, och är nästan unikt. Bara nästan, för Jonas Sjölander 
har det också. Jonas, min käre vän och doktorandkollega, är i högsta grad delak-
tig i forskningsprocessen och avhandlingen. Och vårt samarbete har ännu bara 
börjat. Jag bjuder på kaffe! Mitt varma tack också till Lars Ekdahl som med stort 
engagemang läste en sen version av manuskriptet och gjorde mig uppmärksam 
på möjligheter som jag själv hade förbisett. När sedan Anna Forssberg Malm 
granskade mitt slutmanus blev jag varse en lysande litteraturvetares läsning och 
kritik. Omtumlande, lärorikt och hälsosamt för texten. Ulla Karin Nordänger läs-
te delar av manus och bidrog med geniala synpunkter och glada tillrop. Herzli-
chen Dank! Marie Eriksson skärskådade också en del avsnitt och räddade mig 
från flera teoretiska stolpskott. Stort tack även till Jessica Enevold för den mäs-
terliga översättningen av bokens summary. 

Jag har helt enkelt haft det bra här i livet. Och frågan är om inte doktorandti-
den är den bästa hittills. Blekinge tekniska högskola som arbetsplats, och fors-
karutbildning och doktorandseminarium vid Växjö universitet – ett mycket väl 
fungerande upplägg. Doktorandseminariet i historia vid Växjö universitet har be-
tytt oerhört mycket. Hjärtligt tack till kollegerna i Karlskrona och Växjö för fan-
tastiskt fina år.  

Vid Tarkett i Ronneby vill jag rikta ett särskilt tack till Leif Söderbom som 
först introducerade mig i företaget och generöst delgav sina erfarenheter. Vidare 
har Åke Nilsson och Per Mattsson ställt upp på mitt evinnerliga frågande på ett 
sätt som måste betraktas som heroiskt. Forskningscirkeln vid Tarkett fick en cen-
tral betydelse för mitt forskningsprojekt. Ett varmt tack till Stefan Andersson, 
Tomas Berg, Peter Eriksson, Bratislaw Jurisny, Juhani Kujansivu, Åke Nilsson, 
Suzanne Ridderby, Stefan Sankovic, Alf Sturesson, Bo Svensson och Thomas 
Svensson för engagerade, kunskapsbringande och stimulerande diskussioner.  

Och så riktar jag ett djupt känt tack till Martin Tallvid som oförtrutet bidragit 
med synpunkter på mina forskningsinsatser vid poolkanterna i våra resande uni-
versitet. 

Slutligen vill jag tacka min familj, Bobby och Viktor – jämngammal med av-
handlingsprojektet, för det bästa som en familj kan innebära, även när man skri-
ver på en avhandling!  

Boken tillägnas Viktor Stranne d.ä., min tidigt framlidne far – läraren, predi-
kanten, folkbildaren, och Viktor Stranne d.y., vår nu femochetthalvtårige son, 
framåtblickande. 

Ronneby i mars 2004  
Staffan Stranne 
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1. Den tredje industriella 
revolutionen

Under 1900-talets tre sista decennier introducerades i den allmänna samhällsde-
batten i industriländerna en rad nya begrepp för att karakterisera det egna sam-
hället och samtiden i förhållande till det förflutna. Det talades om ett nytt slags 
samhälle i termer av postindustriellt samhälle, tjänste- och informationssamhälle, 
kunskapssamhälle och nätverkssamhälle.1 Industrisamhället försågs som begrepp 
med prefixen ”det gamla”, och betraktades som något passerat och förlegat. Istäl-
let talades det om ett nytt samhälle präglat av elektronisk IT-användning och 
globalisering. Det gamla industrisamhällets varuproduktion minskade i betydel-
se, hävdades det, till förmån för ny postindustriell tjänsteproduktion. Allt oftare 
förekom uttryck som ”den nya ekonomin”, och vad som kan betecknas som en 
hel epokskiftesretorik etablerades.2

Parallellt med den allmänna samhällsdebatten fördes en diskussion inom hi-
storie- och samhällsvetenskaperna kring industriell och samhällelig förändring i 
det sena 1900-talet. Utgångspunkten var även här strukturell förändring kopplad 
till teknologisk utveckling, framför allt inom IT, och kapitalets ökande rörlighet 
och internationalisering. Internationaliserade och digitaliserade flöden av kapital, 
kultur och information utom nationalstaternas kontroll och reglering fick genom-
gripande konsekvenser för såväl produktion – arbetet och dess villkor – och dis-
tribution som för konsumtion.3

Undersökningar och rekonstruktioner av historiska processer brukar, ofta av 
pedagogiska och metodologiska skäl, kategoriseras kronologiskt med utgångs-
punkter i specifika utvecklings- och förändringskarakteristika. När det gäller den 
industrikapitalistiska epoken har Lars Magnusson diskuterat olika sätt att perio-
disera, och valt att utifrån teknologi, produktions- och distributionsorganisation, 
där både kvalitativa och kvantitativa aspekter är inkluderade, definiera tre in-
dustriella revolutioner i ”industrialismens kärnländer”. Den första avser det in-
dustriella uppsving ”från slutet av 1700-talet och framåt som följde med fabriks-
systemets införande på bred front”; nya sätt att organisera produktion och för-
säljning samt industriell tillämpning av den nya ångtekniken. Den andra industri-
ella revolutionen kring sekelskiftet 1900 har att göra med massproduktionen som 
industriell organisationsprincip, standardiserade produkter i långa serier; större 

––––––––– 
1 Se t ex Boel Berner, 2003, sid. 229; Bo Dahlbom, 2003, sid. 71 ff. 
2 Se Örjan Nyström, 2000, sid. 30 ff; Jonas Sjölander, 2001.   
3 Se t ex Manuel Castells, 1998, sid. 26 ff; även Robert Reich, 1994.  
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produktionsenheter, ökad mekanisering, ökad arbetsdelning, ökad kontroll av ar-
betskraften och innovativa användningar av elektricitet och explosionsmotortek-
nik.4

Den tredje industriella revolutionen från och med 1970-talet handlar om den 
traditionella industrisektorns tillbakagång i de industriella kärnländerna, kraftig 
tillväxt i tjänstesektorn, inte minst så kallad industrirelaterad tjänsteproduktion, 
generellt ökande löneskillnader, individualiserade anställningsrelationer, perso-
nalminimering och utflyttning av produktion till underleverantörer (downsizing 
och outsourcing). När det gäller de teknologiska kriterierna kretsar här mycket 
kring ICT – Information and Communication Technology. Den digitala informa-
tionstekniken revolutionerade genom sin flexibilitet inte bara produktions- och 
distributionsprocesserna utan utgjorde även ett starkt bidragande medel för eko-
nomins ”globalisering” och en accelererande internationell arbetsfördelning. De 
tekniska, ekonomiska och organisatoriska förändringarna i den tredje industriella 
revolutionen har fått forskare att tala om ett nytt ”tekniskt-ekonomiskt para-
digm”.5 Föreliggande undersökning är huvudsakligen inriktad på industriell ut-
veckling och förändring i den tredje industriella revolutionen, men det är ändå 
nödvändigt och värdefullt att något belysa även industriutvecklingen dessförin-
nan.  

Med begreppet den fordistiska ackumulationsregimen har man inom re-
gleringsskolan försökt fånga kännetecknande egenskaper i den kapitalistiska ut-
vecklingsfasen cirka 1930-1970, det vill säga kulmen på effekterna av ”den 
andra industriella revolutionen” i Västeuropa, USA och Japan.6 Den ökande in-
ternationella arbetsdelningen och handeln till trots kan det hävdas att nationalsta-
ten fortfarande utgjorde den viktigaste plattformen för de institutioner som gjor-
de välfärdspolitik möjlig. Jag syftar främst på den aktiva intervenerande staten 
för fördelningspolitik och kompromissen mellan arbete och kapital, korporatism 
på makronivå, det vill säga förhandling mellan de anställdas organisationer och 
företagsrepresentanter på samhällelig (central) nivå (det som i Sverige har kallats 
den svenska modellen; ibland den nordiska modellen).7

Med stor samstämmighet har forskningen visat att fordismen genomgick en 
monumental kris under 1970-talet. Flera faktorer samverkade i detta. Avgörande 
anses ha varit den standardiserade massproduktionens avtagande lönsamhet och 
reallönekapitalismens sammanbrott. Därtill satte internationella ekonomiska pro-
cesser allt snävare ramar för de enskilda ländernas politiska handlande.8

Ungefär samtidigt gjordes alltså tekniska innovationer med transistorer och 
integrerade kretsar i delar av industrin. Snart utvecklades dessa till digital infor-
mationsteknik. Mikroprocessorn uppfanns 1971, mikrodatorn 1975 och kommer-

––––––––– 
4 Lars Magnusson, 1999, sid. 20. 
5 Lars Magnusson, 1999, sid. 15 ff (sid. 32). Se även Helge Hveem, 1997, sid. 37-38. 
6 Se Peter Billing/Mikael Stigendal, 1994, sid. 77 ff, angående ”regleringsskolan” och begreppet ”ac-

kumulationsregim”. 
7 Se Göran Brulin, 1989, sid. 18, 79; Lars Edgren/Lars Olsson, 1991, sid. 5. Se även Bernt Schiller, 

1995. 
8 T ex Robert Reich, 1994. Se även Lars Magnusson, 1999, sid. 36 ff; Helge Hveem, 1997, sid. 68 ff, 

75, 197. 
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siell tillverkning därav startades 1977. År 1969 hade man inom det amerikanska 
försvarsorganet ARPA (Advanced Research Projects Agency) börjat planera för 
ett nytt elektroniskt kommunikationsnät, vilket på 1970-talet växte till det som 
idag är Internet.9

Inom produktionen skedde sådana tekniska och organisatoriska förändringar 
att gamla industriarbeten tenderade att omvandlas och omklassificeras som tjäns-
ter; andelen industrirelaterad tjänsteproduktion ökade dramatiskt – främst på be-
kostnad av de traditionella industriarbetena. Robert Reich talar i sammanhanget 
om en industriell övergång från ”högvolymproduktion” (high volume) till ”hög-
värdeproduktion” (high value).10 Lars Magnusson argumenterar med bland annat 
hänvisning till de industrirelaterade tjänsternas stora ökning under det sena 
1900-talet för användandet av begreppet ”industriell revolution” snarare än till 
exempel ett ”postindustriellt samhälle” 11 – en argumentationslinje till vilken jag 
ansluter.

Mitt intresse är i föreliggande framställning inriktat på organisatorisk och 
ideologisk förändring mot bakgrund av digitalisering och globalisering i den 
tredje industriella revolutionen. På ett övergripande plan vill jag spegla hur in-
ternationaliserad (global) samordning och kontroll (ägande) under nya teknolo-
giska förutsättningar (IT) har förändrat produktionsvillkoren och i en lokal studie 
undersöka produktionsprocessens utveckling och förändring. Perspektivet är inte 
tekniskt-ekonomiskt deterministiskt. Sociala faktorer som kapitalägares och de-
ras representanters agerande och de anställdas motstånd och/eller samtycke, är 
grundläggande för industriell och samhällelig förändring. Det är därför viktigt att 
belysa de berörda människornas – företags- och produktionsledningens, de an-
ställdas och fackföreningens – uppfattningar och agerande.  

Utifrån slutsatser beträffande interaktion mellan arbete/produktion, arbets-
marknad och politiska regleringar under det industriella skedet fram till 1970-
talet kan man, utan att fördenskull alltför ingående analysera den politiska sfären, 
på goda vetenskapliga grunder anta att interaktion föreligger även då industri-
samhället övergått till att bli vad Manuel Castells benämner informationellt. Be-
greppet är en terminologisk nyskapelse och innebär en specifik form av sam-
hällsorganisation där alstring, behandling och överföring av information utgör 
grundkällan för produktivitet och makt, på grund av nya tekniska villkor som 
uppstår i denna historiska period.12 Lars Magnusson, som mer än Castells beto-
nar kontinuiteten i de industriella inslagen i den aktuella samhällsformationen, 
har som framgått valt att rubricera förändringsprocessen den tredje industriella 
revolutionen.13 Det är alltså min ambition att inom ramen för den lokala studien 
kritiskt undersöka något av denna; att skildra och analysera implementering och 
konsekvenser av några avgörande moment i den tredje industriella revolutionen 
– internationaliserade ägandeförhållanden, teknisk utveckling, organisatorisk och 
ideologisk förändring. Innan jag presenterar forskningsläget inför avhandlingen 
––––––––– 
9 Manuel Castells, 1998, sid. 58. 
10 Robert Reich, 1994, sid. 76 ff. 
11 Se Lars Magnusson, 1999, sid. 27. 
12 Manuel Castells, 1998, sid. 34. Se även Lars Magnusson, 1999, sid. 20. 
13 Lars Magnusson, 1999. 
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och dess frågeställningar, skissar jag en historik över det företag jag valt att un-
dersöka och den lokala fackliga utvecklingen under 1900-talet.   

Tarkett i Ronneby 

Tarketts golvindustri i Ronneby har sitt ursprung i Malmö där företaget grunda-
des 1886 under namnet Malmö Snickerifabrik AB.14 Verksamheten var inled-
ningsvis inriktad på produkter för byggindustrin men breddades vid sekelskiftet 
till att även omfatta skogsinnehav, sågverk och tillverkning av sulfitmassa. Den 
generella konjunkturnedgången strax före första världskriget drabbade företaget 
hårt – de företagsdelar som var inriktade på skog, sågade produkter och pap-
persmassatillverkning såldes och verksamheten koncentrerades till trägolvtill-
verkning i Limhamn under det nya namnet Limhamns Snickerifabrik AB. Efter-
krigsdepressionen medförde problem i form av sjunkande lönsamhet och arbets-
marknadskonflikter. 1925 tvingades företaget till rekonstruktion och ännu ett 
namnbyte – nu till Limhamns Träindustri AB. Företaget i dess helhet förvärva-
des av familjen Wehtje, och som verkställande direktör efterträddes Ernst Wehtje 
av Hugo Wehtje. Efter bara några månader i Wehtjes ägo drabbades fabriken i 
Limhamn av brand varpå tillverkningen omlokaliserades 1926 och återupptogs 
på Lövholmsvarvet i Stockholm. Produktionen var alltså helt inriktad på golvtill-
verkning och man tillskansade sig vid sidan av Åtvidabergs Industrier positionen 
som landets ledande trägolvtillverkare. Dessa två industrier bildade i 1930-talets 
början ett gemensamt försäljningsföretag för att uppnå vertikal integration med 
marknadskontroll hela vägen från produktion via distribution och försäljning till 
installation. Grossister och byggentreprenörer skulle på så sätt hållas utanför den 
lönsamma installationsverksamheten.15 Någon större expansion i produktionsvo-
lym skedde inte i och med detta, och skulle för övrigt inte komma att äga rum 
förrän i mitten av 1960-talet.16

Under 1930-talet minskade vinsterna i verksamheten med golvinstallationer. 
Detta utgjorde incitament för utveckling av ny och effektivare produktionstek-
nik. Genom att redan i fabriken sammanfoga bitar av trä till långa plankor öka-
des den industriella förädlingsgraden, och en ansenlig del av installationsarbetet 
flyttades från konsumenten till producenten. De sammanfogade plankorna – 
”Lindermanbrädan” – innebar även andra rationaliseringsvinster vid den slutliga 
installationen, vilket gjorde att totalkostnaderna kunde minskas samtidigt som 
företaget kunde tillgodogöra sig en ökad vinstmarginal.    

Stigande råvarupriser under andra världskriget medförde ytterligare ökad in-
novationsbenägenhet. Virket blev dyrare men genom ny teknik kunde man i fö-
retaget börja tillverka lamellträgolv, vilket kraftigt reducerade virkesåtgången. 
1942 övertog Limhamns Träindustri AB hela kontrollen av det försäljningsbolag 
– AB Svensk Golvindustri – som tidigare bildats tillsammans med Åtvidabergs 

––––––––– 
14 Bygger på Bo Arpi/Per Wejke, 2000; Björn Olson, 1985 och Birgitta Schwartz, 1997, när inget an-

nat anges.  
15 Birgitta Schwartz, 1997, sid. 193 ff. 
16 Bo Arpi/Per Wejke, 2000, sid. 354. 



9

Industrier. Under 1940-talet gjordes fler företagsförvärv; 1943 tog familjen 
Wehtje kontroll över AB Skånska Hjul- & Parkettfabrikens produktionsanlägg-
ning i Hanaskog och 1944 förvärvades Ronnebyredds Trävaru AB – ett företag 
med strategisk geografisk lokalisering vid handelshamnen i Ronnebyhamn, ett 
par kilometer söder om Ronneby stad. En betydande del av virket som användes 
i trägolvtillverkningen – inte sällan importerat från Jugoslavien, Lettland och Po-
len – transporterades som sjöfrakt varför närhet till handelshamn var en stor för-
del. När företagets verksamhet i Stockholm avvecklades 1945 skedde en till-
verkningskoncentration till Ronneby.17

Utöver familjen Wehtjes lokalisering av golvtillverkning, kan det noteras att 
familjen Kockum tre kvarts sekel dessförinnan hade etablerat sig i Ronne-
by/Kallinge för framför allt gjutgodstillverkning och emaljering. Detta torde väl 
exemplifiera hur transportleder (Ronnebyhamn) och naturtillgångar (vattenkraft, 
Ronnebyån) kunde locka till sig omvandlat handelskapital från Malmö till det i 
industriellt hänseende relativt perifert belägna Ronneby i Blekinge. 

De första experimenten med golvmaterial baserade i plastmaterialet PVC 
gjordes 1946.18 Redan 1947 hade man i företaget lyckats att både framställa, 
marknadsföra och sälja det första plastgolvmaterialet där huvudbeståndsdelen 
utgjordes av PVC. Detta nya golvmaterial gavs namnet Tarkett, och det var ut-
format som tunna kvadratiska plattor. Första årets produktion stannade vid blyg-
samma 3 000 kvadratmeter, men året därpå producerades 50 000 kvadratmeter. 
Den lyckade satsningen på PVC-baserat golvmaterial ledde till en expansion för 
företaget och 1951-53 byggdes en ny fabrik. 1952 började man vid Ronnebyen-
heten att tillämpa sina plastteknologiska landvinningar på andra produkter än 
golvmaterial, bland annat plaströr, golvlister och olika typer av plastfolie. I sam-
band med expansionen i början av 1950-talet lyckades företaget genom att an-
ställa den schweiziske ingenjören Willi Senn komma i åtnjutande av värdefull 
teknisk och organisatorisk kompetens.19 1955 uppgick plastgolvsproduktionen 
till 400 000 kvadratmeter och trägolvsproduktionen till 700 000 kvadratmeter. 
Vid den här tiden tillsattes VD-posten med tredje generationen Wehtje.20

När företaget i mitten av 1950-talet introducerade tillverkning av plastmattor 
som innehöll asbest sågs det som ett innovativt framsteg. Knappt tjugo år senare 
hade ny kunskap om det hälsovådliga i att använda asbest förmått företaget att 
utveckla en plastmatta med andra tillsatser som ersättningsmaterial. 1974 var 
Tarkett det första företaget på Europamarknaden med ett asbestfritt konsument-
plastgolv. Tre år senare hade asbesten helt ersatts i samtliga producerade matty-
per.  

Familjen Wehtje var på 1960-talet fortfarande ensam ägare till Tarkett och 
utgjorde nu en väl etablerad ägargrupp inom svensk byggmateriel- och bygg-
nadsindustri. Tillsammans representerade de företag, i vilka familjen Wehtje 
hade större ägarintressen, en långtgående vertikal integration inom byggnads- 
––––––––– 
17 Birgitta Schwartz, 1997, sid. 194 f. 
18 PVC är förkortning av polyvinylklorid, en sorts termoplast.  
19 Willi Senn kom att leda företaget 1971-1985. 
20 Ernst Wehtje var VD 1907-1925, Hugo Wehtje 1925-1955 och Urban Wehtje 1955-1971. Se Bir-

gitta Schwartz, 1997, sid. 194 ff; Björn Olson, 1985. 
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och byggnadsmaterialsektorerna.21 Denna typ av integration kan hävdas ha ut-
gjort en karakteristisk industriell organisationsstrategi i den fordistiska ackumu-
lationsregimen generellt.   

Ända fram till mitten av 1960-talet stod familjen Wehtje som ensam inneha-
vare av aktiekapitalet samtidigt som man inom familjen lyckades mobilisera 
kompetenta företagsledare. Det var något som alls inte utgjorde regel inom 
svenskt näringsliv då, även om ägarinflytandet generellt i svenska företagsled-
ningar kan anses ha varit starkt i en internationell jämförelse. I linje med en all-
män trend, där storföretag och investmentbolag förvärvade gamla familjeföretag 
inom svenskt näringsliv, avyttrade emellertid familjen Wehtje 1966 femtio pro-
cent av aktierna i vad som fortfarande hette Limhamns Träindustri AB till fi-
nansbolaget Företagsfinans, ett dotterbolag till AB Custos.22

Under hela sin dittillsvarande historia hade det som från och med 1967 skulle 
heta Tarkett AB sökt expandera organiskt, och huvudsakligen inom Sverige. I 
mitten av 1960-talet rönte en ny tillväxtstrategi genomslag i företagsledningen. 
Tillväxt skulle ske genom internationalisering via etablering av utländska säljbo-
lag. Kapitaltillskott kunde åstadkommas genom att Tarketts aktier introducerades 
på Stockholms fondbörs 1967. Detta år nådde företaget tätpositionen bland Nor-
dens golvtillverkare. 1968 och 1969 etablerade Tarkett dotterföretag i Österrike 
respektive Västtyskland. I Danmark hade företaget redan 1962 bildat ett dotter-
bolag under namnet Limhamns Golvindustri AS. 

Beslutet att söka skapa tillväxt i Tarkett AB genom internationalisering me-
delst egen etablering av utländska säljbolag skedde i enlighet med ett mer omfat-
tande mönster, som i sina väsentliga delar var gemensamt för en stor del av den 
svenska industrin.23 Försäljningen uppgick 1964 till 75 miljoner kronor, varav 15 
miljoner var exportinkomster. Två år senare hade försäljningen ökat till 100 mil-
joner kronor samtidigt som exportandelen ökade.24

––––––––– 
21 Företag vari familjen Wehtje hade majoritetsintresse 1963: AB Skånsk Stenindustri (ca 90%) med 

150 anställda; Dalby Stenkross AB (ca 90%) med 263 anställda; AB Dalby Siporexfabrik (ca 90%) 
med 26 anställda; Göteborgs Siporexfabrik AB (ca 90%) med 182 anställda; Göteborgs Siporexför-
säljnings AB (ca 90%) med 7 anställda; Limhamns Träindustri AB - efter 1967 alltså Tarkett AB 
och efter 1997 Tarkett-Sommer- (100%) med 704 anställda.  Företag vari ägargruppen hade ett 
starkt minoritetsintresse: AB Iföverken (7%, huvudsakligen via personligt aktieinnehav) vilket in-
kluderar AB Rörstrands Porslinsfabrik med 4355 anställda; Skånska Cement AB (11%, huvudsak-
ligen via Iföverken) inklusive AB Elementhus med 3614 anställda; AB Skånska Cementgjuteriet 
(63%, huvudsakligen via Iföverken) med 11 684 anställda; AB Gotlands Förenade Kalkbrott (50% 
via Skånska Cement)med 138 anställda; AB Ignaberga Kalksten (50% via Skånska Cement) med 
22 anställda; Ölands Cement AB (47% via Skånska Cement) med 210 anställda; AB Betongindustri 
(33% via Iföverken och Skånska Cement) med 531 anställda, AB Lättbetong (50%, huvudsakligen 
via Iföverken och Dalby Stenkross AB) med 148 anställda; Svenska Entreprenad AB, SENTAB 
(37% via Iföverken och Cementgjuteriet) med 525 anställda; AB Tryckrör (33% via Cementgjuteri-
et och 33% via SENTAB) med 224 anställda. Vem äger Sverige? (SOU 1968:7) 1971, sid. 103-105.  

22 Familjen Wethje hade även starkt inflytande i Custos AB via sina direkta intressen i Skandivaviska 
banken (delvis även via Skånska Cement AB som hade en korsägarrelation med Skandinaviska 
banken). Billing/Stigendal, 1994, sid. 254; Birgitta Schwartz, 1997; Björn Olson 1985. 

23 Arpi/Wejke, 2000, sid. 353. 
24 Birgitta Schwartz, 1997, sid. 196. 
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Emellertid framstod det så småningom allt tydligare att det som från och med 
andra halvan av 1960-talet bör benämnas Tarkettkoncernen inte skulle lyckas att 
åstadkomma en mer betydande internationell tillväxt enbart genom de svenska 
produktionsenheterna och de nybildade utländska säljbolagen – vertikal integra-
tion. Man behövde även vidga produktsortimentet genom rena företagsförvärv, 
vilka dessutom skulle ge tillgång till redan väl inarbetade varumärken och för-
säljningskanaler – horisontell expansion.  

I 1960-talets slut gjordes inom Tarkett två större nyinvesteringar i Ronneby; 
en anläggning för textilmatteproduktion (’heltäckningsmattor’) och en ny fabrik 
för tillverkning av PVC-rör (bland annat  häng- och stuprännor).  

Ägarbilden förändrades 1970 då Swedish Match förvärvade aktiemajoriteten 
i Tarkett. Willi Senn som hade knutits till företaget redan i början av 1950-talet 
blev ny verkställande direktör och man bildade ett dotterbolag i Finland. I och 
med förvärvet av AB Wahlbecks Fabriker i Linköping – svensk marknadsledare 
på textilmattor – beträddes en väg mot expansiv horisontell integration (delvis i 
form av fientliga uppköp). 1973 avyttrades plaströrstillverkningen och Tarkett 
blev en alltmer renodlad golv- och folieproducent.  

Tarkett bildade 1975 ett bolag i Frankrike och 1977 blev man delägare i det 
franska golvföretaget Synfloor S A. Under 1980-talet skedde en tämligen aggres-
siv expansion av Tarkett både nationellt och globalt; 1980 köptes Nyland Mattor 
utanför Kramfors och golvtillverkningsdivisionen i norska Protan & Fagertun. 
Fagertuns välkända varumärke behölls och därmed kunde även en merpart av 
dess befintliga kundbas upprätthållas, medan de flesta produktionsanläggningar 
lades ner. 1981 förvärvades danska Orehoved Fanerfabrik samt golvdivisionen i 
det amerikanska företaget GAF, vilket vid den tidpunkten var USA:s näst största 
golvproducent. Förvärvet av GAF innebar tillgång och kontroll av ett distribu-
tionsnätverk som täckte hela Nordamerika. I köpet av GAF ingick två produk-
tionsanläggningar i USA och en i Irland.  

Renodlingen av verksamheten till golvproduktion intensifierades 1982, när 
Tarkett sålde sin tapetdivision i svenska Anneberg och sin plastfoliedivision i 
Ronneby.25 Därefter samma år köpte Tarkett amerikanska Harris Manufacturing 
Company som tillverkade och marknadsförde trägolv. Köpet av Harris ökade yt-
terligare Tarketts närvaro på den nordamerikanska kontinenten och gjorde kon-
cernen till världens största tillverkare av trägolv.  

Den strategi vari expansion genom internationalisering utgjorde ett huvud-
moment kan låta sig illustrera med några sifferexempel. Den årliga försäljningen 
uppgick alltså 1964 till 75 miljoner kronor varav 20 procent kom från export. 
1966 var försäljningen uppe i 100 miljoner kronor. Tio år senare hade årsförsälj-
ningen stigit till 400 miljoner kronor varav nästan 40 procent kom från försälj-
ning utanför Sverige. Vid 1980-talets ingång såldes för 740 miljoner kronor och 
1982 uppgick försäljningen till 1,8 miljarder, vilken under de två följande åren 
steg till 2,6 miljarder kronor. 80 procent av försäljningen skedde nu utanför Sve-
rige.  

––––––––– 
25 Tapetföretaget hade tillkommit som medlem i Tarkettgruppen 1978 i en omdisposition inom Swe-

dish Match. 
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När Willi Senn avgick som VD 1985 för att bli styrelseordförande, tillträdde 
Finn Johnsson VD-posten efter en tidigare position i Gränges Metallverken. Två 
nya trägolvsfabriker startades, en i USA och en i Broby i norra Skåne. 1987 för-
värvade Tarkett världens fjärde största golvföretag, det tyska Pegulan AG. Pegu-
lan hade i sitt produktsortiment bland annat PVC-golvprodukter i Tyskland, ke-
ramik (kakel och klinkers) i Italien, textilmattor i Österrike och Tyskland och 
plastfolieprodukter i Frankrike, totalt elva produktionsanläggningar. Genom för-
värvet av Pegulan nästan fördubblades Tarkettkoncernen. 1988 såldes Swedish 
Match och därmed Tarkett till STORA-koncernen. Antalet anställda uppgick till 
7 300 och årsförsäljningen låg på 6,2 miljarder kronor.  

Inledningen av 1990-talet innebar dels en ny verkställande direktör, Lars Wi-
sén, dels att en konsolideringsperiod påbörjades efter organisatorisk turbulens till 
följd av företagsförvärven och ägarstrukturförändringarna. Tarketts huvudkontor 
flyttades från Ronneby och Sverige till Frankenthal i Tyskland. Till ny platschef 
vid Ronnebyenheten utsågs Orvar Barthelsson. Samtidigt inträffade en konjunk-
turnedgång och byggproduktionen gick ner i flera länder. Vissa av Tarketts 
marknader nästan halverades. Genom en dramatisk rationaliseringsprocess och 
vissa avyttringar av koncerndelar – till exempel keramikgolvproduktionen i Itali-
en och textilgolvtillverkningen i Österrike – minskades antalet anställda med 
över 30 procent. 1991 var arbetsstyrkan nere i 5 000, från att 1989 ha uppgått till 
7 300. Tarketts koncernstruktur var nu inriktad på plastgolv, trägolv, våtväggs-
mattor och plastfolie.  

Efter STORA:s förvärv av det tyska bolaget Feldmühle 1990 växte koncer-
nens behov av likvida medel. Tarkett såldes därför 1994 till fondkommissionärs-
bolagen Goldman Sachs Capital Partners (43,65 procent) och Douglas Hanson 
(43,65 procent). Även företagsledningsgruppen kom att äga betydande aktiepos-
ter (åtta personer i företagsledningen tog kontroll över sammanlagt 8,8 procent) i 
det nya företaget, varför ägarstrukturförändringen kan betraktas som en Mange-
ment Buy Out of Capital. En mindre post, 3,9 procent, förvärvades av Hancock 
International. När Tarketts aktier noterades på Frankfurtbörsen senare samma år 
behöll Goldman Sachs C P och Douglas Hanson tillsammans 65 procent.26 Ägar-
dominansen över Tarkett flyttade därmed från traditionellt industrikapitalistiska 
intressen till finanskapitalistiska, samtidigt som minoritetsägarintressen genom 
en Management Buy Out of Capital etablerades inom den operativa ledningen av 
företaget. På samma gång som detta rimligen stärkte företagsledningens position 
gentemot majoritetsägarintressena visar forskning inom området att lokal styr-
ning och kontroll, till exempel över budget och strategiska beslut i liknande situ-
ationer tenderar att centraliseras inom den lokala nivån.27 Den lokala fackklub-
ben förlorade vid STORA:s utförsäljning av Tarkett de kanaler för information 
och inflytande som dess styrelserepresentation i STORA:s koncernstyrelse och 
representationen i STORA:s svenska referensgrupp hade inneburit.28

––––––––– 
26 Bo Arpi/Per Wejke, 2000, sid. 362. 
27 Smith/Thompson, 1999, sid. 220. 
28 Intervjuer med Sune Ekbåge, 2003-10-30; Åke Nilsson, 2003-11-18. 
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De inledande diskussionerna mellan Tarkettgruppens högsta ledning i Fran-
kenthal och ledningen för Sommer Allibert i Paris angående en sammanslagning 
av de båda företagsgrupperna initierades under hösten 1996. Den 3 december 
1997 offentliggjordes att fusionen av Tarkett och franska Sommer Allibert under 
det nya koncernnamnet Tarkett Sommer var ett fullbordat faktum. Strategiskt in-
nebar fusionen koncentration till kärnverksamheter inom trä- och plastgolvpro-
duktion, internationalisering och ökad koncernstorlek med förgreningar utöver 
Västeuropa/USA till Östeuropa och Asien och erfarenhetsutbyte över nations-
gränserna vad gäller marknadsföring och försäljning. 

Fusionen skedde genom att Tarkett köpte ut Sommer Alliberts golvdivision 
samtidigt som Sommer Allibert tog kontroll över de aktieposter i Tarkettgrup-
pen, som sedan 1994 varit i händerna på fondkommissionärsbolagen Goldman 
Sachs C P och Douglas Hanson. Cirka 70 procent av aktiestocken i det nybildade 
Tarkett Sommer behölls under kontroll av ägarna till Sommer Allibert, medan 
återstoden, cirka 30 procent av aktierna, gjordes tillgängliga för marknaden via 
Frankfurtbörsen. (Hur företagsledningsgruppen fortsättningsvis hanterade sitt ak-
tieinnehav har jag inte kunnat nå uppgifter om.) Ett omedelbart organisatoriskt 
problemkomplex för de båda fusionerade företagsgrupperna att hantera blev för-
säljningsbolagsorganisationernas utseende i de olika marknaderna. I de markna-
der där det nu fanns dubbla väl etablerade försäljningsorganisationer ställdes 
krav från koncernledningen om att reducera dessa till en. Här ställdes två före-
tagsledningskulturer, som förväntades smälta samman till en, inför en svår prio-
riteringsproblematik. Lösningen blev slutligen att den gamla Tarkettorganisatio-
nen fick kvarstå i de nordiska länderna, medan koncernen på kontinenten beslöt 
behålla Sommer Alliberts försäljningsorganisation.  

En annan prioriterad fråga för den nya koncernledningen blev att rationalisera 
och reducera överkapacitet i produktionen; att effektivisera i synergihänseende. 
Detta medförde nedläggning av en produktionsenhet på Irland, där 133 anställda 
förlorade sina arbeten, uppsägningar av personal vid fabrikerna i Konz, Fran-
kenthal och Hanaskog samt en överflyttning av produktionen vid fabriken i Alt-
dorf till Ronneby, varvid cirka 100 personer avskedas vid den schweiziska enhe-
ten. I samband med fusioneringsprocessen valde Lars Wisén, som nu alltså var 
VD för Tarkett Sommer med säte i Frankenthal, efter konflikt med den franska 
majoritetsägaren att avgå under hösten 1998. Den verkställande ledningen under-
ställdes den helfranska koncernledningen med Marc Assa som VD.29 Tarkett 
Sommers vision för det nya sammanslagna företaget formulerades enligt följande 
i september 1998: 

Tarkett-Sommer AG är ett golvföretag. Vår uppgift är att vara världsledande 
på golv.

Vår ambition är att förstå och tillfredsställa vår[a] kunders behov i alla avse-
enden över hela världen.

Att förbättra företagets värde är syftet med vårt företags aktiviteter.

––––––––– 
29 Samtal med Bo Pettersson, 2001-09-14; Verksamhetsberättelse för Tarkett Fabriksklubb, 1997; 

1998 (IFR). 
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Jakten på överlägsenhet är den drivande kraften för alla som arbetar vid 
Tarkett-Sommer AG.

Vi strävar efter överlägsenhet och en känsla av ett enhetligt företag genom 
att använda potentialen inom våra två sammanslagna företag, Tarkett och 
Sommer.

Vårt mål är kvalitet i allting vi gör. För oss är ekologi och ekonomi två sidor 
av samma mynt.30

Tarkett Sommer hade år 2000 cirka 7 400 anställda, varav i Sverige cirka 1 600 
och omsättningen var 12,7 miljarder SEK (1,4 miljarder Euro). Koncernens akti-
viteter var fördelade i 50 länder; tillverkning av olika golvmaterial skedde i 27 
olika produktionsenheter i tio länder, i Europa på 17 orter. Totalt omfattade kon-
cernen över 30 säljbolag i hela världen och marknadsförde sina produkter under 
varumärkena Tarkett, Sommer, Harris-Tarkett, Domco, Febolit och Baladecor.31

      
      Bild 1. Södra fabriken, exteriör från söder. 

       Källa: Marknadsavdelningen Tarkett Sommer AB, Ronneby. 

Ronnebyenheten inom Tarkett blev således genom förändrade ägandeförhållan-
den och företagsfusioner en relativt mindre andel i en växande internationell 
koncern. Den yttersta makten över produktionsenheten fjärmades geografiskt 
från Ronneby; fram till 1990-talet inom Sverige, därefter utomlands till Tyskland 
och Frankrike. Produktionsenhetens möjligheter att hävda sina lokala intressen 
inom koncernen kom i ökande grad att baseras i moment som investeringspoten-
tial, produktutveckling, kvalitetsutveckling och ökad produktivitet.32

Tarkett Sommer AB i Ronneby hade år 2002 644 anställda, varav 509 män 
och 135 kvinnor. Av dessa var totalt 468 organiserade i Industrifacket och 176 i 

––––––––– 
30 Arpi/Wejke, 2000, sid. 374. 
31 ”Web-hemsida”, http://www.tarkett-sommer.com/sverige/info/default.asp
32 Samtal med Bo Pettersson, 2001-09-14. 
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Privattjänstemannakartellen. Industrifackets medlemmar var fördelade på 394 
män och 74 kvinnor, Privattjänstemannakartellens på 115 män och 61 kvinnor. 
Chefsbefattningarnas antal uppgick till totalt 34, varav 3 innehades av kvinnor.33

Som framgår av diagram 1 och tabell 1 (se nedan), är den långa trenden för anta-
let produktionsanställda sjunkande under undersökningsperioden. Några signifi-
kanta förändringar behöver kommenteras redan här. Den dramatiska nedgången 
1973-74 kan sättas i samband med oljekriserna. Stabiliseringen av oljemarkna-
den och den statliga devalveringspolitiken kan ha haft betydelse för återhämt-
ningen vid mitten av 1970-talet. 1982 sålde Tarkett AB foliesektionen till finska 
Wiik&Höglund, vilket gör omedelbart avtryck i statistiken över antalet anställda, 
i likhet med försäljningen av logistikavdelningen till ASG 1988. 1990 såldes 
vaktverksamheten till Securitas, 1991 överfördes 11 befattningar från LO-
området till tjänstesidan, SIF, och år 2001 förvärvade Tarkett åter logistikavdel-
ningen.

Under 1970-talet samvarierar den procentuella andelen kvinnor i hög grad 
med det totala antalet anställda, det vill säga när det totala antalet ökar, ökar även 
andelen kvinnor. När det totala antalet minskar, minskar den procentuella ande-
len kvinnor.  

Diagram 1. Antal produktionsanställda och andelen kvinnor (%), 1970 -
2002. 
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Källor: Verksamhetsberättelser Tarkett Fabriksklubb 1970 – 2002 (IFR); Uppbördslistor Tarkett AB 
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––––––––– 
33 Personalekonomiskt bokslut 2002, (IFAB); Jämställdhetsplan 2001-07-01 – 2002-12-31, (TPAR).
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Tabell 1. Antal produktionsanställda vid Tarkett AB, 1970 – 2002, fördel-
ning mellan kvinnor och män.

År Kvinnor % Män % Totalt 

1970 94 19 391 81 485 
1971 115 21 440 79 555 
1972 126 21 480 79 606 
1973 101 17 484 83 585 
1974 82 17 394 83 476 
1975 128 21 480 79 608 
1976 187 26 541 74 728 
1977 153 23 506 77 659 
1978 123 19 537 81 660 
1979 133 22 475 78 608 
1980 146 23 476 77 622 
1981 139 23 466 77 605 
1982 101 25 311 75 412 
1983 79 20 316 80 395 
1984 81 21 304 79 385 
1985 75 17 366 83 441 
1986 97 21 374 79 471 
1987 94 19 397 81 491 
1988 100 17 476 83 576 
1989 108 19 425 81 533 
1990 93 20 378 80 471 
1991 90 21 331 79 421 
1992 72 18 320 82 392 
1993 80 20 325 80 405 
1994 73 19 312 81 385 
1995 83 20 333 80 416 
1996 84 20 334 80 418 
1997 81 20 326 80 407 
1998 80 19 340 81 420 
1999 74 18 339 82 413 
2000 71 17 349 83 420 
2001 79 16 413 84 492 
2002 74 16 394 84 468 

Källor: Uppbördslistor Tarkett AB 1970-2000; Personalekonomiskt bokslut 1999 – 2002,  (IFAB); 
Verksamhetsberättelser Tarkett Fabriksklubb 1979 – 2002 (IFR). Uppgifterna från såväl verksam-
hetsberättelser som uppbördslistor gäller personalsituationen i december månad respektive år. Efter-
som organisationsgraden pendlat något mellan cirka 97 och 100 %, kan siffrorna i tabellen innebära 
motsvarande underskattning av de totala antalen anställda. Det finns ingenting, såvitt känt, som talar 
för någon oproportionerlig könssammansättning inom den lilla gruppen icke organiserade. Den even-
tuella felmarginalen torde därmed inte påverka relationen mellan andelarna kvinnor och män. Efter-
som december månad av olika skäl är den månad då företaget har haft minst antal anställda under 
åren, rymmer redovisningen en marginell, men genomgående, underskattning av antalet anställda 
jämfört med årsgenomsnitten.    
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Detta skulle kunna tyda på att kvinnorna som grupp utgjorde en arbetskraftsre-
serv varur kunde anställas fler vid behov, och friställas fler när behovet av ar-
betskraft minskade.34

Efter 1984 förändras bilden till den motsatta, det vill säga männen tenderar 
att som grupp, i högre grad än kvinnorna, utgöra buffert för fluktuationer i det to-
tala antalet produktionsanställda, samtidigt som kvinnornas andel sjunker. Åren 
2001 och 2002 var kvinnornas andelar bland de produktionsanställda rekordlåga, 
cirka 16 procent, under undersökningsperioden. Företagsledningen såg den sjun-
kande andelen kvinnor som ett allvarligt problem, och genomförde år 2000 i 
samarbete med arbetsförmedlingen i Ronneby en undersökning av kvinnornas 
svala intresse för anställning vid Tarketts produktionsavdelningar.  

Det framkom att av alla som under året sökt anställning vid Tarkett utgjordes 
bara sju procent av kvinnor. Av dessa erhöll dock de allra flesta anställning, sex 
av sju sökande kvinnor, eller cirka 86 procent. Ett generaliserbart mönster för det 
låga intresset bland kvinnorna var att de föredrog anställning inom vård och om-
sorg framför produktionsarbete vid Tarkett.35 Dramatiken i slutsatserna skall inte 
överskattas då de bygger på små statistiska material. De skönjbara tendenserna är 
ändå, menar jag, intressanta som utgångspunkter för vidare frågeställningar i 
både empiriska och teoretiska hänseenden. 

Lokala fackliga perspektiv

Parallellt med internationaliseringen specialiserades produktionsenheten i Ron-
neby alltmer för att efter 1990 helt inriktas på homogena plastgolv, så kallade 
”objektgolv”, huvudsakligen avsedda för offentliga lokaler. Marknaden för enhe-
tens produkter var i det nya decenniet världsomspännande. Råvaruleverantörerna 
var spridda i olika länder, men den största utgjordes 2001 av Norsk Hydro i 
Stenungsund för leveranser av PVC.36 Med ett vidgat rumsligt begreppsinnehåll i 
arbetsprocessens förändring hamnar även transnationaliserade ägarstrukturer 
och den alltmer internationaliserade marknaden i fokus.37

När det gäller de produktionsanställdas syn på den internationaliserade ägar-
strukturen och marknadens internationalisering är det svårt att ha en bestämd 
uppfattning, och inte heller går det att utifrån den forskningscirkel (se nedan) 
som jag genomförde med ett antal fackligt aktiva vid Tarkett i Ronneby 2002-
2003 att entydigt beskriva upplevelserna bland de anställda. Å ena sidan förekom 
synpunkter som framhöll det gynnsamma i större avsättningsmarknader och ökad 
produktion med bibehållet eller ökat antal arbetstillfällen, å den andra var före-
ställningar om produktionens flyttbarhet till andra produktionsenheter påtaglig 
bland personalen. Förhoppningar om att ett väl utfört arbete och nöjda kunder 
skulle resultera i koncernens ökade investeringar lokalt i Ronneby blandades 

––––––––– 
34 En intervju med Lennart Hjelm, 2003-05-13, ger stöd för tesen om kvinnorna som arbetskraftsre-

serv under 1970-talet. 
35 Intervju med Per Mattsson, 2003-05-26. 
36 Intervju med Bo Pettersson, 2001-09-14. 
37 Smith/Thompson, 1999, sid. 222 ff. 
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med känslor av maktlöshet gentemot ägarintressen långt bort i något annat land. 
Användningen av datorstödda jämförelser mellan olika produktionsenheter, 
benchmarking, inom koncernen och i förhållande till konkurrenter upplevdes av 
somliga som hotfulla på ett sätt som anknyter till teori om disciplinering genom 
anställningsotrygghet.38 Möjligen går det här att skönja ett generationsbundet 
upplevelsemönster, där äldre anställda var mer benägna än yngre att uppleva in-
ternationaliseringen utifrån en farhågehorisont snarare än från en mer positiv för-
väntanshorisont.39       

Dessutom fanns bland de produktionsanställda en uppfattning som gjorde 
gällande att Ronnebyenheten vid företagsförvärv och fusioner hade ”mjölkats” 
på vinst för att klara amorteringar på förvärvskrediter, resurser som hävdades el-
jest hade kunnat investeras i till exempel teknisk rationalisering och arbetsmiljö-
förbättringar.40 Produktutvecklings- och organisationsfrågor under 1990-talet 
måste, som framgår, ses mot bakgrund av den transnationaliserade ägarstruktu-
ren, den alltmer konkurrensintensiva internationaliserade avsättningsmarknaden 
och teknikutvecklingen inom såväl produktion som inom distribution.    

Den lokala fackliga organiseringens äldsta historia har två ådror. En utgör ur-
sprung till den lokala avdelningen inom Svenska Grov och Fabriksarbetareför-
bundet, sedermera Svenska Fabriksarbetareförbundet och från och med 1993 In-
dustrifacket. Den andra följer den lilla trävarufabrik i Ronnebyhamn som några 
årtionden in på 1900-talet (1944) till väsentlig del skulle utgöra grunden till Tar-
kett AB – Ronnebyredds Trävaru AB.  

Den förstnämnda ådran kan spåras tillbaka till 1906. I ett brev tillställt 
Svenska Grov och Fabriksarbetareförbundet kan vi läsa följande: 

Ronneby den 23 september 1906 
Vi får härmed meddela att Sten och Grovarbetarna i Ronneby har bil-
dat en avdelning av Svenska Grov och Fabriksarbetareförbundet och 
bedja härmed att förbundsstyrelsen ville sända oss 25 st medlems-
böcker, en matrikel, en kassabok och en protokollsbok. Även som ett 
formulär till anmälan om inträde i förbundet. 
Ordförande Sven J. Nilsson 
adr Ronneby41

Formellt anslöts avdelningen till förbundet den 1/10 1906. Lokalavdelningen be-
stod då i 14 medlemmar. Några veckor senare samma år sändes ännu ett brev 
från Ronnebyavdelningen till Svenska Grov och Fabriksarbetareförbundet. Det 
har följande lydelse:  

––––––––– 
38 Forskningscirkelsprotokoll II, 2002-04-26, sid. 2 (IFR), (Se redovisning av källmaterial nedan.) 

För en diskussion om ”management by uncertainty” av främst tidsbegränsat anställda, se Jackie K 
Rogers, 1999. 

39 Begreppet förväntanshorisont är hämtat från Reinhart Koselleck, 1985. 
40 Forskningscirkelsprotokoll II, 2002-04-26, sid. 2 (IFR). 
41 Brev I, 1906-09-23, (IFR). 
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Ronneby den 10/12 1906 
Till Sv Grov och Fabriksarbetareförbundet 
Expedition Folkets Hus Stockholm 
Vi sända härmed 6.25 kr för 25 st medlemsböcker vilka vi bekommo 
den 10/11 enligt postanvisning. 
Sv Grov och Fabriksarbetareförbundets avd No 216 
adr C. A. Johansson  Strandgatan 2542

1911 lämnade avdelningen, som då bara hade en kvarvarande medlem, förbun-
det. Först 1924 anslöts avdelningen, nu med 37 medlemmar, åter till förbundet: 

Ronneby den 28/4 1924  
Svenska Grov och Fabriksarbetareförbundet 
Vi har för första gången haft möte idag och vi beslöt enhälligt att på 
samma gång förbundet skickar hit som skall tillhöra vår avdelning här 
i Ronneby så vilja vi på samma gång bedja förbundet vara vänliga och 
skicka samma Riksavtalet som Karlshamnsavdelningen har. Kan det 
vara möjligt att få det tills lördagen den 4 maj för då skall vi hava vårt 
ordinarie möte vilket kommer att bli första lördagen varje månad. 
Högaktningsfullt 
Wiktor F. Svensson, ordförande43

Vad som orsakade den lokala avdelningens tynande tillvaro i början av 1910-
talet och dess utträde ur förbundet ända till 1924 framgår inte av något känt 
lokalt källmaterial. Däremot kan händelseförloppet relateras till den generella ut-
vecklingen inom svensk fackföreningsrörelse efter dess svidande nederlag i sam-
band med storkonflikten 1909 och den djupa lågkonjunkturen. Grov- och Fa-
briksarbetareförbundet tappade bortåt 75 procent av medlemmarna under perio-
den 1907-1911.44 (1962 kommer Svenska Fabriksarbetareförbundet in i bilden 
igen, se nedan.)  

Den andra fackliga ådran, som är knuten till företagets i Ronnebyhamn äldsta 
historia, är mer känd. Det egentliga ursprunget står att finna i en trävarufabrik, 
startad 1843 av grosshandlare C. E. Bergman, på Glasbacken i centrala Ronneby. 
Rörelsen övertogs 1890 av sonen Albert Bergman och flyttades till Ronneby-
hamn där snickerifabriken utvecklades raskt. Produkterna bestod i dörrar, grindar 
och hyvlat virke, och gick till en del på export, framför allt till England. 1909 
valde några anställda vid snickerifabriken att organisera sig inom Träarbetare-
förbundet. Dessa tvingades dock omedelbart, för att få behålla arbetet, att ge upp 
den fackliga organiseringen. Nästa försök till organisering vid fabriken skedde 
1917. Arbetarna sökte då medlemskap i träarbetarnas avdelning 175 i Ronneby. 
Även detta försök misslyckades då de organiserade arbetarna återigen hotades 
med avsked. I början av 1920-talet kom det emellertid till engelska hamnarbeta-
res kännedom att svenska trävaror som distribuerades och såldes i den engelska 

––––––––– 
42 Brev II, 1906-12-10, (IFR). 
43 Brev III, 1924-04-28, (IFR). 
44 Klas Åmark, 1986, sid. 91-92. 
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marknaden producerades av oorganiserad arbetskraft i Sverige. Genom informa-
tion och samarbete mellan svenska och engelska fackföreningar bestämdes att 
svenskt träexportgods skulle certifieras av Svenska Träarbetareförbundet i de fall 
organiserad arbetskraft hade använts i produktionen. Bergmans icke certifierade 
trädörrar från Ronneby sattes därmed i blockad i de engelska hamnarna. Uppen-
barligen mot sin vilja såg sig Bergman sålunda i slutet av 1921 nödgad att be 
sina anställda att organisera sig för att Englandsexporten skulle återgå till det 
normala. Den 30 december 1921 samlades arbetarna vid snickerifabriken i Ron-
nebyhamn för att dryfta denna ovanliga begäran från företagsledningen. Berg-
mans framställan hörsammades av arbetarna. För att säkra fackföreningens verk-
samhet tvingades dock Bergman att betala uteblivna medlemsavgifter som ålagts 
de arbetare som tidigare hade försökt organisera sig.45

Episoden illustrerar, utöver den fackliga organiseringens första skede lokalt, 
facklig internationalism i en tid som i övrigt präglades av politisk och ekonomisk 
nationalism, och de förändrade styrkeförhållanden mellan arbete och kapital som 
den fackliga internationalismen kunde innebära.   

Snickerifabriken i Ronnebyhamn ödelades 1924 av en brand och ett nytt bo-
lag bildades under namnet Ronnebyredds Trävaru AB. Efter konkurs 1944 över-
togs fabriken, som då hade börjat producera parkettgolv, av Limhamns Träindu-
stri AB. 1962 övergick de kollektivanställda vid Ronnebyfabriken, vilken nu 
hade en betydande plastgolvtillverkning, från Sveriges Träindustriarbetareför-
bunds avdelning 150 till Sveriges Fabriksarbetareförbunds avdelning 216 Ron-
neby. Genom en avdelningssammanslagning 1976 bildades regionavdelning 20 
omfattande hela Blekinge.46 1993 gick Svenska Fabriksarbetareförbundet till-
sammans med Beklädnadsarbetareförbundet upp i det nybildade Industrifacket, 
inom vilket de kollektivanställda vid Tarkett AB kom att tillhöra avdelning 4 
Blekinge.  

Produktionsorganisationen vid Tarkett i Ronneby kännetecknades fram till 
slutet av 1980-talet av tayloristiska principer vad gäller arbetsdelning, arbetsled-
ning och hierarkisk ansvarsfördelning. En strikt vertikal uppdelning rådde mellan 
planerande/styrande och utförande arbetsuppgifter. Den horisontella arbetsdel-
ningen innebar en rigid uppdelning av arbetsmoment och, vid sidan av uppdel-
ningen mellan arbetare och tjänstemän, särskilt mellan produktionsanställda och 
anställda inom avdelningar för reparation och underhåll. Retoriskt och symbo-
liskt tog sig den interna desintegrationen uttryck i befattningsbenämningar som 
maskinskötare, krossare, blandare, valspassare, avsynare, paketerare och avlösa-
re, vid sidan av gränsdragningen mellan arbetsledare och arbetare, samt i status-
markörer som till exempel särskild klädsel för arbetsledare, stämpelkort för de 
produktionsanställda och ”ångvissla” – ljudmarkering av arbetstidens början/slut 
– och även mer subtila gränsmarkörer som var i företagets matsal ”det passade 
sig” att de olika kategorierna anställda intog sina måltider, hur olika kategorier 
tilltalade varandra etc. Arbetsprocessens befattningsindelning praktiserades 

––––––––– 
45 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1991(IFR). Historiken bygger på en nedteckning av 

Alf Sturesson, Tarkett AB, Ronneby. 
46 Lennart Vallstrand, 1977, sid. 199. 
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strikt, och var individuellt bunden till de enskilda produktionsanställda.47 Unge-
fär tio år senare, vid sekelskiftet 2000, hade företaget i samarbete med den lokala 
fackföreningen etablerat en förändrad, så kallad målstyrd, organisationsmodell 
som i väsentliga delar integrerade tidigare vertikalt och horisontellt åtskilda ar-
betsmoment och gav uttryck för en mer egalitaristisk lokal företagskultur. Det är 
denna nya målstyrda organisationsmodell som står i fokus i föreliggande studie. 

Den tredje industriella revolutionen och de förändrade förutsättningar som 
den medförde hade att mötas inte bara av industrin själv, utan även av de fackli-
ga organisationerna. 1900-talets tre sista årtionden kom att innebära stora föränd-
ringar för fackföreningsrörelsen, både centralt och lokalt. När det gäller fackligt 
agerande på central nivå återkommer jag därför till detta i kapitel 3, ”Industriella 
och fackliga utvecklingslinjer”. Den lokala fackliga nivån ges en belysning i 
framför allt kapitel 8, ”Företagsledning och facklig verksamhet”.  

Forskningsfältet och avhandlingens positionering 

En dispositionsmässig ambition i avhandlingen har varit att fortlöpande integrera 
teoretiska diskussioner i de empiriska delarna. Forskningsläget framträder där-
igenom dels i kapitel 2 ”Teoretiska och metodiska överväganden”, dels åter-
kommande i den följande redovisningen av undersökningen. Jag väljer därför att 
här bara kort redovisa forskningsfältet inom vilket denna avhandling torde place-
ras.

Forskning om enskilda företag och forskning om arbetet och dess villkor – 
företagshistoria och arbetarhistoria – har traditionellt bedrivits som två separata 
grenar bland historiker, ekonomhistoriker, sociologer och i viss mån även etno-
loger. Inom ekonomisk historia dominerades företagshistoria fram till 1980-talet 
av forskning som i hög grad bedrevs på företagsledningars villkor, ”success sto-
ries”, som inte sällan hade karaktären av uppdragsforskning. Väsentliga pro-
blemområden knutna till principiella motsättningar mellan arbete och kapital 
kom i skymundan, och under 1960- och 1970-talen växte därför kritiken mot 
denna forskning. Från en annan utgångspunkt kritiserades den traditionella före-
tagshistorien för att inte nå upp till vetenskapliga kriterier avseende teoretisk an-
knytning och generalitet och för att inte tillräckligt beakta strukturell förändring 
och utveckling. Undersökningar av företag kunde i allmänhet inordnas i katego-
rin mikroanalyser.48

Inom historieämnet såväl som inom ekonomisk historia växte forskningsin-
tresset för arbete och arbetsliv efter cirka 1970.49 Centrala perspektiv gällde re-
konstruktioner av arbetsprocesser; arbetsprocessförändringar och deras drivkraf-
ter, (makt-)relationer mellan arbete och kapital; arbetares motstånd och organise-
ring, arbetsmiljöfrågor samt arbetsdelning och arbetsstyrkans (förändrade) sam-

––––––––– 
47 Intervjuer med Alf Sturesson , 2001-02-16; 2001-04-10. 
48 Se Håkan Lindgren, 1999. 
49 Svenska arbetarhistoriska pionjärarbeten redan under 1950- och 1960-talen var Per Nyströms 

Stadsindustriens arbetare före 1800-talet, Stockholm 1955 och Bo Gustafssons Den norrländska 
sågverksindustrins arbetare 1890-1913.  Arbets- och levnadsförhållanden, Stockholm 1965. 
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mansättning vid olika industriföretag.50 Även inom den arbetarhistoriska forsk-
ningsinriktningen tillämpades till stor del mikroperspektiv, många gånger dock i 
komparativa analyser där fler än ett företag eller en bransch ingick.51 Analyser på 
makronivå har främst gällt facklig och politisk organisationsutveckling.52 Arbe-
tarhistoria har i allmänhet präglats av höga teoretiska ambitioner, främst inom 
området för arbetsprocessanalys.53 Harry Bravermans degraderingstes avseende 
tayloristisk arbets- och ledningsorganisation fick starkt teoretiskt genomslag från 
och med början av 1980-talet.54 I slutet av 1980-talet och under 1990-talet sked-
de dessutom en vidgning av de teoretiska perspektiven till att i högre grad även 
omfatta genus- och migrationsaspekter.55 Intresset ökade även för andra katego-
rier av löneanställda än traditionella arbetare, exempelvis olika tjänstemanna-
grupper.56

––––––––– 
50 Se Lars Edgren/Lars Olsson, ”Arbetare och arbetsliv. Svensk arbetarhistorisk forskning”, red. 

Klaus Misgeld/Klas Åmark, Arbetsliv och arbetarrörelse. Modern historisk forskning i Sverige,
Stockholm 1991.  

51 Exempelvis Bo Stråth, Varvsarbetare i två varvsstäder. En historisk studie av verkstadsklubbarna 
vid varven i Göteborg och Malmö, Göteborg 1982. 

52 Exempelvis Gunnar Olofsson, Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse, reformism och socialde-
mokrati, Lund 1979; Klas Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska fackförbun-
dens medlemsutveckling 1890-1940, Lund 1986; Solidaritetens gränser. LO och industriförbunds-
principen under 1900-talet, Stockholm 1998; Klaus Misgeld, Den fackliga europavägen. LO, det 
internationella samarbetet och Europas enande 1945-1991, Stockholm 1997; Anders Kjellberg, 
Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige, Lund 2001; Nils Elvander/Anita Seim 
Elvander, Gränslös samverkan. Fackets svar på företagens internationalisering, Stockholm 1995; 
Birger Simonson, ”När ramarna sprängs. Fackligt inflytande i de transnationella koncernerna och 
den Europeiska unionen”, Dagsverken. 13 essäer i arbetets historia, red. Alf O Johansson/Susanne 
Lundin/Lars Olsson, Lund, 1994. När det gäller forskning om koncernfacklig organisering vid ett 
specifikt företag bör nämnas Johan Åkerman, Lokala fack i globala företag. Electrolux verkstads-
klubb i Motala och koncernfacket 1925-1985, Stockholm 2003. Svenska företagsägarintressen har 
analyserats av t ex C H Hermansson, Ägande och makt. Vad  kommer efter de 15 familjerna?,
Stockholm 1989; Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, Stockholm 1995. Den senare har 
lanserat ”mesonivån” som analytisk nivå (se kapitel 2 i denna avhandling). 

53 Exempelvis Lars Olsson, Då barn var lönsamma. Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska 
förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet, Stockholm 1980; 
Lars Berggren, Ångvisslans och brickornas värld. Om arbete och facklig organisering vid Kockums  
Mekaniska Verkstad och Carl Lunds fabrik i Malmö 1840-1905, Malmö 1991; Lars Ekdahl, Arbete 
mot kapital. Typografer och ny teknik – studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriel-
la genombrottet, Lund 1983. 

54 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital, Stockholm 1977. 
55 Exempelvis Anita Göransson, Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska 

fabriker 1830-1877, Lund 1988; Ulla Wikander, Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-
1980, Lund 1988; Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist. En studie av mejeriyrkets maskuli-
niseringsprocess, Lund 1992; Kerstin Norlander, Människor kring ett företag: Kön, klass och eko-
nomiska resurser. Liljeholmens stearinfabriks AB 1872-1939, Göteborg 2000; Boel Berner, red. 
Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, Lund 2003; Lars Olsson, På tröskeln till 
folkhemmet. Baltiska  flyktingar och polska koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i 
skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, Lund 1995.  

56 Se Christina Florin, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom 
den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Stockholm 1987; Mats Greiff, Kontoristen:  Från 
chefens högra hand till proletär. Proletarisering, feminisering och facklig organisering bland 
svenska industritjänstemän 1840-1950, Lund 1992. 
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Forskning om skydds- och arbetsmiljöaspekter och arbetsmarknadskonflikter 
gjorde sig gällande.57

Arbetslivsforskning utifrån generations- och etnicitetsaspekter har mestadels 
gällt barnarbete, äldre yrkesarbetares konfrontation med förändrade produktions-
förhållanden och invandrade minoriteters deltagande i jordbruks- och industri-
produktion.58 Successivt införlivades också identitets- och kulturperspektiv i 
forskningsområdet, samtidigt som ambitionen att koppla företag och arbete till 
omgivande samhälle ökade.59 När det gäller etnicitetsperspektiv på den fackliga 
utvecklingen befinner sig forskningen ännu i sin linda.60

Allmänt kan sägas att företags- och arbetslivsforskningen kring sekelskiftet 
2000 fått en alltmer tvärvetenskaplig karaktär och att framför allt genusforskning 
vunnit insteg som en integrerad del i de teoretiska perspektiven. Inom historia 
och ekonomisk historia är det främst den andra industriella revolutionen som har 
varit föremål för forskning, medan inom sociologin intresset ofta legat närmare 
samtiden. Under 1990-talet går det emellertid att skönja en förskjutning av 
forskningsintresset mot den andra halvan av 1900-talet även inom historia och 
ekonomisk historia. Detta har öppnat och bidragit till en metodologisk utveckling 
genom tillämpning av intervju- och forskningscirkelmetoder. Företags- och arbe-
tarhistoria har därigenom kommit att bidra till utveckling inom området för oral 

––––––––– 
57 Exempelvis Annette Thörnquist, Silikosproblemet i Österbybruk 1920-1980. Skyddsarbetet – fack-

lig kamp eller partssamarbete?, Stockholm 1993; ”Konsensus eller konflikt? Arbetarskyddet som 
samhällsfråga” i Dagsverken. 13 essäer i arbetets historia, red. Alf O Johansson m fl, Lund 1994; 
Tom Olsson, Pappersmassestrejken 1932. En studie av facklig ledning och opposition. Lund 1980; 
Christer Thörnqvist, Arbetarna lämnar fabriken. Strejkrörelser i Sverige under efterkrigstiden, de-
ras bakgrund, förlopp och följder, Göteborg 1994.

58 Exempelvis Lars Olsson, Då barn var lönsamma. Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska 
förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet, Stockholm 1980; 
Gamla typer och nya produktionsförhållanden. Om rationalisering och medbestämmande, åldrande 
och solidaritet bland typografer i Sverige från slutet av 1800-talet till omkring 1960, Lund 1986; 
”Skånska godsägare och galiziska roepigor. Kapitalism, betodling och arbetarimport före första 
världskriget”, i Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén, red. Ingemar Norrlid m fl, Lund, 1987; 
”Det var bara galizier i kaolinen…” Om arbetskraftsimport och etnisk arbetsdelning vid Ifö kaolin-
bruk i Bromölla i början av 1900-talet”, i Hembygden och världen. Festskrift till Ulf Beijbom, Väx-
jö 2002; Björn Horgby, Dom där. Främlingsfientligheten och arbetarkulturen  i Norrköping 1890-
1960, Stockholm 1996; Christer Lundh/Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvand-
ring, Stockholm 1994. 

59 Exempelvis Alf Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen. Olofström 1895-1925, Lund 1990; 
Mats Lindqvist, Klasskamrater. Om industriellt arbete  och kulturell formation 1880-1920, Stock-
holm 1994; Marion Leffler, Böcker, Bildning, Makt. Arbetare, borgare och bildningens roll i klass-
formeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901, Lund 1999; Mikael Ottosson, Sohlberg och Sur-
degen. Sociala Relationer på Kosta Glasbruk 1820-1880, Malmö 1999; Christian Berggren, Det 
nya bilarbetet. Konkurrensen mellan olika produktionskoncept i svensk bilindustri 1970-1990.
Lund 1990; Roland Ahlstrand, Förändring av deltagande i produktionen. Exempel från slutmonte-
ringsfabriker i Volvo, Lund 2000; Jan-Evert Nilsson, Blomstrande näringsliv. Krafter och motkraf-
ter bakom förändringar i europeiska och amerikanska regioner, Stockholm 1998; Åsa Lundqvist, 
Bygden, bruket och samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm, 
1900-1979, Lund 2001. 

60 Exempelvis Wuokko Knocke, Invandrare möter facket. Betydelsen av hemlandsbakgrund och 
hemvist i arbetslivet, Stockholm 1982. Pågående avhandlingsprojekt i historia vid Växjö universitet 
om LO och invandrarna – Jesper Johansson.  
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history.61 Forskning om enskilda multinationella företag och internationalise-
ringens konsekvenser för de anställda i Sverige och vid företagens utländska 
produktionsenheter har utförts inom ”Nordframprojektet” kring nordiskt kon-
cernfackligt arbete, och alldeles nyligen av Johan Åkerman och av Jonas Sjölan-
der.62

I det specifikt svenska forskningsläget och även i en internationell utblick ut-
gör arbetslivsforskning om framför allt arbetsprocess- och arbetsorganisations-
förändring under 1900-talets tre sista decennier en viktig grundval för denna av-
handling.63 Arbetsprocessanalyser av tayloristiska organisationsstrukturer och 
industriell arbetsdelning är här framträdande.64 Forskning om arbetsledningsstra-
tegier inom fältet för ”direkt kontroll” och ”ansvarsfull autonomi” – despotiska 
respektive hegemoniska ”regimer” – är också grundläggande.65 Beträffande un-
derifrånperspektivet är även forskning om arbetares strategier för att hantera ali-
enationstendenser i det dagliga industriarbetet väsentlig för denna undersök-
ning.66 När det gäller studier av lokala globaliseringseffekter och industriell 
kompetensutveckling har forskning i de nordiska grannländerna gett värdefulla 
bidrag.67

På en övergripande nivå är forskning om internationalisering, teknikutveck-
ling, organisations- och samhällsförändring ett viktigt avstamp. Lars Magnus-
sons diskussion kring den tredje industriella revolutionen, liksom Manuel Cas-
tells tes om informationell kapitalism och Robert Reichs resonemang om över-
––––––––– 
61 Se t ex Jonny Hjelm, Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk föränd-

ring,  Lund 1991; Lars Olsson, Va’ har harrn me’ mina arbetare å göra?, Lund 1988; ”Labor His-
tory about and with Typographers in Lund, Sweden. Experiences from a Research Circle Project”, 
Oral History: Challanges for the 21st Century. Xth International Oral History Conference, Vol. 3, 
Rio de Janeiro, 14-18 June, 1998; Mats Greiff, ”Arbetarhistoriska  forskningscirklar; Några erfa-
renheter”, Industrialismens Kulturarv. Rapport fra konference for arkiver og museer omkring Øre-
sund på Handels-&  Søfartsmuseet på Kronborg, den 6. oktober, 1999; Malin Thor, ”Oral history – 
mer än en metod”, HT, 2001:3; Malin Thor/Lars Hansson, red. Oral History 1. Teoretiska perspek-
tiv på individuella och kollektiva möten, Växjö 2003. 

62 Birger Simonson, Nordiskt koncernfackligt samarbete. En argumentationsanalys, Göteborg 1991; 
Johan Åkerman, Lokala fack i globala företag. Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncern-
facket 1925-1985, Stockholm 2003; Jonas Sjölander, Ericsson, Andersson och den internationella 
solidariteten. Svensk-colombianska  fackliga relationer i den tredje industriella revolutionen – 
1978 till 1984. Licentiatavhandling i historia vid Växjö universitet, 2003. 

63 T ex Göran Brulin, Från den ’svenska modellen’ till företagskorporatism?, Lund 1989. I Åke 
Sandberg, Ledning för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning. (red.), Stock-
holm 2003, och Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor. En 
empirisk prövning av en retorisk figur, Lund 2000, ges forskningsöversikter över svensk och 
internationell sociologisk arbetslivsforskning ca 1970-2000.   

64 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital, Stockholm1977; Horst Kern/Michael Schumann, 
Das Ende der Arbeitsteilung?, München 1986. 

65 T ex Andrew Friedman, Industry and Labour. Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism,
London 1977; Michael Burawoy, ”Between the Labour Process and the State: The Changing Face 
of the Factory Regimes under Advanced Capitalism”, American Sociological Review, vol.48, 1983.  

66 T ex Michael Burawoy, Manufacturing Consent, Chicago 1979. 
67 T ex Pauli Kettunen, ”Globalisation and the Criteria of ’Us’ – A Historical Perspektive on the Dis-

cussion of the Nordic Model and New Challanges”, och Gestur Guðmundsson, ”Old Wine in New 
Bottles: The Concepts of Competence and Qualification”, Daniel Fleming m fl (red.), Global Rede-
fining of Working Life, Köpenhamn 1998. 
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gången från högvolym- till högvärdeproduktion utgör viktiga utgångspunkter (se 
ovan) för avhandlingens syfte och frågeställningar. Som framgår kan det forsk-
ningsläge som bildar grunden för avhandlingen lokaliseras till två plan; ett över-
gripande på aggregerad makronivå och ett som avser arbetsprocess- och led-
ningsanalys på lokal mikronivå. Som redan berörts sker fortlöpande i avhand-
lingen diskussioner där relevant forskning åberopas och används för teoretisk be-
lysning och empirisk kontextualisering. Det tvärvetenskapliga anslaget är när-
mast att betrakta som programmatiskt.  

Arbetslivsforskning med fokus på plasttillverkning och processindustri inne-
bär belysning av ett nytt område inom det historievetenskapliga forskningsfältet. 
Även avhandlingens kronologiska samtidsfokus innebär något nytt inom före-
tags- och arbetslivshistoria. Viktig är också ambitionen att förena centrala mo-
ment i företags-/industrihistoria, till exempel strategi- och arbetsledningsaspek-
ter, med arbetsprocessanalys i ett arbetarhistoriskt underifrånperspektiv. När det 
gäller analysen av den fackliga verksamheten är spänningsfältet mellan lokal och 
central nivå framträdande. Metodologiskt tillhör avhandlingen en forskningsgen-
re i utveckling genom användningen av intervjuer och forskningscirkelmaterial 
(se nedan).  

Avhandlingen kan ytterligare positioneras inom forskningsfältet genom några 
viktiga avgränsningar. Kronologiskt har avhandlingsprojektet styrts av periodise-
ringen för ”den tredje industriella revolutionen”, det vill säga 1900-talets tre sista 
decennier. När det gäller de teoretiska utgångspunkterna är arbetsprocess- och 
klassperspektiven centrala. Ekologiska aspekter och etnicitets- och generations-
perspektiv kommer däremot av tids- och utrymmesskäl något i skymundan.68

Avhandlingen är empiriskt inriktad på den lokala produktionsenheten. Exempel-
vis har inte jämförande studier med andra produktionsenheter inom koncernen, i 
Sverige eller utomlands, kunnat genomföras inom ramen för avhandlingsprojek-
tet. Vidare innebär studiens inriktning på den direkta arbets- och produktionspro-
cessen att tjänstemannagrupper vid företaget lämnas utanför.  

Syfte, frågeställning och disposition 

Avhandlingens syfte är, vilket redan framgått, att undersöka produktionsproces-
sens förändring i ett tillverkningsföretag av processindustrikaraktär, Tarkett 
Sommer AB i Ronneby, i den tredje industriella revolutionen.  

Den historiska hallstämpeln över avhandlingen som en samtids- och i hög 
grad nutidshistorisk undersökning består i dess kritiska process- och föränd-
ringsperspektiv, där förhållanden som kan uppfattas som självklara och ”naturli-
ga” problematiseras och ifrågasätts.69 Genom att lyfta fram ideologisk förändring 
– människors förändrade sätt att tänka om sig själv och sin omvärld – på grund-
val av förändringar i produktionsförhållandena hävdar jag undersökningens syn-

––––––––– 
68 Se Lars Berggren, 2003, sid. 192. 
69 Se Roddy Nilsson, 1999, sid. 23-24, för en diskussion om samtids- och nutidshistoria. 
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tetiska anslag och samhälleliga relevans i ett bredare samhällshistoriskt perspek-
tiv.70

Undersökningens frågor är på ett övergripande plan centrerade kring ägan-
dets internationalisering, teknikutvecklingen och den förändrade produktionsor-
ganisationen under 1900-talets tre sista decennier med fokus på arbetsprocess,
ledningsstrategier och anställningsrelationer lokalt vid produktionsenheten:  

Vilka är de centrala aspekterna när det gäller undersökningsobjektets indust-
riella och fackliga kontext? Hur kan bakgrund och omgivning till det sena 
1900-talets utveckling och förändring lokalt vid Tarkett skisseras? 
Hur kan ett ”fält” för organisatorisk utveckling och förändring i ett industri-
företag i den tredje industriella revolutionen konstrueras? Vilka idealtyper 
för produktionsorganisation bör rimligen utgöra ytterlighetsmarkörer för ett 
sådant fält? Vilka strategier för omorganisation har tillämpats inom industrin 
i slutet av 1900-talet? Vilka strategier är relevanta för analys i den empiriska 
undersökningen?  
Vilka förändringar skedde i fråga om företagets strategier för produktion, 
distribution och agerande i olika marknader under perioden? Hur mötte ar-
betarna och deras fackliga representanter dessa strategier? Vad innebar om-
organisationen i kompetensutvecklingshänseende? Hur påverkade omorga-
nisationen relationerna mellan kvinnor och män vid produktionsenheten? 
Vilka kopplingar är möjliga att lokalt iaktta mellan ökad internationalise-
ring, tillämpad ICT och organisatoriska förändringar i arbets- och lednings-
process? Vilka konsekvenser hade omorganisationen utifrån ett integrations-
perspektiv? Vilka var de fackliga rollerna i internationaliseringen av ägande-
förhållandena och vid implementeringen av ny teknik? Hur förändrades fö-
retagets strategier för ledning, styrning och kontroll? Hur påverkades 
skydds- och arbetsmiljösituationen? Hur påverkades produktivitet och be-
manning? 
Hur förändrades anställningsrelationerna – lönesystem och anställningsför-
hållanden? Hur påverkades arbetstiden? Vad innebar flexibla lösningar för 
företaget och för de anställda? 
Vilka var arbetsgivarens intentioner och visioner beträffande 1990-talets 
omorganisation? Hur korresponderade utvecklingen lokalt med arbetsgivar-
organisationens centrala strategier? Hur förhöll sig utvecklingen lokalt till 
fackliga mål centralt, på förbundsnivå och lokalt? I vad mån sammanföll ar-
betsgivarsidans visioner med de fackliga målen? Hur förändrades med om-
organisationen relationerna mellan arbetsgivare och anställda i termer av 
styrning, kontroll, ansvar och jämställdhet? 

Frågorna omgärdas fortlöpande av aspekter på teknikutveckling avseende an-
vändning av IT, arbetsmiljöutveckling, jämställdhetsutveckling, centralisering 
och integration av makt respektive ansvar, ideologisk förändring med fokus på 
arbetsledning, attityder och lojaliteter bland de anställda samt bemanning och 
fackligt agerande lokalt och centralt.  

––––––––– 
70 Se Lars Berggren, 2003, för en diskussion om arbetarhistoriska synteser. 
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I kapitel 2, ”Teoretiska och metodiska överväganden”, argumenteras för den lo-
kala undersökningen som medel och mål för förklaring och förståelse av några 
generella aspekter på industriella förändringsprocesser i den tredje industriella 
revolutionen. Där sker också en redovisning av min teorisyn och av övergripande 
teoretiska modeller och verktyg för senare användning i de empiriska delarna av 
undersökningen. Kapitel 3, ”Industriella och fackliga utvecklingslinjer”, innehål-
ler en diskussion kring de specifikt svenska ekonomiska och sociala förhållande-
na – ”den svenska modellen” – med utgångspunkter i de redovisade teoretiska 
perspektiven. Här tar jag upp min förståelse av den industriella, fackliga och 
ekonomiska historiska kontext i vilken undersökningsobjektet är lokaliserat. I 
kapitel 4, ”Organisationsmodeller”, redovisas ett fält för industriell organisato-
risk förändring samt industriella förändringsstrategier. I kapitel 5, ”Produktions-
inriktning och omorganisation”, görs en övergripande orientering i produktut-
veckling och organisationsförändring vid Tarkett i Ronneby med fokus på 1990-
talet. I kapitel 6, ”Arbets- och ledningsprocess”, analyseras förändrade villkor för 
arbetets utförande med fokus på integrations- och kompetensutvecklingsproces-
ser. Här sker en kritisk granskning av sätten att leda arbetet i den reglerat detalj-
styrda respektive målstyrda organisationen. Begreppet lokal hegemoni lanseras 
som en tolkningsram för ledningsprocessen i den målstyrda arbetsprocessen. Ka-
pitel 7, ”Löner och anställningsförhållanden”, är en redovisning av löneutveck-
ling, förändrade arbetstider och bemanningsvillkor. Olika aspekter på ”flexibili-
tet” diskuteras. Kapitel 8, ”Företagsledning och facklig verksamhet”, behandlar 
företagsledningens intentioner beträffande omorganisation i riktning mot mål-
styrning på det sättet de framträder i bland annat måldokument på lokala och 
centrala nivåer. Fackligt agerande och fackliga ståndpunkter, erfarenheter och 
förväntningar centralt och lokalt, analyseras i relation till förändringar av pro-
duktionsorganisationen. Slutligen görs i kapitel 9, ”Globalisering, teknikutveck-
ling och organisatorisk förändring”, ett försök att samla undersökningens resultat 
och diskutera dem i en vidare samhällelig kontext. 
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2. Teoretiska och metodiska 
överväganden

Kunskapssyn och teorianvändning 

Min syn på historievetenskaplig kunskap är nära knuten till de historievetenskap-
liga minimikrav och optimumnormer, det vetbara och det vetvärda, som utgör 
grunden för historieforskningens interna etiska kod. Det vetbara bedöms och be-
stäms enligt de inomvetenskapliga normerna för historievetenskaplig källkritik.71

Utöver kommunicerbarhetskrav och krav om vetenskapligt nyskapande handlar 
det även om att, som Anders Florén uttryckt saken, sätta in en frågeställning i ett 
sammanhang för bestämmande av det vetvärda i de möjliga eller förväntade 
forskningsresultaten. Detta sker utifrån olika relevanskriterier: kumulativ, teore-
tisk och existentiell relevans.72

Den kumulativa relevansen innebär att frågeställningar främst relateras till ti-
digare forskning. Forskningsfrågor legitimeras genom argumentering för att för-
väntade forskningsresultat ska komma att fylla luckor som lämnats av tidigare 
forskning.  

Åberopandet av teoretisk relevans innebär att forskningsfrågan ställs utifrån 
samhälls- eller historieteori. Arbetssättet är hypotetiskt-deduktivt eller abduktivt 
och kräver teoretisk orientering. Först när forskaren satt sig in i teorin kan 
han/hon formulera frågeställningen. Det är det teoretiska sammanhanget som av-
gör om frågeställningen är intressant och relevant eller inte. Florén anger två me-
todiska vägar: Frågeställningen kan antingen deduceras ifrån en allmän teori, el-
ler så kan en fråga med utgångspunkter i empiriska iakttagelser utvecklas till en 
teoretisk frågeställning.73 I en abduktiv forskningsprocess kombineras de båda 
tillvägagångssätten genom fortlöpande återkopplingar mellan empiri och teori. 
(Mer härom längre fram.)  

Existentiell relevans betyder att blicken riktas mot människor och vad som är 
mänskligt värdefullt. Människan och hennes värld – samhället i intersubjektiv 
mening – placeras i centrum för det historiska studiet; människans representatio-
ner av grundläggande villkor för mänskligt liv och tänkande, människans var-

––––––––– 
71 Se Ingemar Norrlid, 1978; 1999; Rolf Torstendahl, 1964; 1979, sid. 163; Birgitta Odén, 1975. 
72 Stellan Dahlgren/Anders Florén, 1996, sid. 77.   
73 Stellan Dahlgren/Anders Florén, 1996, sid. 95. 
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dagsliv, människans existentiella problem och hennes psykologiska konstitu-
tion.74

Historievetenskapliga frågeställningar är teoretiskt relevanta genom att de är 
kopplade till teori om historien och samhället. Frågan huruvida en teori är bra el-
ler dålig bedöms ”utifrån ett fruktbarhetskriterium, teorins heuristiska potential”, 
skriver Ingemar Norrlid i en essä som knyter an till Floréns kategorisering. Sy-
nen på teori som vägledning för forskningsprocessen understryks med en hän-
visning till ”Marx och Engels förmaningar om att historiematerialismen inte ska 
läsas som ett recept eller schema, efter vilket historien kunde läggas till rätta”.75

Relevans- och fruktbarhetsbedömningar skall inte förväxlas med sanningsbe-
dömningar. Norrlids förhållningssätt framhåller således teorin som metodiskt 
verktyg utifrån fruktbarhetsbedömningar varigenom vederläggningsförsök av te-
ori i den funktionen blir irrelevanta. Etablerad teori kan alltid vinna både stöd 
och motargument, men kan bara kullkastas av en annan – bättre, mer fruktbar – 
teori. Jag delar dessutom Lars Olssons uppfattning att teori och empirisk forsk-
ning bör utvecklas dialektiskt, en synpunkt som vetter mot abduktion (se nedan).  

Den sortens teorianvändning som jag företräder innebär att det empiriska till-
lämpningsområdet utvecklas i forskningsprocessen, samtidigt som teorin justeras 
och förfinas. Teorin ensam har inget förklaringsvärde i sig, men är ett verktyg för 
förklaring och begripliggörande. Klass och genus exempelvis, skall inte betraktas 
som empiriska kategorier och statiska begrepp, utan bör användas som analytiska 
instrument.76

Även om den heuristiska synen på teori är grundläggande i forskningsproces-
sen, står detta inte i motsättning till teorins begripliggörande funktion – teori an-
tas säga något väsentligt om verkligheten. Jag tar alltså avstånd från en ensidigt 
empiristisk-positivistisk syn på teori till förmån för en teorianvändning som 
framhäver dess potential att öppna forskningsfält, ange perspektiv och generera 
fruktbara och problematiserande frågeställningar – teorianvändning utifrån ett 
fruktbarhetskriterium för att fördjupa insikter och tydliggöra empiriska iakttagel-
ser avseende historiska förhållanden och skeenden. 

Teorins konfrontation med empirin – abduktion

En metodisk ansats att hantera och sammanlänka teori och empiri – framgångs-
rikt tillämpad i bland annat fallstudiebaserade undersökningar – är vad som har 
kallats abduktion. Abduktion utgår i likhet med induktion från empiriska iaktta-
gelser men korresponderar med relevanta teoretiska modeller, vilket närmar me-
toden till den deduktiva. Detta innebär att det enskilda fallet, den empiriska un-
dersökningen, begripliggörs med hjälp av ett övergripande mönster; ett explicit 
teoretiskt perspektiv. Förståelse och förklaring ger upphov till nya empiriska frå-
geställningar och undersökningar, varpå modifierande teoretiska återkopplingar 
görs. Genom detta förfarande kombineras induktion och deduktion, men tillförs 

––––––––– 
74 Ingemar Norrlid, 1999, sid. 9-12; Peter Aronsson, 1992, sid. 18. 
75 Ingemar Norrlid, 1999, sid. 11. 
76 Se Lars Olsson, 1976, sid. 138 ff. 
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också nya moment. Under processens gång utvecklas det empiriska tillämp-
ningsområdet successivt och relateras teoretiskt samtidigt som teorin justeras och 
förfinas. En sådan forskningsprocess innebär en dialektik mellan teori och empi-
ri, varvid båda tolkas och omtolkas i skenet av varandra allteftersom forsknings-
processen framskrider. Abduktion, som skiljer sig gentemot både renodlad in-
duktion och deduktion i det att den dels är inriktad på underliggande mönster, 
djupstrukturer, dels baseras på empiri och empiriska ytstrukturer, det vill säga 
tolkad empiri, gör anspråk på såväl förklaring som förståelse.77       

Ur diskussionen kring abduktion reser sig alltså ett metodiskt imperativ att 
fortlöpande i forskningsprocessen konfrontera empiriska erfarenheter med rele-
vant teoribildning. De teoretiska verktygens duglighet på operationell nivå ställs 
mot behoven i den empiriska hanteringen. Det kan hända att teori eller teoretiska 
delfunktioner visar sig mindre fruktbara eller rentav irrelevanta, varför de då 
måste antingen ytterligare operationaliseras eller ställas åt sidan till förmån för 
en annan bättre teori, men strävan är att, åtminstone i idealfallet, vidareutveckla 
och precisera teorin. Processen har likheter med alvessonsk aletisk hermeneutisk 
metod syftande till ett blottläggande, ett avslöjande av något fördolt, där begrep-
pen förståelse och förförståelse är inbegripna i den åberopade teoribildningen.78

Detta sagt om forskningsprocessen. I forskningsframställningen som slutprodukt 
är vanligtvis väsentliga delar i forskningsprocessen utrangerade; de förkastade 
fruktlösa frågorna, de illa formulerade hypoteserna eller de illa valda perspekti-
ven är utelämnade. Syftet med den lokala studien är därmed inte vare sig att ved-
erlägga eller bekräfta åberopad teori på övergripande nivå. Tyngdpunkten ligger 
istället på att utnyttja och utveckla teorins perspektiverande, analytiska och syn-
tetiserande funktioner.  

Det skall här dessutom understrykas på vad sätt framställningsprocessen, sät-
tet att förmedla, inte nödvändigtvis är i omedelbar förbindelse med forsknings-
processen. Det finns ingen direkt korrespondens mellan framställningens framåt-
skridande och forskningsprocessens kronologi. Vad som anges och även rubrice-
ras som teoretiska verktyg och utgångspunkter, ofta inledningsvis, i förmedling-
en av forskningsprocessen bör i själva verket vara konsekvenser av konfrontatio-
ner och allianser mellan teori och empiri långt fram i forskningsprocessen. Man 
kan alltså inte hävda att teorin, på det sätt den förmedlas, kommer först, varefter
den empiriska prövningen sker.79

Lokalhistoria, mikroperspektiv och historievetenskaplig relevans 

Historiker med ambitionen att rekonstruera en total historia har paradoxalt nog i 
praktiken tenderat att skriva en lokal historia. Som framgår av en stor del av hi-
storieskrivningen som utförts i Annalesskolans anda förefaller strävan att över-
blicka alla tillgängliga källor och åstadkomma full integration att drastiskt snäva 
in forskningsobjektens rumsliga gränser. Syftet har primärt inte varit att vare sig 

––––––––– 
77 Mats Alvesson/Kaj Sköldberg, 1994, sid. 41ff.   
78 Mats Alvesson/Kaj Sköldberg, 1994, sid. 131-132. 
79 Se Lars Ekdahl, 1983, sid. 87. 
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som mål eller som medel begränsa det skildrade till den lokala arenan, utan un-
dersökningarna har styrts därhän av vad som varit praktiskt möjligt.80

Utöver anspråken att skriva en total historia urskiljs traditionellt två principi-
ellt olika bevekelsegrunder för lokalstudiens raison d’être. Den ena har lokalhi-
storia som medel och har traditionellt åberopas av professionella historiker, den 
andra har lokalhistoria som mål och har huvudsakligen tillämpats av amatörfors-
kare, till exempel inom hembygdsrörelserna. Det skall dock framhållas att en lo-
kalhistorisk riktning som betonar kvalitativa aspekter på lokala särdrag vunnit en 
del uppmärksamhet inom norsk akademisk historieforskning från slutet av 1980-
talet. Den norske historikern Hans Try menar att lokal historia skriven för dess 
egen skull utan anknytningar till generella frågeställningar är ”äkta” lokalhisto-
ria. Det unika och individuella är primärt i fokus när det lokala undersöks med 
främst kvalitativa metoder.81

Peter Aronsson har sammanfattat de olika användningarna av historiska 
undersökningar med lokalhistoria som medel, ”lokalhistoria [som] skrivits just 
som ett medel för att genomföra problem- eller teoristyrda undersökningar”, vil-
ket har uppfattats som en garanti för den vetenskapliga legitimiteten och utgjort 
en demarkation mot en hembygdsforskning utförd av amatörer. Lokalhistoria 
kan enligt Aronsson således utgöra: 

Underlag för en successiv aggregering till nationell nivå, vanligen genom ett 
representativt urval. 
Detaljerad prövning eller bekräftelse av generell teori, skildring av lokal im-
plementering av centrala beslut eller studie av hur generella samhällsföränd-
ringar yttrar sig lokalt. 
Underlag för försök till empiriska generaliseringar; induktiv metod i dess 
prydno.   
Illustration av spännvidden i de historiska möjligheterna vilket kan medföra 
teoretisk modifiering eller ådagaläggande av använda teoriers begränsade 
räckvidd.82

I Böcker, bildning, makt diskuterar Marion Leffler olika användningar av ett 
lokalt perspektiv i historiska undersökningar generellt och inom arbetarhistoria
specifikt.83 Hon uppmärksammar särskilt problematiken kring hur den lokala ni-
vån (mikro) förhåller sig till den centrala (makro) och representativitetsaspekten. 
Den genomgående trenden bland de arbetarhistoriska undersökningarna med lo-
kal fokus har varit att därmed söka förklara övergripande processer i det kapita-
listiska samhällets utveckling. Representerade aspekter därpå utgörs av sådant 
som proletariseringsprocessen, arbetarnas generella levnadsvillkor, arbetarklas-
sens formering, arbetarrörelsens framväxt, arbetsmarknadskonflikter, arbetets 

––––––––– 
80 John Tosh, 1994, sid. 118. 
81 Hans Try, 1988.  
82 Peter Aronsson, 1992, sid. 10-16 (11). 
83 Marion Leffler, 1999, sid. 65 ff. 
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och arbetsprocessens organisation och förändringar samt arbetarkultur och 
klassmedvetande.84

När Eva Österberg har fört fram tankar om interaktion mellan centralmakt 
och lokalsamhälle har det delvis skett i syfte att tona ned motsatsförhållanden 
mellan nivåerna och att synliggöra lokalsamhällets egen dynamik.85 Medan riks-
historiens värde aldrig har ifrågasatts, vare sig som mål eller medel, betonar Ös-
terberg lokalhistoriens förtjänster framför allt som medel för problem- och teori-
styrda studier.86

I det sena 1900-talets teoridebatt inom historieämnet kan noteras att en början 
till diskussion skett kring såväl svensk lokalhistoria som svensk företagshistoria
och att det allmänhistoriska lokalperspektivet därvid, föga förvånande, rönt störst 
uppmärksamhet bland historiker medan lokal företagshistoria främst intresserat 
ekonom-historiker.87 I artikeln ”Från teoretiskt kaos till…?” diskuterar Lars Ek-
dahl dels företagshistoria i dess funktion av lokalhistoria, dels den konstruerade 
motsättningen mellan lokalt specifikt å ena sidan och generellt övergripande å 
den andra. Ekdahl hävdar att företagshistoria som lokalhistoria kan erbjuda en 
väg till generell kunskap just genom att den både tar sin utgångspunkt i ”ett 
övergripande teoretiskt perspektiv och förmår analysera det historiskt specifika 
på lokal nivå.”88

Viktiga anförda skäl för ett lokalt perspektiv gäller begripliggörande av gene-
rella processer och teoretiska modeller utifrån primärmaterial och/eller förmen-
ta/reella diskontinuiteter för att därigenom åstadkomma belysning av det allmän-
giltiga. Ulla Rosén har i det sammanhanget betonat vikten av analytiska snarare 
än deskriptiva frågeställningar i lokalhistoriska studier. Frågan Varför? framstår 
därmed som mer teoretiskt relevant än frågan Hur? som främst har kopplingar 
till det kumulativt relevanta.89

En vidare internationell utblick visar att lokalhistoria, vilken allt oftare be-
nämns mikrohistoria, tenderar att formeras i två huvudriktningar där i någon mån 
nationella särdrag kan skönjas. Sigurður Gylfi Magnússon talar i sin artikel ”The 
Contours of Social History” om en gren som han kallar ”bottom-up history” med 
kopplingar till forskning i USA, Storbritannien och Frankrike.90 Här tillämpas i 
hög grad kvantitativa metoder med förankring i sociologisk och socialhistorisk 
forskning och övergripande teoribildningar om samhället, dess utveckling och 
förändring. En annan riktning, som Magnússon kallar ”everyday-life history” 
och framför allt förknippas med tysk Alltagsgeschichte, har en mer kulturantro-
pologisk prägel och fokuserar ”den vanliga människan” i hennes konkreta kon-
text. Inom denna senare riktning framstår begreppet mikro- som nära associerat 

––––––––– 
84 För mer ingående presentationer av forskningsområdena, se Lars Olsson, 1987; 1988; Lars Ed-

gren/Lars Olsson, 1991. 
85 Eva Österberg, 1990. 
86 Eva Österberg, 1990, även Peter Aronsson, 1992, sid. 10.   
87 Historisk tidskrift ägnade temanummer åt lokalhistoria och företagshistoria 1979, nr 1 resp. nr 3. Se 

Håkan Lindgren, 1999. 
88 Lars Ekdahl, 1993, sid. 127. 
89 Se Ulla Rosén, 1994, sid. 33-34. 
90 Sigurður Gylfi Magnússon, 2001, sid. 96.  
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med undersökningsobjektet; individen, familjen, landsortsstaden etc. Den förra 
historieforskningsinriktningen skulle kunna hävdas främst fokusera en sorts mik-
ronivå med avseende på källorna; lokala källor som muntliga minnesframställ-
ningar, brev, dagböcker, förenings- och rättsprotokoll.91

Magnússon har även valt att ange en tredje variant av mikrohistoria med 
hemvist i Italien. Där divergerar den mikrohistoriska forskningen i en ”tämligen 
traditionell socialhistorisk inriktning med starka kopplingar till de samhällsve-
tenskapliga disciplinerna”, representerad av forskare som Giovanni Levi, och en 
annan, bestående av en yngre generation italienska historiker, till exempel Gian-
na Pomata, med kulturhistorisk prägel. De två fraktionerna har emellertid det 
gemensamt att båda vill se samband mellan det fokuserade ”mikro-objektet” och 
större enheter och övergripande nivåer, men på delvis olika bevekelsegrunder. 
Medan ”the Levi-mainstream” väljer att luta sig mot generella teorier är det en 
ambition hos mikrohistorikerna att, vilket Pomata framhåller med hänvisning till 
Carlo Ginzburg, inte söka skapa en disciplin för att förbättra samhällsvetenskap-
liga forskningsmetoder, utan snarare att tillämpa egna metoder vars målsättning-
ar påminner om många romanförfattares; att greppa livet och göra det begripligt, 
så som det har gestaltat sig.92

I föreliggande undersökning har jag ålagt mig uppgiften att med den lokala 
studien som både medel och mål begripliggöra tekniska, organisatoriska och so-
ciala förändringsprocesser. Det lokala studiet gör det möjligt att analysera och 
även problematisera hur den tredje industriella revolutionens moment av interna-
tionalisering, teknisk utveckling och organisatorisk förändring interagerar, för-
handlas och reproduceras i det enskilda företaget. Ansatsen är anspråksfull. Dels 
undersöks generella utvecklingstendensers effekter i den lokala miljön – till ex-
empel teknikutvecklingens, dels fokuseras hur generella trender – ideologisk för-
ändring – genereras på lokal nivå. Teknikutveckling och internationaliserade 
ägandeförhållanden är alltså exempel på det förra, medan exempelvis de produk-
tionsanställdas förändrade klasspositioner i den direkta arbetsprocessen med vi-
dare samhälleliga konsekvenser och konsekvenser för klasstrukturen kan exemp-
lifiera det senare. (För att undvika ett intryck av reduktionism utifrån den angiv-
na exempelvärlden är det angeläget att här understryka även sociala relationers i 
vid mening konstituerande betydelse för samhällsförändring.) Undersökningen är 
på det sättet bipolär, då utgångspunkterna växlar mellan det specifika och det 
generella. Detta innebär att den lokala nivån, till exempel företaget, inte kan 
sägas vara en miniatyr eller en kvintessens av makronivån. Det lokala och det 
övergripande är olika nivåer i en och samma process vilken inte kan reduceras 
till antingen den ena eller den andra. Lokalhistorien utgör på så sätt en delmängd
i den samhälleliga historiska utvecklingen.  

Resonemanget tangerar begreppet ”samhällshistoria” som innehåller ett me-
todiskt och perspektivistiskt imperativ att i historiska undersökningar anknyta till 
väsentliga samhälleliga – sociala gruppers – relationer, motsättningar och skill-
nader, till exempel mellan arbete och kapital, kvinnor och män, etniska tillhörig-

––––––––– 
91 Se även Ingar Kaldal, 1994, sid. 47.
92 Se Sigurður Gylfi Magnússon, 2001, sid. 96-98. 
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heter och generationer. Det handlar om samhällelig relevans i konflikt- eller in-
tegrationsperspektiv, där ett syfte är att från kritiska utgångspunkter säga något 
väsentligt om ett samhälle och dess förändring i nutid eller förfluten tid. Detta 
innebär en ambition att i övergripande undersökningar och synteser med stor 
räckvidd både kronologiskt och över olika samhälleliga områden knyta an till 
människornas vardagliga livsbetingelser, och att sätta lokala undersökningar – 
mikrohistoria – i ett vidare samhälleligt sammanhang, att kontextualisera. Det 
samhällshistoriska imperativet innehåller, menar jag, ett ofrånkomligt moment 
av ”historia underifrån”.93 För att åskådliggöra och begripliggöra samband mel-
lan det lokala och det övergripande, det specifika och det generella, krävs teori 
och modeller om såväl människan som en social varelse och om samhälleliga so-
ciala relationer som om människans och samhällets förändring under olika be-
tingelser och över tid.94

För att ange konturerna av kontexten i vilken en vetenskaplig undersökning 
söker sin relevans har man bland annat inom de ekonomiska disciplinerna och 
sociologin talat om nivåer; mikro- och makronivåer.95 Som tidigare framgått fö-
rekommer terminologin även i historieämnet.96 Stundom har mikro- eller makro-
nivåerna varit tillfyllest i undersökningar med väl definierade och avgränsade 
giltighetsfält. Andra gånger har det framstått som nödvändigt att anknyta till 
båda nivåerna, både teoretiskt och empiriskt och det har då för att benämna detta, 
använts begreppet mesonivå.97 Mesonivån behöver således inte bara betyda mel-
lannivå, utan kan alternativt ses som en kategori ”bredvid” som interagerar i 
både mikro- och makronivåerna.98

De lokalhistoriska användningarna tangeras och överlappas av de historieve-
tenskapliga relevanskriterier som redovisats ovan. En återkoppling till den histo-
riografiska redovisningen för olika mikro-/lokalhistoriska användningar och 
forskningsbranscher, inte minst S G Magnússons, visar effektfullt hur dessa upp-
fyller vetenskapliga relevanskriterier på lite olika sätt; kumulativt, teoretiskt re-
spektive existentiellt. Jag menar således att lokalhistoriska användningar som 
både tar sina utgångspunkter i generella teoretiska modeller och analyser av det 
lokalt specifika – lokalhistoria inte bara som medel utan även som mål i sig – lå-
ter sig väl kombinera med de generella historievetenskapliga relevanskriterierna.  

Under åberopande av ovanstående redovisning för kunskapssyn och teorian-
vändning samt en abduktiv lokalhistorisk undersökningsmetod som medel och
mål för att begripliggöra generella samhällsprocesser, pröva/tillämpa teori och 
analysera det lokalt specifika, samt utifrån nedan redovisade teoretiska ramverk 
och verktyg formeras grunden för denna undersökning.  

––––––––– 
93 Se Ingemar Norrlid, 1987.  
94 Se Eric Hobsbawm, 1999, sid. 96-99; Lars Olsson, 1987; Gunnar Broberg/Ulla Wikander/Klas 

Åmark, 1993, sid. 7-12.  
95 Se t ex E.O. Wright, 1997; Jan Glete, 1995; Håkan Lindgren, 1999.  
96 Se Klas Åmark, 1993, sid. 19. 
97 Även uttrycket mezzonivå förekommer. 
98 Jfr Klas Åmark, 1993, sid. 19. 
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Källor

Den lokala undersökningen av produktionsprocessen vid Tarkett Sommer AB 
syftar till att belysa hur arbetet, produktionen och dess organisation har föränd-
rats mot bakgrund av ägandets internationalisering och produktionsprocessens 
tekniska och sociala utveckling. Det är alltså förändringen i arbetets villkor som 
är i centrum. Därigenom hamnar såväl företagsledningens som de anställdas och 
deras representanters agerande i fokus. Undersökningsperioden sträcker sig från 
slutet av 1960-talet till början av 2000-talet. Primära och sekundära källor utgörs, 
vid sidan av intervjuer, samtal och en lokal forskningscirkel (se nedan) av före-
tagets – främst personalavdelningens – handlingar, företagets publikationer och 
filmer/videor för internt bruk i utvecklingsarbetet och för produkt- och företags-
information för externa avnämare samt Svenska Fabriksarbetareförbun-
dets/Industrifackets arkivhandlingar och publikationer. En begränsande omstän-
dighet utgörs av att varken företagets styrelseprotokoll eller koncernhandlingar 
har kunnat användas i undersökningen. 

Genomförda intervjuer har ofta varit vägledande för angreppssättet på det 
traditionella skriftliga källmaterialet. Omvänt har problemorienterade källstudier 
även gett upphov till frågeställningar för intervjuer och samtal. Muntliga källor 
och traditionellt skriftligt material står därmed i en abduktivt tesprövande dialek-
tisk relation. Teorianvändning genomsyrar forskningsprocessen. I den mån in-
formationen ur samtal och intervjuer har kunnat styrkas i annat källmaterial – 
vilket alltså ytterligare underbygger en vetenskapsintern kommunicerbarhet – re-
dovisas inte dessa samtal eller intervjuer som exklusiva källor. När emellertid 
samtal och intervju utgjort hela grunden för en uppgift eller påstående specifice-
ras redovisning av den aktuella intervjun. I vissa fall har det funnits skäl att 
skydda informanternas identitet. 

När det gäller tolkning och hantering av informanternas muntliga utsagor 
iakttas källkritik som principiellt överensstämmer med sådan som är relevant för 
skriftliga källor. I samtals- och intervjusituationer – liksom i forskningscirkeln – 
produceras, menar jag, primära källor ur en upplevd verklighet. Dessa källor bör 
utsättas för närhetskritik, tendenskritik, beroendekritik och kontextuell kritik.99

Ofta fungerar samtalen/intervjuerna och sammanträdena i forskningscirkeln som 
vägvisare för undersökningar av traditionella skriftliga källor i arkiv, samtidigt 
som de utgör värdefulla källor för problematiseringar av det traditionella arkiv-
materialet. Intervjuhanteringen är på så sätt instrumentell och pragmatisk. Urva-
let av informanter för intervjuer har också präglats av pragmatik. Ofta har urvalet 
skett utifrån kännedom om de aktuella personernas långa erfarenhet vid arbets-
platsen eller erfarenhet inom olika områden inom arbetsplatsen. 

I intervju- och forskningscirkelsituationer kräver interaktionen, samspelet, 
mellan intervjuare och informanter – intervjuarens/cirkelledarens medskapande 
till nytt källmaterial – speciell kritisk uppmärksamhet.100 Det betyder att inter-
vjuaren hela tiden är medveten om sin egen roll och vad den kan betyda för vad 

––––––––– 
99 Klas Åmark, 1993, sid. 30 f. 
100 Malin Thor, 2001. För en ytterligare fördjupning, se t ex Jorma Kalela, 1991, sid. 73-92.  
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som sägs i intervjusituationen. Exempelvis kan det hända att informanten, för att 
vara intervjuaren ”till lags”, säger vad han/hon tror förväntas av honom/henne.  

Resultaten av intervjuerna kan hävdas sönderfalla i tre huvudkategorier: För 
det första sakinformation som både har en orienterande funktion i det traditionel-
la källstudiet och ett stort värde i sig. För det andra information om minnesbilder
med avseende på attityder, det vill säga både reflekterade och oreflekterade tan-
kar, där dels informantens tolkning av faktiska attityder i förfluten tid, dels in-
formantens minnesbild vid intervjutillfället av den förflutna tiden är av stort in-
tresse. Uppmärksamhet riktas alltså på distinktionen mellan faktiska förhållanden 
och informanternas upplevelser (”då det hände” eller ”vid intervjutillfället”) av 
de aktuella förhållandena. För det tredje har intervjuerna ett viktigt heuristisk 
värde genom att bidra till nya fråge- och problemformuleringar. 

Forskningscirkeln

Under våren 2002 startades, vilket framgått antydningsvis, på mitt initiativ en 
forskningscirkel vid Tarkett Sommer AB i Ronneby. Jag hade då ägnat cirka fyra 
terminer åt empiriska och teoretiska studier med utgångspunkter i förändrade 
ägarstrukturer, teknikutveckling och omorganisation lokalt vid produktionsenhe-
ten. Resultaten redovisades i min licentiatavhandling som ventilerades i decem-
ber 2001.101 För att komma vidare och tränga djupare i innehållet och konsekven-
serna av förändringarna inom den lokala arbetsprocessen och för att komplettera 
tidigare arkivstudier och intervjuer, beslöt jag att använda forskningscirkeln som 
en ”underifrånhistorisk” metod.102

Syftet var således att fördjupa och utveckla och även att problematisera redo-
visningen i min licentiatavhandling, varför de initiala frågeställningarna i hög 
grad utgick från dess centrala problemområden: internationaliserat ägande, tek-
nikutveckling och organisatorisk förändring. Vad innebar det att Tarkett blev ut-
landsägt? Vad betydde teknikutvecklingen, särskilt ICT? Vad medförde omorga-
nisationerna för de anställda kvinnorna och männen?  

Man skulle kunna uttrycka forskningsärendet med forskningscirkeln som att 
konfrontera, problematisera, pröva och utveckla preliminära forskningsresultat 
med några av de berörda aktörerna – The story of action within the history of 
context.103

Forskningsobjektet transformeras i den processen till en sorts forskningssub-
jekt med avseende på erfarenheter, innebörder och upplevelser av vad empiriska 
observationer genom mer traditionell källforskning vittnar om. ”Forskningscir-
kelmetoden” kan fånga och ge uttryck för den personliga upplevelsen och det in-
dividuella och kollektiva handlandet, det subjektiva momentet, i den historiska 
utvecklingen. Därigenom torde delvis normativa företagsinterna och lokalfackli-
ga källmaterial i form av framför allt olika protokoll, projekt- och målbeskriv-
ningar och företagsinterna promemorior mellan olika chefsnivåer konfronteras 

––––––––– 
101 Staffan Stranne, 2001. 
102 Se t ex Lars Olsson, 1988; 1998; Mats Greiff, 1999; Lars Hansson, 2003. 
103 Lawrence Stenhouse, 1983. 



37

och problematiseras. I fokus befinner sig cirkeldeltagarnas upplevda erfarenheter
av sitt dagliga arbete och dess förändring, och den problematisering av, genom 
traditionellt källmaterial, delvis redan kända förhållanden som forskningscirkeln 
utmynnat i. 

Praktiskt gick dokumentationen av forskningscirkelsammanträdena till så att 
jag antecknade under diskussionernas gång. Efter varje sammanträde renskrev 
och systematiserade jag materialet. Därefter distribuerades dessa ”diskussions-
protokoll” till cirkeldeltagarna vilka vid nästkommande sammanträde bereddes 
möjlighet att kritisera och korrigera protokollen så att de optimalt återger upp-
fattningen av innehållet i de förda diskussionerna. Det kan vara värt att framhålla 
att cirkeldeltagarna vid åtskilliga tillfällen såg sig ha anledning att rätta till miss-
förstånd och felaktiga slutsatser.  

Jämfört med traditionell källforskning och individuella intervjuer kan några 
aspekter framhållas beträffande forskningscirkelmetoden:
1. Den innebär en fruktbar dialektik mellan historisk disciplinär förförståelse och 
tolkning och cirkeldeltagarnas egna tolkningar av upplevda erfarenheter. Man 
kan tala om ett ömsesidigt sociokulturellt lärande där broar byggs mellan olika 
verksamheters förmedlingar, medieringar, av verkligheten.  
2. Diskussionerna utmynnar i gemensamma erfarenheter, det vill säga cirkeldel-
tagarna hjälps åt att fylla i individuella minnesluckor och nyansera varandras ut-
sagor, varigenom fördjupad kontextualisering av det individuella minnet sker. 
Det gemensamma erfarenhetsrummets totalitet är större än summan av individu-
ella minnen var för sig.  
3. Olika erfarenheter och upplevelser synliggörs, vilket genererar nya frågor 
kring olikheterna. Utsagor kontextualiseras och återtolkas direkt i cirkeln.   
4. Deltagarna stimuleras att återskapa minnesbilder under aktiv självkritisk pröv-
ning, vilket berikar materialet och höjer källvärdet av cirkelns resultat.  
5. Metoden rymmer en viktig problematiserande potential, inte minst av det tra-
ditionella källmaterialet. Därigenom lyfts också innebörden av vissa, ibland re-
dan kända, sakförhållanden fram i ett kritiskt underifrånperspektiv, och frågan 
om representativitet hamnar i bakgrunden.104

Genom att sätta in den nya informationen, det nya källmaterialet, vari forsk-
ningscirkeln utmynnat, i teoretiska kontexter och empiriska sammanhang som 
även bygger på mer traditionalistiska källstudier kan man tala om en teoretisk 
och empirisk kontextualisering av det producerade nya källmaterialet, det vill 
säga ett förvetenskapligande av informationen. På så sätt genereras ny historisk 
kunskap.105

Enligt önskemål från Industrifackets fabriksklubb kom forskningscirkeln att 
utgöras av dess styrelsemedlemmar.106 Företagsledningen ställde sig positiv till 
initiativet och erbjöd inledningsvis tjugo timmar till cirkelns förfogande för de 

––––––––– 
104 Se t ex Lars Olsson, 1998, sid. 1407; Mats Greiff, 1999, sid. 36; Roger Säljö, 2000, sid. 81,137 ff. 
105 För en uttömmande diskussion om ”oral history”, vari forskningscirkelmetoden kan inordnas, som 

både metod och forskningsetiskt förhållningssätt, se Malin Thor, 2001.  
106 Se ”Käll- och litteraturförteckning”. 
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aktuella deltagarna. Därefter utsträcktes cirkeln enligt mina och cirkeldeltagarnas 
önskemål med ytterligare cirka tjugo timmar under hösten 2002 och våren 2003. 

Forskningscirkelns speciella sammansättning föranleder särskild källkritisk 
observans, främst i form av tendenskritik. Dels kan man misstänka att personer 
med fackliga förtroendepositioner generellt har ett mer kritiskt förhållningssätt 
gentemot företagsledningen än anställda i allmänhet, dels bör man förmoda att 
de är angelägna att framställa fackföreningen och dess arbete i så positiv dager 
som möjligt. Å andra sidan finns det anledning att anta att de genom sina förtro-
endepositioner har bättre kännedom om lokala förhållanden och ett större kon-
taktnät bland arbetskamraterna än gemene anställd, varför de troligen har bättre 
förutsättningar än flertalet andra anställda att uttrycka erfarenheter och upplevel-
ser som delas av många. Två av cirkeldeltagarna var fackliga förtroendemän på 
heltid (ordföranden och huvudskyddsombudet), medan de övriga sju arbetade 
heltid i produktionen.107 Ingenting tyder på att klubbstyrelsen skulle ha någon 
oväntad eller ”onormal” ställning gentemot vare sig företagsledningen eller de 
anställda i övrigt vid företaget. Det finns på det sättet ingen anledning att miss-
tänka att klubbstyrelsen till exempel skulle gå företagsledningens ärenden eller 
verka i eget intresse på något sätt som skulle kunna anses överraskande. Beträf-
fande cirkeldeltagarnas respektive ålder och antal anställningsår vid produktions-
enheten kan man urskilja tre grupperingar: 1. Åldrar mellan 53 och 59, med 27-
35 år vid företaget. 2. Åldrar mellan 40 och 44 med 15-17 år vid företaget. 3. Ål-
der 29 och 34 år, med 8 respektive 15 år vid företaget. Endast en av cirkeldelta-
garna var kvinna. 

Principiellt kan det finnas anledning att från generationssynpunkt problemati-
sera olika upplevelser inom gruppen mot bakgrund av de olika historiska kontex-
ter vari de olika (ålders-) grupperna rimligen socialiserats.108 Detta har emellertid 
bara kunnat tillämpas i mycket blygsam omfattning i undersökningen. 

Några aktuella problemområden i samband med forskningscirkeln är värda 
att uppmärksamma: 1. Den övervägande manliga representationen, även om den 
var proportionell med den allmänna könssammansättningen bland de produk-
tionsanställda, medförde en ”grabbig” kultur i forskningscirkeln. Den manliga 
dominansen kan tendera att bli ännu större i en liten grupp än vad som är fallet 
generellt vid arbetsplatsen. 2. Svårigheter att styra diskussionerna mot de fråge-
ställningar som prioriteras utifrån avhandlingsprojektet. (Detta kan emellertid i 
vissa fall även ses som en tillgång.) 3. Diskrepans mellan forskningsfrågor och 
cirkeldeltagarnas fokusering på individer och upplevda problem knutna till des-
sa, till exempel enskilda chefer som ansågs osympatiska eller vissa skiftlag med 
specifika problem knutna till enskilda individer. 4. Avstånd mellan forskare och 
cirkeldeltagare, beroende på de olika yrkesmässiga bakgrunderna; ett problem 
som upplevdes avta efterhand.    

––––––––– 
107 Se ”Käll- och litteraturförteckning”. 
108 Se Lars Olsson, 1986, sid. 72 ff. 
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Perspektiv och teoretiska verktyg 
Historieskrivning utgår mer eller mindre explicit från teoretiska begrepp, före-
ställningar och perspektiv. En grundläggande utgångspunkt för den här under-
sökningen utgörs av teori om den tredje industriella revolutionen som en histo-
risk industrikapitalistisk fas efter upplösningen av den fordistiska ackumula-
tionsregimen – den andra industriella revolutionens mognadsfas i de nordatlan-
tiska industrinationerna och Japan.109 Det finns därför anledning att inledningsvis 
diskutera dessa teoretiska, empiriskt generaliserande, begrepp. Vissa teoretiska 
modeller som gäller produktionsorganisation, taylorism, toyotism, flexibel speci-
alisering, just in time och lean production samt strategimodeller för industriella 
omorganisationsprocesser, väljer jag att diskutera först lite senare i undersök-
ningen. Klass-, genus- och hegemonibegreppen får inledningsvis stort utrymme 
vilket motiveras av deras centrala betydelse för analys och begripliggörande av 
förändringsprocesser inom det lokala undersökningsobjektet, det vill säga ar-
betsprocessen, ledningsprocessen och anställningsrelationerna vid Tarkett Som-
mer AB produktionsenhet i Ronneby. Teori- och begreppsanvändningen är, när 
det gäller utgångspunkterna för avhandlingens frågeställning, i egenskap av em-
piriska generaliseringar, i huvudsak perspektiverande och kronologiskt avgrän-
sande. Studiens analytiska begrepp, instrument och kategorier – undersökning-
ens teoretiska verktyg – klass-, genus- och hegemonibegreppen fyller kritiskt 
perspektiverande funktioner och har även ett viktigt ändamål i att generera frågor 
och hypoteser, samtidigt som de öppnar fält som traditionellt har sysselsatt soci-
al- och arbetarhistorisk forskning. 

Klassbegreppet tillämpas med inspiration av Erik Olin Wrights konstruk-
tion.110 Teoretisk bestämning av fackliga intressen och facklig verksamhet samt 
industrikapitalistiska företags principiella aktörsområden, för analytisk begrepps-
tillämpning, sker med hjälp av Lars Ekdahls modell över ”föremål och kanaler 
för fackligt agerande”.111 Genusbegreppet avgränsas till användningsområden 
inom arbetslivsforskning, och hämtas främst från Anita Göranssons teori om 
könskodade maktbaser,112 Ulla Wikanders tillämpning av teori om genusarbets-
delning,113 Wendy Faulkners diskussion om (industriell) teknik som genuspräg-
lade artefakter114 och Jackie Krasas Rogers sammanfattande teser om generella 
ojämlikheter i kompetensutveckling mellan kvinno- respektive mansdominerade 
arbetsplatser.115 Min användning av hegemonibegreppet och lokal hegemoni är 
inspirerade av Marion Lefflers teorianvändning, där de centrala utgångspunkter-

––––––––– 
109 Se t ex Maths Isacson/Mats Morell, 2002; Lars Magnusson, 1999. 
110 Erik Olin Wright, 1997. 
111 Lars Ekdahl, 1994. 
112 Anita Göransson, 1998. 
113 Ulla Wikander, 1988. 
114 Wendy Faulkner, 2003. 
115 Jackie Krasas Rogers, 1999. 
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na är hämtade i Antonio Gramscis teoretiska konstruktioner.116 Ideologibegrep-
pet ges en vid innebörd med drag av strukturanalytisk användning.117

Könsrelationer mellan kvinnor och män i arbetslivet, relationer uttryckta som 
över- respektive underordning, analyseras utifrån tre distinkta problemområden 
med kopplingar till Wrights konstruktion av klass; maktfördelning mellan kvin-
nor och män i termer av ansvar och kontroll över arbets- och ledningsprocess, 
kvinnors och mäns relationer i samband med teknikutveckling och kompetensut-
vecklingens fördelning mellan kvinnor och män. De socialt konstruerade könen, 
genus, tillämpas begreppsligt som analytiska kategorier både inom och vid sidan 
av begreppet klass; inom därför att klasstillhörighet och genus kan samverka i 
fråga om strukturell över- och underordning, vid sidan om därför att genus även 
skär vertikalt genom klasstrukturer.  

Etnicitets- och generationsperspektiv skulle kunna medföra andra intressanta 
och relevanta kompletterande analytiska aspekter, men av tids- och utrymmes-
skäl kan de inte utvecklas i den här undersökningen. 

Undersökningens övergripande perspektiv och begreppsapparat – fordistisk 
ackumulationsregim, den tredje industriella revolutionen, klass och genus  – vi-
lar på en materialistisk historieuppfattning. I operationaliserade teoretiska nivåer 
förekommer en rad olika begreppsanvändningar och teorier med mer begränsad 
räckvidd i tid och rum, så kallade ”middle range theories”.118 Det som håller 
samman de teoretiska instrumenten med det teoretiska perspektivet och ramver-
ket är deras förankring i en materialistisk historieuppfattning.  

Fordistisk ackumulationsregim 

Inom den regleringsteoretiska skolan har man använt begreppet fordism eller den 
fordistiska ackumulationsregimen som benämning på perioden 1930-talet – 
1970-talet.119 Som kännetecknande för perioden framhålls massproduktion av 
varaktiga konsumtionsvaror, kollektiva löneavtal och oligopolistisk prissättning, 
krediternas avgörande roll samt statens interventionistiska konjunktur- och till-
växtpolitik. I den fordistiska ackumulationsregimen inbegrips utöver USA och 
Västeuropa även Japan efter andra världskriget. Giovanni Arrighi betonar i sin 
beskrivning av ”den fordistisk-keynesianska ackumulationsregimen” nödvändig-
heten av adekvata statliga åtgärder och handlingar, sociala institutioner, invester-
ingar i fast kapital för en regelbunden expansion av produktivitet och masskon-
sumtion.120 De centrala momenten utgjordes alltså av samhälleliga instanser som 
förmådde binda samman standardiserad massproduktion med masskonsumtion. 
Politiska, ekonomiska och sociala institutioner reglerade och stabiliserade en el-
––––––––– 
116 Marion Leffler, 1999. 
117 Se Ingemar Norrlid, 1983, sid. 67. 
118 Se Ingemar Norrlid, 1999, sid. 10. 
119 Se Peter Billing/Mikael Stigendal, Malmö, 1994, sid. 77 ff; Ulf Jonsson, 1995, sid. 197.  När det 

gäller begreppet fordism, se t ex Alain Lipiez, 1992. Den specifikt amerikanska kapitalismen stude-
ras i Michel Aglietta, 1979. Reguleringsskolan kan representeras av Mick Dunford/Grigoris Kafka-
las, 1992. 

120 Giovanni Arrighi, 1994,  sid. 17-45; Bo Stråth, 1993, sid. 59 f. 
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jest oregelbunden ekonomisk utveckling (kapitalackumulation) inom det rådande 
teknisk-ekonomiska paradigmet.121

Robert Reich har i sin analys av den fordistiska ackumulationsregimen po-
ängterat produktionens kvantitativa inriktning, high volume.122 Standardiserad 
massproduktion, hierarkiskt organiserade och vertikalt integrerade expanderande 
multinationella företag, växande utrikeshandel och ett ökande allmänt internatio-
nellt beroende anges som utmärkande för den aktuella tidsperioden. Den interna-
tionella konkurrensen hårdnade inom den standardiserade massproduktionen av 
varor. Företagen opererade emellertid utifrån nationella baser, och vertikal integ-
ration av de enskilda enheterna i produktionskedjorna tillmättes hög prioritet. 
Staten såg till att utjämna konjunkturcykeln och underlättade masskonsumtion 
genom satsningar i infrastruktur, bostadsbyggande och försvarsutveckling. Stor-
företagen tilläts att i tysthet samordna priser och produktion. Företagare och 
fackföreningar var överens om pris- och lönestabilitet. Reich talar om ”den stora 
uppgörelsen”, vilken innebar tysta löften mellan företagschefer, aktieägare, fack-
föreningar, allmänhet och stat att ”lägga band” på sig, och avstå delar av ome-
delbara vinster till förmån för större vinster för alla parter längre fram.123

Även Manuel Castells har betonat efterkrigstidens, fram till 1970-talet, ut-
vecklingstendens mot massproduktion och masskonsumtion. Stordriftens be-
främjande av produktiviteten, löpande band, standardiserade produkter och en 
marknad som kunde kontrolleras av storföretagen genom deras specifika organi-
sationsform: ”storföretaget strukturerat enligt den vertikala organisationens prin-
ciper samt med institutionaliserad social och teknisk arbetsdelning” utgjorde, 
menar Castells, essensen i fordismen.124

Den tredje industriella revolutionen – informationalism? 

Karakteristiken av den industriella omvandlingen under 1900-talets tre sista de-
cennier i termer av ”den tredje industriella revolutionen” tar sina utgångspunkter 
i iakttagna språngartade teknologiska, ekonomiska och arbetsmarknadsstruktu-
rella förändringar.  

Med utvecklingen av mikroprocessorn i centrum omvandlades, hävdas det, 
organisationen av produktion och distribution på ett sätt som föranleder diskus-
sioner i termer av ”revolution” och ett nytt ”teknisk-ekonomiskt paradigm”. 
Kluster av innovationer baserade i den digitala tekniken möjliggjorde flexibilitet, 
integration och kundanpassning inom produktionen för att möta förändrade, 
alltmer individualiserande, konsumtionsmönster. Det sätt på vilket ICT kom att 
genomsyra produktion och distribution medförde växande krav på arbetskraften 
beträffande individuellt ansvar, kompetens och flexibilitet. ICT möjliggjorde 
även på ett nytt sätt kapitalets oberoende av nationsgränser. Internationaliserat 

––––––––– 
121 Åsa Lundqvist, 2001, sid. 25. 
122 Robert Reich, 1994. 
123 Robert Reich, 1994, sid. 66. 
124 Manuel Castells, 1998, sid. 163-164. Fordism används ofta, bl a här, synonymt med fordistisk ac-

kumulationsregim. 
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ägande och internationaliserade (globala) ekonomiska processer satte allt snävare 
ramar för det politiska handlandet i de enskilda länderna, samtidigt som ekono-
misk liberalisering och avreglerade finansmarknader underlättade kapitalrörlig-
heten. Den ökande datorstödda rörligheten hos kapitalet skärpte konkurrensen 
om arbetstillfällena och tryckte tillbaka lönerna, främst i tillverkningsindustrin. 
Rörligheten möjliggjorde en accelererande internationell arbetsfördelning och 
polarisering mellan kvalificerat och okvalificerat arbete; mellan kapital-, kompe-
tens- och arbetskraftsintensiv produktion.125

Teknikutveckling och förändrade ägandeförhållanden kan dock inte ensamma 
hävdas utgöra grunden för den tredje industriella revolutionen. Grundorsaker 
måste även sökas i dynamiska sociala relationer. Samtidigt som 1960-talet kan 
beskrivas som kulmen på den andra industriella revolutionen; den andra revolu-
tionens skördetid, innebar det för svenskt vidkommande en brytningstid i relatio-
nen mellan varu- och tjänsteproduktion. Jordbruksnäringarna var redan stadda i 
en dramatisk nedgång i antalet sysselsatta, industrisektorn började minska medan 
tjänstesektorerna växte. Särskilt markant var den offentliga tjänstesektorns ex-
pansion som totalt dominerades av en ökad andel lågavlönad kvinnlig arbets-
kraft. Under 1960-talet skedde därmed strukturella förändringar som genererade 
nya och ökande sociala spänningar i samhället; mellan varu- och tjänsteproduk-
tion, mellan privat och offentlig sektor och mellan förvärvsarbetande kvinnor 
och män. Dessutom skedde, delvis som en följd av den solidariska lönepolitiken, 
en ökande polarisering inom den privata tillverkningsindustrin, mellan varupro-
duktion baserad i inhemsk konsumtion respektive produktion för export, särskilt 
maskin- och bilindustri.126

Perioden karakteriseras av Lennart Schön som en kapitalistisk utvecklingsfas 
kännetecknad av rationalisering med en påföljande kris, vilken i sin tur utövar ett 
ökande tryck på industriell och samhällelig omvandling.127 1970-talets kris med 
vikande industriell tillväxttakt resulterade i eskalerande spänningar i arbetsmark-
naderna. Inflationen steg och arbetslösheten likaså. Den reglerade reallönekapita-
lismens triumfer under ett kvarts sekel hade nått vägs ände.128 Regeringar och fö-
retag såg sig tvingade till omstruktureringar genom avregleringar och ökad pri-
vatisering. ”Det sociala kontraktet” mellan arbete och kapital som stabiliserat 
den tidigare tillväxtmodellen tömdes successivt på sitt innehåll. Företagen börja-
de söka nya vägar för att i enlighet med den kapitalistiska ackumulationslogiken 
öka arbetets och kapitalets produktivitet. En avgörande väg för detta var globali-
sering av produktion och marknader för att maximalt tillvarata de fördelaktigaste 
betingelserna för vinstskapande som stod att finna i ett globalt perspektiv. Inför 
hot om dränering på arbetstillfällen och kapital tvingades staten på sikt organise-
ra stöd för nationella produktivitetsförbättringar och stärkt nationell konkurrens-
kraft, ofta på bekostnad av sociala skyddsnät och regleringar i det allmännas in-
tresse.129

––––––––– 
125 Se Lars Magnusson, 1999; Lennart Schön, 2000; Maths Isacson/Mats Morell, 2002. 
126 Se Lennart Schön, 2000, sid. 375 ff. 
127 Lennart Schön, 2000, sid. 23 ff. 
128 Se Donald Sassoon, 2002, sid. 477-478. 
129 Se Manuel Castells, 1998, sid. 32. 
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När det gäller informationalismens – Manuel Castells benämning på den tredje 
industriella revolutionen – historiska särdrag gäller beträffande dess ekonomi att 
den har ”förmåga att arbeta som en enhet i realtid och planetär skala.”130  Det ka-
pitalistiska produktionssättet karakteriseras generellt av ständig expansion och 
överskridande av gränser; produktionssättet är närmast definitionsmässigt inter-
nationaliserande till sin karaktär. Att gränsöverskridande varu- och teknikutbyte 
och arbetsdelning mellan nationer är nära förbundna med industrikapitalismen 
konstaterade redan Karl Marx.131

Det var emellertid först i slutet av 1900-talet som världsekonomin kunde bli 
verkligt global i kraft av den nya infrastruktur som den digitala informations- 
och kommunikationstekniken tillhandahöll.132 De globalt integrerade finans-
marknaderna hanterade kapital i realtid dygnet runt. Miljarder dollar transporte-
rades på några sekunder i världsomspännande elektroniska kretsar. Den nya tek-
niken gjorde det möjligt att överföra kapital mellan olika ekonomier på mycket 
kort tid och utan statlig kontroll, varigenom besparingar och investeringar sam-
manbands globalt mellan banker, pensionsfonder, aktiebörser och valutamarkna-
der.133

Ett utmärkande drag i den informationella arbetsprocessen är att den baseras 
i mikroelektronisk utrustning. Värdeförmering sker genom förnyelse av både 
produkter och processer, skräddarsydda lösningar när det gäller mikroelektronisk 
tillämpning, ögonblickliga reaktioner på makroekonomiska förändringar, in-
byggda datorstödda feedbackinstanser i produktionsorganisationerna samt snabb 
och omfattande intern anpassningsförmåga och yttre flexibilitet hos företagen. 
Den informationella produktionsprocessen medför en ny arbetsdelning vars hu-
vudkategorier Castells benämner värdeskapande, relationsskapande och besluts-
fattande. Den värdeskapande kategorin innehåller anförare som planerar och fat-
tar de strategiska besluten. Forskare förnyar processer och produkter. Utformare 
anpassar innovationerna. Integratörer hanterar relationer inom produktionsorga-
nisationen. Operatörer utför åtgärder på eget initiativ medan okvalificerade, för-
programmerade arbetsuppgifter utförs av mänskliga robotar. Relationsskapandet
består i tre grundpositioner: Nätverkare som skapar kontakter på eget initiativ, 
nätverkade – nätverksanslutna arbetare som inte initierar kontakter utan blir kon-
taktade, och avkopplade – arbetare som är bundna till specifika uppgifter enligt 
enkelriktade, icke interaktiva, instruktioner. I beslutsprocessen skiljer Castells 
mellan beslutsfattarna som i sista hand fattar beslut, deltagarna som är involve-
rade i beslutsfattandet och utförarna som bara genomför det redan beslutade. Det 
betonas att arkaiska former av sociotekniska organisationer lever kvar – och 
kommer att så göra under överskådlig tid – men att ovan skissade organisations-
schema representerar det framväxande informationella arbetsparadigmet.134

Ett för den här undersökningen centralt moment i Castells analys utgörs av 
den principiella upplösningen av taylorismens traditionella uppdelning mellan 
––––––––– 
130 Manuel Castells, 1998, sid. 103. 
131 Karl Marx/Friedrich Engels, 1998 (1848), sid. 15 f. 
132 Jfr Immanuel Wallerstein, 2001, sid. 59 f. 
133 Manuel Castells, 1998, sid. 103. 
134 Manuel Castells, 1998, sid. 247-252. 
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planering och utförande genom (de växande) kategorierna ”deltagare” i besluts-
processen, ”utformare” och ”operatörer” inom den värdeskapande sfären samt 
relationsskapande ”nätverkade” i den informationella arbetsprocessen. Castells 
analys är påtagligt teknikrelaterad och bär drag av teknologisk determinism. 
Teknologi och kluster av innovativa tekniska lösningar har tveklöst företräde 
framför social och institutionell förändring i hans analys av den nya kapitalistis-
ka fasen. Organisatoriska förändringar i produktion och distribution framstår 
som i allt väsentligt teknikavhängiga. Informationalismen förstås som en ny fas 
inom det kapitalistiska produktionssättet, men utgör som produktionssätt inget 
kvalitativt annorlunda det under 1800- och 1900-talen dominerande.  

Robert Reich lägger i Arbetets marknad inför 2000-talet stor vikt vid över-
gången från high volume- till high value-produktion under slutet av 1960-talet 
och början av 1970-talet. Detta innebär, menar Reich, något mycket mer genom-
gripande än bara en förändrad produktionsstruktur; det får långtgående samhälle-
liga konsekvenser. En förutsättning för den nya globaliserade produktionsstruk-
turen är informationssektorns expansion. Information och symbolmanipulation 
får ökad betydelse för varu- och tjänsteproduktionen. Produktionen och dess 
konkurrenskraft blir avhängig effektiv hantering och tolkning av digitalt överförd 
information. Standardiserad massproduktion ersätts med flexibel marknads- och 
kundanpassad produktion. Multinationella företag omformas till globala nätverk 
där kontroll över finansiella flöden och information blir viktigare än ägandet av 
produktionskedjans samtliga produktionsenheter. Vertikal integration ersätts med 
horisontell; pyramidliknande företagsorganisationer byts mot spindelnätsliknan-
de.135

Ägandets nationella sammansättning får en underordnad betydelse. De globa-
la nätverkens produktioner utmärks av ideligen och snabbt skiftande kombina-
tioner av delkomponenter och tjänster med olika nationella ursprung. Etiketter av 
typen ”Made in Sweden” blir skäligen intetsägande på sammansatta produkter.  

Effektivitet i informationshantering blir avgörande för konkurrenskraften i 
nationer, regioner och företag, varför utbildningskvalitetens betydelse ökar dra-
matiskt. Nyckelgrupper inom de globala nätverken är problemidentifierare, pro-
blemlösare och sammanlänkande strategiska samordnare eller mäklare.136 Dessa 
tillsammans benämns symbolanalytiker. Symbolanalytikerna tenderar att bilda 
nya eliter som förmår tillskansa sig privilegier långt utöver vad som är möjligt 
för majoriteterna – high value-samhället skapar växande ekonomiska och sociala 
klyftor. Utöver social och ekonomisk polarisering iakttar Reich i sin amerikans-
ka studie en geografisk segregation och koncentration av symbolanalytiska akti-
viteter till särskilda regioner. 

Under slutet av 1970-talet lanserades begreppet neofordism som en beteck-
ning på det förhållandet att standardiserad massproduktion tenderade att ersättas 
med flexibel efterfrågeanpassad produktion. Uppmärksamheten var främst riktad 
mot den förändrade arbets- och produktionsorganisationen inom ledande indu-

––––––––– 
135 Robert Reich, 1994, sid. 81 ff. 
136 Robert Reich, 1994, sid. 76 f. 
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strier.137 Som själva uttrycket antyder är det inte det hastiga brottet mot den tidi-
gare förhärskande fordismen som accentueras, utan mer en vidareutveckling av 
produktionsteknologin som kunde illustreras med till exempel det minskade 
sambandet mellan graden av mekanisering och skala (stora volymer). Organisa-
tionsförändringar i riktning mot ökad horisontell integrering i arbetsprocessen 
kunde iakttas, exempelvis i semiautonoma arbetsgrupper knutna till vissa ma-
skinuppsättningar. Informationssystem byggdes upp i syfte att integrera olika ar-
betsgrupper, maskinenheter eller geografiskt separerade produktionsenheter.138

Bland reguleringsteoretikerna talas det från och med 1970-talet om postfor-
dism. Fordismens kris under 1970-talet innebar, hävdar man, att efterkrigstidens 
relativt stabila ackumulationsregim bröt samman. Detta innebar att villkoren för 
arbetskraftens produktivitet, graden av automation och mekanisering och villko-
ren för produktionens ”sociala användning” ändrades dramatiskt. Finansmarkna-
derna internationaliserades, nationalstaterna drabbades av finansiella kriser, 
råvarupriserna, särskilt på råolja, steg och konfliktnivån i arbetsmarknaderna 
höjdes. Härav följde förändrade eller nya förutsättningar för hur den ekonomiska 
utvecklingen och dess inbyggda motsättningar kunde regleras.139

I allt väsentligt framstår begreppen neofordism och postfordism som syno-
nyma men med reservationen att postfordism ofta används mer definitionslöst 
som något nytt efter fordismen och med betoning på att det skett en markant 
brytning i utvecklingen. Ett återkommande prefix i postfordistiska forsknings-
sammanhang är flexibel. David Harvey, som även han har behandlat 1970-talets 
övergång från fordism till en ny historisk fas, benämner den nya ackumulations-
regimen flexibel ackumulation.140  Med det vill han fästa uppmärksamheten på 
hur den nya tekniken och nya sätt att organisera produktionen globalt har möj-
liggjort övergången från standardiserad massproduktion till flexibel produktion 
med bibehållen eller ökad totalvolym och där kapitalackumulationen kan göras 
oberoende av nationalstaterna och deras gränser. Manuel Castells gör gällande 
att vad han benämner flexibla högvolymsystem förmår kombinera stordriftsförde-
lar med skräddarsydda omprogrammerbara produktionssystem med omfångsför-
delar. ICT gör det möjligt att omforma traditionell löpande band-produktion till 
lättprogrammerbar produktion som snabbt kan reagera på marknadsvariationer, 
produktflexibilitet baserad i ICT-stödd processflexibilitet.141

Ett sätt att balansera tendenserna till teknisk och ekonomisk strukturanalys 
och determinism är att även ta utgångspunkter i aktörsperspektiv utifrån teori om 
klass och klasstruktur. 

––––––––– 
137 Michel Aglietta, 1979. 
138 P. Blackburn/R. Coombs/K. Green, 1985; Christian Berggren, 1990, för fördjupningar i Volvos 

bilproduktion i Kalmar och Uddevalla där man radikalt hade frångått de fordistiska produktionsme-
toderna. Se även Alain Lipietz, 1992 (A) sid. 64 ff , där ”Kalmarian model” och ”Kalmarian com-
promise” beskrivs som viktiga exempel på vad Lipietz kallar postfordistiska produktionsprocesser. 
Dessa ”postfordistiska” produktionsenheter avvecklades emellertid i början av 1990-talet. 

139 Alain Lipietz, 1992 (A) sid. 1-3 (2), 14 ff. 
140 David Harvey, 1989.  
141 Manuel Castells, 1998, sid. 164. 



46

Klass

Strukturella analyser av samhällens sociala förhållanden i olika tider ställer up-
penbart olika krav på klassbegrepp och definitioner av sociala skikt. Att det rått 
och råder sociala olikheter torde inte bestridas. Historiskt forskningsengagemang 
kan inordnas i tre kategorier beroende på om forskningsfrågorna rör händelser, 
förlopp eller tillstånd.142 Om den rena händelsehistorieskrivningen lämnas åt si-
dan postulerar jag att såväl förlopp/förändringsprocesser som tillstånd/skenbar 
förändring har sina orsakssammanhang i sociala relationer och teknologi. När det 
gäller att rekonstruera sociala motsättningar har klassbegreppet visat sig frukt-
bart som teoretiskt redskap liksom i analyser av sociala förändringar påkallade 
av ny teknik. Sociala klasser eller skiktningar, och deras möjligheter att organise-
ra sig och handla, betingas av människornas positioner och funktioner i produk-
tionen, deras ekonomiska och/eller juridiska förhållanden. Intresset för historisk 
förändring omfattar även förändringens orsaker. Eftersom samhällsförändring 
till väsentlig del antas vara betingad av sociala motsättningar och integrationer, 
är någon form av social kategorisering nödvändig för förändringsanalyser. Klass 
definieras därför utifrån de positioner som människorna intar i de maktförhållan-
den som är baserade i produktionsförhållanden. Klassbegreppets konstruktion 
och utveckling är tydligast knuten till den historiska kapitalismen, i synnerhet 
industrikapitalismen.143 I den här undersökningen står arbetsförhållandena i ett 
industrikapitalistiskt företag i centrum, och därför är de anställdas direkta klass-
positioner centrala. 

Allteftersom det kapitalistiska produktionssättet har utvecklats har arbetsdel-
ningen ökat varigenom delar av de två huvudklasserna – arbetarklass och bor-
garklass – tenderat att stratifieras i ett antal mellanskikt vid sidan av, men knutna 
till, huvudklasserna. Inom arbetarklassen har bildats stora tjänstemannagrupper 
och i borgarklassen finns småföretagargrupper med en del av de för arbetarklas-
sen utmärkande kriterierna, till exempel avsaknad av kontroll över arbetet. Det 
har uppstått ett stigande antal motsägelsefulla klasspositioner i arbetslivet.144 Ka-
tegorierna arbete och kapital tenderar att upplösas i sina traditionella avgräns-
ningar i det sena 1900-talets kapitalistiska fas genom differentiering av kapital-
funktioner och arbetsdelning.145 Av detta följer förändringar i förhållandet mel-
lan kategorierna arbete och kapital; förändringar beträffande makt, kontroll och 
ansvar. Erik Olin Wright har i sin modell av klasser och social skiktning abstra-
herat tre konstituerande instanser för klassposition: 1. kapitalägande (”owner”), 
2. kompetens (”skill”, ”expertise”), yrkesskicklighet, kvalifikationer – rätt att be-
sluta hur produktionsmedlen skall användas och 3. kontroll (”authority”), rätt att 
bestämma över och kontrollera egen eller andras arbetskraft.146

––––––––– 
142 Stellan Dahlgren/Anders Florén, 1996, sid. 75. 
143 Ingemar Norrlid, 1983, sid. 66-67; Immanuel Wallerstein, 1985. 
144 E. O. Wright, 1997, sid. 99 ff; Göran Ahrne m fl 1995, sid. 23. 
145 Se Harry Braverman, 1985. 
146 E. O. Wright, 1997, sid. 19 ff. Se även Göran Ahrne m fl 1995, sid. 23; Martin Börjeson, 1993, 

sid. 224-226. Kontrollbegreppet är centralt i analysen och problematiseras vidare i det följande.  
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Borgar-/kapitalistklassen omfattar individer i positioner med kontroll över alla 
tre maktbefogenheterna. Positioner som inte innebär någon nämnvärd makt i 
dessa avseenden tillhör den i arbetsprocessen underordnade arbetarklassen. Posi-
tioner som medför någon grad av kontroll över produktionsmedel och/eller 
andras arbetskraft men inte innebär ägande, utgör motsägelsefulla klasspositio-
ner. På motsvarande sätt kan motsägelsefulla klasspositioner gälla för borgar-
klassen i fall av inskränkt ägande, kompetens och kontroll. Därigenom proble-
matiseras en principiell kategorisering av kapitalets representation på olika led-
nings- och chefsnivåer i företaget. En ledningsfunktion som i någon mån fråntas 
kompetens och/eller kontroll företer en klasspositionsförskjutning till en mer 
motsägelsefull klassposition, fjärmad från den idealtypiska kapitalistklassposi-
tionen. Såväl positioner inom arbetarklassen som inom borgar-/kapitalistklassen 
kan på detta sätt bestämmas som olika grader av motsägelsefulla klasspositioner, 
avhängigt graden av ägande, kompetens och kontroll. 

Som framgår bestäms direkt klassposition, klass- eller socialskiktstillhörig-
het, enligt denna modifiering av Wrights modell utifrån arbetslivspositioner.
Människors klasserfarenheter och klasstillhörigheter bestäms emellertid också av 
förmedlad klasstillhörighet – via familjekretsar, uppväxtfamilj och familjetillhö-
righet senare i livet, äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt vän-
skapsrelationer.147 I ett perspektiv som även beaktar kvinnors och mäns traditio-
nella positioner i reproduktionssfären torde en bestämning av klasstillhörighet 
baserad på enbart positioner i produktionen således medföra problem. För min 
specifikt arbetsplatsanknutna undersökning av Tarkett Sommer AB i Ronneby 
måste den ändå framstå som tillfyllest. Klassdiskussionen som förs i samband 
med omorganisation i produktionen är praktiskt taget uteslutande kopplad till de 
anställdas arbetslivspositioner. Andra konstitutiva instanser för klasstillhörighet 
och klassmedvetande kan därmed inte rymmas inom ramen för denna studie. Jag 
fokuserar alltså enbart förhållanden och livsvillkor som har med arbete i ett kapi-
talistiskt företag att göra. 

En viktig utgångspunkt för användningen av klassbegreppet inom samhälls-
historisk forskning bör vara att ange klass- eller socialskiktsbegreppets abstrak-
tionsnivå med utgångspunkt i den aktuella vetenskapliga undersökningen. Det 
finns ingen anledning att precisera mer än nöden kräver. Det föreligger ingen 
samvariation mellan å ena sidan makronivå och hög abstraktionsnivå eller å den 
andra mellan mikronivå och konkretion. Mikronivån är inte nödvändigtvis ”kon-
kretare” än makronivån. Ändamålet bör få avgöra vilka teoretiska verktyg som 
skall användas och vilken abstraktionsnivå som är lämplig för de analytiska ka-
tegorierna i den aktuella undersökningen.  

Begreppet klass nyttjas främst för sina analytiska förtjänster som idealtypisk 
kategori i en kritisk undersökning av kapitalistiska produktionsförhållanden. 
Operationaliseringen av arbetarklass sker, som redan framgått, med viktiga ut-
gångspunkter i E. O. Wrights klassanalys baserad i ägande av kapital, beslutan-
derätt över användande av produktionsmedel (kompetens) och kontroll över egen 
och andras arbetskraft. Kontrollaspekten är, menar jag, komplex och har olika 

––––––––– 
147 Se E. O. Wright, 1997, sid. 19 ff. 
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nivåer; faktisk och/eller potentiell kontroll och kontroll på delegation samt reellt 
eller delegerat ansvar. Här förstås kontroll främst som ett uttryck för företags-
ledningens strategiska och ideologiska målinriktning i ett historiskt skede, dele-
gerad som ansvar på lägre nivåer i produktionsprocessen i en specifik tek-
nisk/organisatorisk situation.148 Kontroll har således en ideologisk djupstrukturell 
dimension och en ytstrukturell dimension i form av planerande och utförande an-
svar på delegation. Den teoretiska modellen av lokal hegemoni (se nedan) inne-
bär ett instrument för analys av den djupstrukturella materiella och ideologiska 
dominansens upprätthållande genom förändrade ytstrukturella förhållanden, för-
ändrade klasspositioner, baserade i graden av ansvar och kompetens. 

Valet att använda begreppet kompetens är inte utan vidare givet. I Wrights 
ursprungliga modell över motsägelsefulla klasspositioner använder han det eng-
elska uttrycket ”skill”, vilket torde direktöversättas till svenska med ”yrkesskick-
lighet”. Inom arbetslivsforskning förekommer och används begreppen (yrkes-) 
skicklighet, kvalifikationer och kompetens ofta som synonymer.149 Olika språk-
bruk tycks emellertid korrespondera mot olika industrikapitalistiska utvecklings-
faser. Historiografiskt har yrkesskicklighet företrädesvis använts i studier av för-
tayloristiska och tayloristiska produktionsprocesser. Användandet av kvalifika-
tioner sammanhänger i hög grad med tayloristiska arbetsprocesser i den fordis-
tiska ackumulationsregimen, särskilt under efterkrigstiden fram till mitten av 
1970-talet. Därefter, när tayloristiska arbetsdelnings- och arbetsledningsprinciper 
började upplösas i vissa branscher, kom alltmer uttrycket kompetens i använd-
ning som beteckning för en kvalitetsaspekt på arbetskraften. Det tycks alltså fin-
nas tendenser till tidsbundenheter och kopplingar till specifika organisationsmo-
deller hos begreppen; yrkesskicklighet kan frammana bilder av hantverk, kvalifi-
kationer av specifika kunskaper avpassade för väl definierade arbetsmoment, 
medan kompetens ingår i ett språkbruk där det gärna förekommer tillsammans 
med begreppen flexibel och flexibilitet. Kompetens förstås i den kombinationen 
rymma potentiella egenskaper och latenta handlingsförmågor – i hög grad er-
hållna genom bred utbildning på olika grundläggande nivåer – i relation till (nya) 
arbetsuppgifter. Konkret kan produktionsanställdas kompetens innebära en ut-
vidgning av arbetsuppgifterna till att, utöver moment i själva produktionen, om-
fatta även sådant som reparation, underhåll, viss planering och även andra tradi-
tionella tjänstemannasysslor. Ökad kompetens kan därigenom medföra ökat an-
svar för produktionsmedlen. Kompetensutvidgning kombineras därför i prakti-
ken med intensifierad ideologisk styrning. P-E Ellström definierar kompetens 
som förmåga att, utöver utförandet av arbetet, identifiera, utnyttja och utvidga 
olika tolknings-, handlings- och värderingsutrymmen som arbetet innebär.150 Det 
har framhållits begreppets innebörd av förståelse av aktuella arbetsuppgifter och 
sammanhanget vari arbetet utförs. Definitionen kan utan svårigheter generalise-
ras till att omfatta grupper, organisationer och företag.151

––––––––– 
148 Se Martin Börjeson, 1993, sid. 224. 
149 Gestur Gudmunðsson, 1998, sid. 176. 
150 P-E. Ellström, 1992, sid. 21. 
151 Dan Rönnqvist, 2001, sid. 15. 
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Klasspositioner som inte innebär ägande, men som medför kompetens och an-
svar (kontroll på delegation) över produktionsmedel och/eller andras arbete defi-
nieras här som motsägelsefulla klasspositioner. En viktig operationalisering och 
modifiering av Wrights schematiska framställning av motsägelsefulla klassposi-
tioner består alltså i problematiseringar av kontroll och kompetens som posi-
tionsbestämmande instanser.  

Figur 1. Motsägelsefulla  klasspositioner inom arbetarklassen. 

I figuren antas klassposition a med  ökad grad av ansvar och kompetens förete en rörelse mot den nya 
klasspositionen a1. Position a1 har jämfört med a en högre grad av motsägelsefullhet vad gäller 
klasstillhörighet.152 (Mörkare nyans representerar här högre grad av motsägelsefullhet i klasspositio-
nen, ljusare innebär mer  motsägelsefri idealtypisk arbetarklassposition.)  

Genom den preciserade innebörden av kontrollbegreppet, där tyngdpunkten lig-
ger på ansvar för planering och utförande, och den vidgade betydelsen av kom-
petensbegreppet undviks inkommensurabilitet i Wrights analytiska kategorier, 
vilka i hans ursprungliga modell är konstruerade för tayloristiska produktionsor-
ganisationer, men som här används i analys av vad som framstår som en utveck-
lad organisation med inslag av olika organisationsprinciper. Dessa modifieringar 
och preciseringar av Wrights teori om klasspositioner är omedelbara resultat av 
den abduktiva forskningsmetod som redogjorts för tidigare.  

Min tes är att det under den aktuella undersökningsperioden skett en föränd-
ring i klasstrukturen inom arbetarklassen och en förskjutning från en högre grad 
av klassmedvetenhet till en lägre och att ett väsentligt moment i den utveckling-
en härrör ur förändrad produktionsorganisation. Tesen anknyter till den utveck-
ling som skisseras i maktutredningens huvudrapport 1990.153 Jag menar att en 
förändring i klasstrukturen, till exempel förskjutningar från idealtypiskt ”rena” 
arbetarklasspositioner till mer motsägelsefulla klasspositioner, är möjlig att kart-
lägga lokalt inom ramen för föreliggande studie. Genom klasstrukturförändring-
en har ett utvecklat, relativt avancerat arbetarklassmedvetande med både kogniti-
va och normativa dimensioner, präglat av såväl aktivt motstånd som aktivt sam-

––––––––– 
152 Modellen är inspirerad av Wrights analysschema, se E.O. Wright, 1997, sid. 23 f.  
153 SOU 1990:44, sid. 36-37.
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tycke, successivt transformerats till en mer motsägelsefull attityd med avseende 
på klasstillhörighet och en därmed mer samtyckepräglad attityd i relationer med 
representanter för kapitalets intressen. Det är emellertid viktigt att betrakta för-
ändringar i klasstrukturen även som resultat av klasskamp, det vill säga klas-
strukturförändring i objektiv mening kan vara resultat av arbetarklassens kamp, 
motstånd och samtycke; resultat av klass som agerande subjekt. Teknisk och or-
ganisatorisk förändring sker inte i en på förhand given takt eller riktning, utan är 
fortlöpande föremål för förhandling. Resultaten av klasskamp kan därigenom pa-
radoxalt nog på sikt medföra ett förändrat klassmedvetande.   

Inom klassforskningen framhålls ofta att de okvalificerade arbetarnas andel 
av arbetskraften i de industrialiserade länderna har minskat generellt till förmån 
för en påtaglig ökning av kategorin motsägelsefulla klasspositioner.154 Samtidigt 
har utslagningen av arbetare som av något skäl inte anses nå upp till prestations-
normerna på arbetsmarknaden ökat. Utmed perspektivförskjutningen från mikro 
till makro menar jag att det således kan konstateras hur förändringar i klasstruk-
turen lokalt, genom återverkningar på det individuella klassmedvetandet, påver-
kar klassformeringen som blir otydligare. Därav följer konsekvensen att den do-
minerande klassen och dess hegemoniska dominans både lokalt och på en sam-
hällelig nivå i det aktuella historiska skedet befästes. Mot bakgrund av detta be-
höver tyngdpunkten på det subjektiva momentet kompletteras med objektiva kri-
terier för tillämpning i föreliggande undersökning av lokala förändringar beträf-
fande arbetsprocess, ledningsprocess och anställningsrelation. Av hypotesen om 
det passiva, oreflekterade samtycket kräver logiken en klassdefinition som alltså 
lutar sig även mot objektiva, teoretiskt bestämda, kategorier – i den här specifika 
undersökningen – inspirerade av E O Wrights schematisering. Klassdiskussionen 
ovan utgör, även med tesen om passivt samtycke beaktad, en markerad historisk-
sociologisk teoretisk motvikt mot och ett komplement till det ekonomiskt-
tekniskt deterministiska perspektiv som bland andra Manuel Castells kan hävdas 
representera.  

Genus

Med kopplingar till Wrights konstruktion av klass, och med utgångspunkter i av-
handlingens frågeställning, fokuseras och avgränsas tre bestämda områden för 
teoretisk belysning av kvinnors och mäns inbördes relationer i arbetslivet. Det 
första området gäller maktens historiska fördelning mellan kvinnor och män i ar-
bets- och ledningsprocesser. Makt operationaliseras i undersökningen i kategori-
erna kontroll och ansvar. Jag utgår här ifrån Anita Göranssons maktbasteori. Gö-
ransson gör gällande att sociala konstruktioner av manlighet historiskt har varit 
nära knutna till makt på olika nivåer. Det kvinnliga har definierats som restpos-
ten, ”det andra”, som blivit över när den maktrelaterade manligheten konstrue-
rats. När makten på grund av teknikutveckling eller omorganisation flyttar eller 
ändrar karaktär omdefinieras manligheten, varvid även tillfällen för förändrade 
––––––––– 
154 Göran Ahrne, m fl 1995, sid. 36 ff; E. O. Wright, 1997, sid. 102. För en intressant jämförelse 

beträffande ”kvalificeringsstrategi” se Roland Ahlstrand, 2000, sid. 131. 
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och nya relationer mellan kvinnor och män skapas. I destabiliserade situationer 
som dessa kan möjligheter uppstå för kvinnor att bekläda positioner som tidigare 
inneburit högre grad av makt och varit förbehållna männen.

155
 Maktbegreppet 

operationaliserat i termer av kontroll och ansvar – som separerade kategorier – 
öppnar för en djupare analys av skillnader mellan kvinnors och mäns förhållande 
till makten och förståelse av maktens olika uttryck, exempelvis i samband med 
organisatorisk förändring.  

Det andra området rör dynamiken i genusrelationerna med kopplingar till 
teknikutveckling inom varuproduktion. Här använder jag Ulla Wikanders teori-
tillämpning av arbetsdelning baserad i socialt kön, genus. Wikander presenterar 
tre ”situationer” där genusarbetsdelningen – definierad som manliga arbetares 
outtalade och oheliga allians med arbetsgivarna om att ge kvinnor en annorlunda 
plats på arbetsmarknaden och i arbetsprocessen – åtminstone temporärt kan luck-
ras upp:  

1. Införandet av ny teknik i arbetsprocessen kan innebära nya ”könsneutrala”, 
icke könskodade, arbetsuppgifter.  
2. Ny teknik kan resultera i att vissa traditionellt, eller tidigare manliga arbets-
uppgifter förlorar i status, varvid kvinnorna ges tillträde till dem.  
3. Ny teknik kan innebära omorganisation som medför att tidigare könskodning-
ar minskar i betydelse.156

I samtliga Wikanders ”situationer” framträder kvinnans dubbla underordning, 
dels som tillhörande en arbetarklass, dels som strukturellt underordnad mannen. 
Samtidigt är det viktigt att, som Wendy Faulkner påpekat, kritiskt granska hur 
tekniken i sig är könspräglad. Faulkner framhåller männens dominans över tek-
nikens utformning generellt och de starka band som traditionellt varit rådande 
mellan maskulinitet/män och teknik. Därmed bör, enligt Faulkner, inte bara ge-
nus betraktas som en social konstruktion utan även tekniken. Tekniken är kon-
struerad utifrån könsrelationer samtidigt som den strukturerar könsrelationer. 
Faulkner framhåller således även betydelsen av kulturella och symboliska för-
bindelser mellan teknik, maskulinitet, status och makt.157

För det tredje riktas uppmärksamhet på kvinnors och mäns olika kompetens-
utveckling och flexibilitet i arbetsprocessen med utgångspunkt i Jackie Krasas 
Rogers forskningsöversikt beträffande olikheter mellan kvinno- och mansdomi-
nerade arbetsplatser. Detta har även kopplingar till företags olika val av strategier 
för att uppnå viss grad av flexibilitet. Rogers har påvisat kvinnors, och även et-
niska minoriteters, överrepresentation bland tidsbegränsat anställda i branscher 
med kontors- och tjänstekaraktär. Hon har också visat hur olika mönster för ökad 
flexibilitet utvecklats i företag, beroende på om de varit kvinno- eller mansdomi-
nerade arbetsplatser. I korthet gäller den allmänna tendensen att i kvinnodomine-
rade arbeten tillämpas i högre grad tillfälliga anställningar som medel för flexibi-

––––––––– 
155 Anita Göransson, 1998, sid. 8-9. 
156 Ulla Wikander, 1988, sid. 24, 221-223. 
157 Wendy Faulkner, 2003, sid. 23 ff, 38. 
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litet än i manligt dominerade företag. Vid de mansdominerade arbetsplatserna 
används i stället kompetensutveckling av personalen i större utsträckning som 
metod för att öka flexibiliteten. Flexibilitet åstadkoms sålunda i högre grad nu-
meriskt vid kvinnodominerade arbetsplatser, och vid manliga till större del funk-
tionellt. Vid arbetsplatser med störst andel män kan emellertid kompetensutveck-
ling komma även kvinnliga (och etniska) minoriteter till del. Man kan i det 
sammanhanget tala om effekter av ”spill over” i kompetensutvecklingshänseen-
de.158

Hegemoni 

Med utgångspunkt i hegemonibegreppet, så som det utvecklades av Antonio 
Gramsci, har Marion Leffler i sin avhandling Böcker, bildning, makt (1999) in-
fogat hegemoni i sin historiematerialistiska samhällskonception där den härskan-
de samhällsklassens dominans över de underordnade definieras som en hegemo-
nisk relation.159 Den hegemoniska dominansen tar sina främsta uttryck i kulturell 
och moralisk ledning. Hegemonin upprätthålls medelst underordnade klassers
samtycke. Leffler markerar åtskillnad mellan hur staten manifesteras genom både 
samtycke och tvång medan hegemonin på ett avgörande sätt bygger på samtycke 
och medverkan från de dominerades sida. Den samtyckebaserade dominansen är 
en process som kan utmanas och därmed begränsas, men som tenderar att om-
formas, förnyas och försvaras. Borgarklassens hegemoni och dess världsbild har 
i det kapitalistiska industrisamhället kunnat vidmakthållas genom det civila sam-
hället, framför allt genom kyrkan, skolan och massmedia.160 Den härskande klas-
sen framställer sin världsuppfattning som den (enda) naturliga och allmängiltiga 
– det som uppfattas som sunt förnuft – framgångsrikt därför att den i sin världs-
bild också upptar folkliga (tillhörande arbetarklassen) föreställningar.161 Hege-
monin kan, i sin egenskap av samtyckebaserad dominansrelation, aldrig bli total. 
Det är en komplex process bestående av ”ideologier, sociala och kulturella prak-
tiker, makt och dominans, eftergifter och införlivanden av alternativa formule-
ringsförsök”, skriver Leffler.162 De hegemoniska föreställningarna gestaltas på 
samtliga livsområden, på arbetet, i familjen, mellan vänner och bekanta etc. men 
tar sina tydligaste uttryck i klass- och genusrelationer. 
––––––––– 
158 Jackie Krasas Rogers, 1999, sid. 53 ff; Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000, sid. 25. 
159 Marion Leffler, 1999, sid. 52-63; Antonio Gramsci, 1967, sid. 150-151. Kopplingen mellan rå-

dande produktionssätt och hegemoni är central även om Gramsci i sin tolkning av Marx/Engels 
tillmäter kulturen en relativt självständig roll. En avhandling där uttrycket ”hegemoni” har använts 
energiskt är Peter Billings/Mikael Stigendals, Hegemonins decennier, 1994. Billings/Stigendals 
eklektiska tillämpning innebär emellertid ett upphöjande av alla parterna i en kompromiss till he-
gemonins dominanter, och själva kompromissen till ”ett hegemoniskt tillstånd” på ett sätt som gör 
att deras analys saknar relevans för min undersökning.  

160 Antonio Gramsci, 1967, sid. 45, 290-291. Jfr Louis Althusser, 1976, som i sammanhanget talar 
om ideologiska statsapparater, sid. 120-124. 

161 Se Peter Burke, 1983, beträffande den stora resp. den lilla traditionen. Delar av den lilla traditio-
nen tas upp av den stora och omformas och ”skickas tillbaka” till den lilla. Se även Staffan Stranne, 
1998. 

162 Marion Leffler, 1999, sid. 56. 
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De mest framträdande strukturbärande aktörerna utgörs av de intellektuella, vilka 
i det här sammanhanget betyder såväl forskare, författare, journalister, präster 
och lärare som, med en vidare innebörd, alla typer av organisatörer, företagare, 
ingenjörer, fackföreningsorganisatörer eller aktiva fackföreningsmedlemmar. 
Gramscis hegemonibegrepp tillämpat på nationell samhällelig nivå innebär att 
den samhällsklass som äger och kontrollerar produktionsmedlen även dominerar 
ideologiskt och kulturellt. För att uppnå och bibehålla dominansen räcker emel-
lertid inte ägande och kontroll av produktionen; de dominerande måste även er-
hålla underordnade klassers samtycke. Ett viktigt medel för detta är att formulera 
och förmedla vad som uppfattas som det samhälleliga allmänintresset.163

Min tillämpning av hegemoni ansluter till detta, med reservation för analys-
nivån som måste anpassas till den aktuella undersökningen. I samband med den 
empiriska undersökningen sker operationalisering av hegemonibegreppet för 
tillämpning på de lokala förhållandena inom undersökningsobjektet. Där sker 
alltså teoretisk utveckling och förfining utifrån förståelsen av den generella teo-
retiska tolkningsramen. Jag inför i sammanhanget begreppet lokal hegemoni. Ut-
över dess analytiska förtjänster, att generera frågor och hypoteser kring domi-
nans, medel att upprätthålla dominans, samtycke och motstånd kan hegemonibe-
greppet göra anspråk på syntetiserande funktioner. Det erbjuder en modell, ett 
sammanhang, vari delmoment kan sammanfogas till en helhet och därmed be-
gripliggöras i ett distinkt teoretiskt perspektiv. 

Hegemoni som övergripande teoretisk modell av samhälleliga dominansför-
hållanden föranleder uppmärksamhet på arten av de dominerade klassernas sam-
tycke. I schematiska termer kan sägas att den härskande klassen med kulturella 
medel söker få de dominerade klassernas samtycke. Den dominerande klassens 
kulturella redskap skall ges en vid tolkning inkluderande språk, litteratur, konst, 
musik, media och institutioner i socialisationsprocesser.164 Genom hegemonisk 
ideologi – ”[...]dominerande värderingar, idéer, föreställningar som av de flesta 
människor i ett givet samhälle i en given situation upplevs som självklara och na-
turliga, som verklighet[...]” 165 – reproduceras hegemonin.  

Den världsbild och de verklighetsbeskrivningar som uttrycker den hegemo-
niska ideologin röner de dominerade gruppernas samtycke varigenom hegemo-
nin reproduceras och konsolideras. Ska samtycket förstås uteslutande som aktivt, 
det vill säga manifesterat i aktiva, fullt medvetna handlingar eller finns det även 
tolkningsutrymme för en oreflekterad samförståndsideologi där vissa normer och 
värden uppfattas som sunt förnuft och rådande produktionsförhållanden betraktas 
som av naturen givna? Marion Leffler presenterar i sin teoretiska modell av he-
gemonibegreppet två nivåer av ideologiskt samtycke: 1. sammanhållna och arti-
kulerade idé- och värdesystem och 2. oreflekterade antaganden om det som be-
tecknas som naturligt och självklart.  

––––––––– 
163 Marion Leffler, 1999, sid. 55-56. 
164 Se Louis Althusser, 1976, sid. 120 f. 
165 Marion Leffler, 1999, sid. 57. 
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Ideologi är ett fundamentalt begrepp och behöver preciseras. Det används här 
analytiskt som varje individs och varje kollektivs artikulerade idéer och före-
ställningar om verkligheten och förhållandena mellan individen och kollektivet 
och dess reella existensbetingelser samt individernas/kollektivens oreflekterade 
idéer/föreställningar om verkligheten, vilka upplevs som självklara och naturli-
ga.166

––––––––– 
166 Se Louis Althusser, 1976, sid. 131 ff; Ingemar Norrlid, 1983, sid. 67; Marion Leffler, 1999, sid. 

56 ff. 
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3. Industriella och fackliga 
utvecklingslinjer

Det svenska näringslivet och samhället i dess helhet präglades vid tiden för det 
industriella genombrottet av extrem koncentration av kapital till en liten grupp 
ägarfamiljer.167 Klassförhållandena kännetecknades generellt av polarisering. En 
bred massa av arbetare och småbönder var bunden till landsbygden. Av de privat 
anställda lönarbetarna utgjordes 1870 bara 6 procent av tjänstemän, medan 59 
procent var jordbruksarbetare och 35 procent var arbetare utanför jordbruket.168

Av kapitalkoncentrationen följde att de nya företagen påfallande ofta drevs 
av professionella företagsledare med ägarna på distans till själva företagandet.169

Den klassiska kapitalismens ägargrupper och ägarfamiljer hade till övervägande 
del sitt ursprung i handelskapital. Handelskapitalets betydelse för den tidiga 
svenska industrins finansiering framgår med särskild skärpa när man fokuserar 
på de största industriägarna. Här kan som representanter för det göteborgska 
storkapitalet nämnas familjerna Ekman, Dickson, Kjellberg och Wijk. I Stock-
holmsområdet märktes familjerna Lamm, Hierta och Wallenberg och i Malmöre-
gionen familjerna Engeström, Kockum, Kock och Wehtje. Dessa familjers för-
mögenheter var samtliga ackumulerade i olika handelsverksamheter.170 Familjen 
Wehtje i Malmö är, som ju framgått inledningsvis, av särskilt intresse genom sin 
koppling till framväxten av Tarkett AB, sedermera Tarkett Sommer AB, i Ron-
neby. 

I den andra industriella revolutionen som för svenskt vidkommande inleddes 
kring sekelskiftet 1900 genomgick den sociala och politiska strukturen en an-
passningsprocess till det nya industrialiserade Sverige.171 Teknisk utveckling re-
presenterad av götstålsprocesser, Leblanc- och Haber-Bosch-processer, sulfat- 
och sulfitmassemetoder, förbrännings- och elmotorer, precisionsmätningsinstru-
ment och höghastighetsmaskiner fick innovativa genomslag i en omorganiserad 
och anpassad industristruktur. Därtill måste arbetskraften – individuellt eller kol-
lektivt, beroende på organisationsgraden på arbetsmarknaden – acceptera den 
nya strukturen och varuproduktionens nya masskaraktär måste förbindas med 
masskonsumtion. De statliga funktionerna var i sammanhanget betydande som 
––––––––– 
167 Gösta Esping-Andersen, 1994. 
168 Göran Ahrne, 1995, sid. 30. 
169 Göran Therborn, 1994; James Burnham, 1947. 
170 Jan Glete, 1995, sid. 91-107. Klassisk kapitalism är enligt Rolf Torstendahls periodisering 

1830/50-1890. 
171 Rolf Torstendahl, 1994. Torstendahl använder begreppet ”organiserad kapitalism”. 
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reglerare av handel, kvalitet och uppköp samt genom utbildnings-, skatte- och 
inkomstpolitiken. Den växande svenska industrin kunde sålunda öka förädlings-
graden av de inhemska råvarorna och även alltmer inrikta sig på den egna hem-
mamarknaden. Efter 1890 skedde för första gången en successiv minskning i ab-
soluta tal av antalet arbetande i jordbruket.172

Första världskriget följdes av deflationskris och depression. Härav följde en 
omfattande och snabb omvälvning av ägandet i svenskt näringsliv. Effekterna av 
krisen innebar att ägare och företag med stor andel eget operativt kapital stärktes, 
medan företag med stor kreditfinansiering knäcktes. Långivarna, i allmänhet af-
färsbankerna, blev till följd av detta betydande företags- och aktieägare. Med ut-
gångspunkter i ett ägandeperspektiv har Jan Glete delat in de svenska företagen 
under perioden 1920 –1950 i tre huvudgrupper.173

En grupp utgjordes av etablerade och väl konsoliderade storföretag som 
grundats under det industriella genombrottet. De präglades av stabilitet och kun-
de utvecklas tekniskt och expandera genom marknadsmässig breddning och upp-
köp av mindre företag, i hög grad baserat i åter- och nyinvestering av resurser 
genererade i de egna verksamheterna. Inom dessa storföretag och ägargrupper 
växte fram ett mindre antal nya betydande företag, till exempel Volvo inom 
SKF, Boliden inom Skandinaviska Banken och SAAB inom Wallenberggruppen.  

En andra grupp var krisföretagen vars kontroll i samband med efterkrigsde-
pressionen hade övertagits av kreditgivarna – bankerna. Krisföretagen genom-
gick ägarbyten, reorganisationer, delningar eller sammanslagningar. Här kan 
nämnas ett antal företag som var knutna till Skandinaviska Kredit AB – den bank 
som vid sidan av Stockholms Enskilda Bank och Handelsbanken under de föl-
jande femtio åren kom att fungera som storindustrins huvudbanker – separatorfö-
retaget Baltic, Öresundsvarvet, textilföretaget Claes Johansson & Co/ Mölnlycke 
och Malmö Yllefabrik. Bland Skandinaviska Kredit AB:s förlustengagemang 
kan även nämnas Centralgruppens malmprospekteringsverksamhet i Västerbot-
ten, vilken  resulterade i bildandet av Bolidenföretaget 1925. Ett icke ringa antal 
krisföretag lades ned, vilket bidrog till mellankrigstidens höga arbetslöshet. De 
tre storbankerna som genom 20-talskrisen alltså blivit ägare till ansenliga aktie-
poster grundade så småningom egna börsnoterade investmentbolag, vars uppgif-
ter var att förvärva och förvalta bankernas aktieintressen i de forna krisföretagen. 
Skandinaviska Kreditaktiebolaget (Skandinaviska Banken, 1939) startade Custos 
1937, Handelsbanken bildade Industrivärlden 1943, och 1946 grundades Provi-
dentia av Enskilda Banken. 

Den tredje gruppen var de nyetablerade företagen. Dessa förblev i allmänhet 
små eller medelstora, och ägdes och drevs oftast av enskilda familjer. De kunde 
fylla ut tomma branschmässiga nischer mellan redan etablerade företag. Till-
växtpotentialen kunde alltså redan initialt te sig begränsad, och de nystartade fö-
retagen inriktades på verksamheter som försäljning, service och underleveran-
törskap. Under 1960- och 1970-talen sökte sig många av dessa familjeföretag ut 
på aktiemarknaden eller inlemmades i storföretag eller investmentbolag. Det bil-

––––––––– 
172 Rolf Torstendahl, 1986, sid. 504-505; Ulf Olsson, 1995 sid. 61 f. 
173 Jan Glete, 1987, sid. 124 ff. Se även Erik Dahmén, 1950.  
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dades bankanknutna investmentbolag som hade som specialitet att köpa upp just 
familjeföretag, vilket ofta skedde vid generationsskiften bland ägarna och före-
tagsledarna. Bland de under perioden nyetablerade företagen fanns dock nytill-
skott av större ägare även om de var relativt få jämfört med hur det förhöll sig 
under de industriella genombrottsdecennierna: Stenbeck/Klingspor (Investment 
AB Kinnevik), Ericsson (Facit), Salén (rederi och Banankompaniet) och Rausing 
(Åkerlund & Rausing, Tetra Pak).174

Som kan konstateras efter rekapitulering av Tarketts historik i inledningsav-
snittet, hamnar företaget, som tills vidare bar namnet Limhamns Träindustri AB, 
enligt Gletes företagskategorisering i grupp nummer två – rekonstruerade krisfö-
retag. Storleken och branschnischen får dock anses mer typiska för den tredje ka-
tegorin – de nyetablerade företagen. I avseende på den finansiella styrka som 
familjen Wehtje i egenskap av ägargrupp representerade (varigenom ju bolaget 
kunde återförvärvas efter rekonstruktionen 1925) kan argument anföras för en 
placering av företaget i Gletes första företagsgrupp.  

Efter andra världskriget växte utrikeshandeln snabbare än såväl industripro-
duktionen som den totala produktionen. Samtidigt ökade internationella koncer-
ners och svenskbaserade internationella koncerners betydelse för det svenska 
näringslivet. I mitten av 1980-talet svarade svenskbaserade internationella före-
tag för mer än 55 procent av den svenska exporten och för omkring hälften av 
den totala industrisysselsättningen. Svenska direktinvesteringar utomlands ökade 
explosionsartat under 1980-talet, och svenska företags utländska produktion väx-
te snabbare än deras export. Hemmamarknaden utgjorde då mindre än 25 procent 
av de svenska transnationella företagens omsättningar.175

Den 1961 tillsatta Koncentrationsutredningen publicerade 1968 sina huvud-
betänkanden om storföretagens ägarstrukturer, olika ägargruppers betydelse och 
relationerna mellan ägare, styrelser och företagsledningar. Studierna hade inrik-
tats på ägarförhållandena i de privata storföretagen år 1963. Utredningen under-
sökte antalet aktieägare och aktieägarnas storleksmässiga fördelning. En viktig 
utgångspunkt för utredningen var teorin om företagsledarkapitalism som ställts 
upp av Adolf Berle och Gardiner Means.176 Det visades att ägarstrukturen i de 
börsnoterade företagen till antalet dominerades av ägare med små innehav, men 
att dessas sammanlagda andel av aktiekapitalet var mycket liten. I femton under-
sökta börsnoterade företag visade det sig att 25 procent av aktiekapitalet ägdes av 
en tusendel av aktieägarna och 50 procent av aktiekapitalet innehades av en 
hundradel av ägarna. Ägandet i de svenska storföretagen var sålunda mycket
koncentrerat, mer än till exempel i de amerikanska eller engelska. Vad gäller 
ägartyp utgjordes 95 procent av aktieägarna av fysiska personer. Andelen juri-
diska personer var således liten till antalet, men svarade för 46 procent av aktie-
kapitalet. Vidare fann utredningen en hög representation för de större ägarintres-

––––––––– 
174 Jan Glete, 1995, sid. 124 -136. 
175 SOU 1990:44. 
176 Berle/ Means, 1932. 
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sena i företagsstyrelserna. Bilden av ett starkt ägarinflytande i de svenska storfö-
retagen kunde bekräftas.177

Ett utbrett mönster var, som framgått, att mindre och medelstora familjeföre-
tag under 1960- och 1970-talen antingen köptes av något storföretag eller togs 
över av något bankanknutet finans-/investmentbolag med specialitet att köpa fa-
miljeföretag – företrädesvis vid generationsskiften.178 Perioden utgjorde inte 
minst på det sättet kulmen på den rationaliseringsfas som föregick 1970-talets 
strukturkris.179

Under 1970- och 1980-talen skedde en successiv institutionalisering av ägan-
det; inte mindre än 60 procent av det totala börsvärdet innehades vid slutet av 
1979 av institutioner som investmentbolag, försäkringsbolag och fonder av olika 
slag. Trenden mot en ökad institutionalisering fortsatte under 1980-talet.180 1980- 
och 1990-talen innebar generellt ökad avreglering och internationalisering av in-
dustri- och tjänsteproduktionen. Betydelsen av de nationella gränserna och de 
enskilda staternas politiska och demokratiska räckvidd gentemot storföretagens 
ekonomiska maktpositioner avtog.  

Formerna för kapitalägandet förändrades alltså i ett antal viktiga avseenden i 
den tredje industriella revolutionen.181 För det första accelererade internationali-
seringen – horisontell företagsintegration över nationsgränserna skedde genom 
direkta samgåenden och direkta uppköp. Samtidigt upplöstes tidigare vanligt fö-
rekommande vertikal integration genom outsourcing, ofta till andra länder än 
moderföretagets ursprungliga. Till detta kommer fondbörsernas digitalt under-
stödda internationalisering, och den omfattande avregleringsvågen i västvärldens 
ekonomier under 1900-talets två sista decennier.182

För det andra innebar de stora västerländska fondernas expansion och handel 
med aktier och andra värdepapper, och deras placeringar, inte minst av pen-
sionsmedel, en anonymisering av kapitalet. Denna institutionalisering av stora 
aktiekapitalandelar med snabba och ökande avkastningskrav minskade den indu-
strikapitalistiska långsiktigheten. Ägandet tog sig ibland kasinoliknande former 
där köp och försäljning av aktieposter ägde rum inom loppet av minuter och se-
kunder. Kapitalägandets kontroll och ansvar blev lösare kopplat till enskilda fy-
siska personer. Kapitalet blev allt rörligare medan arbetskraften fortfarande var 
relativt stationär.183

För det tredje innebar 1970-talets konjunkturnedgång att vissa kapitalägare 
reintervenerade direkt i arbetsprocesser för att söka återställa tidigare avkast-
ningsnivåer. Det handlade alltså i dessa fall om centralisering och ägandets 
ökande grepp om styrning och kontroll, även om rationalisering i företagarnivåer 
innebar att ansvar kunde flyttas nedåt i hierarkin. Ibland tog ökat ägarmaktinfly-
tande formen av management buy out of capital, det vill säga företagsledare tog 

––––––––– 
177 Vem äger Sverige? 1971. 
178 Jan Glete, 1995, sid. 127. 
179 Lennart Schön, 2000, sid. 27, 32-33. 
180 SOU 1990:44, sid. 121-123. 
181 Lars Magnusson, 1999; Lennart Schön, 2000; Ottosson/ Isacson, 2002. 
182 Jan Ottosson, 2002. 
183 Pauli Kettunen, 1998, sid. 59. 
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kontroll över substantiella delar av ägandet. Budgetkontroll och strategiska be-
slut centraliserades till högre beslutande instanser.184

En följd av dessa delvis ömsesidigt samverkande, delvis divergerande föränd-
ringstendenser var distansering mellan kapitalägande och arbete. Avstånden 
ökade geografiskt, ekonomiskt-strukturellt och kulturellt. Konsekvenserna för 
arbetsprocessen lokalt var säkerligen inte entydiga. Skillnaderna var stora mellan 
olika branscher och mellan tillverkningsindustrin, till exempel monteringsindu-
stri och processindustri, och tjänstproduktionen. Nationella och/eller regionala 
skillnader hade också påtaglig signifikans. Det finns i det sammanhanget anled-
ning att analysera i termer av industrial relations, det vill säga historiskt bestäm-
da mönster av samarbete/konflikt och institutionella förhållanden mellan företag, 
fackföreningar och stat.185 Med utgångspunkter i de enskilda företagen, och deras 
föränderliga relationer till fackförening och stat, erbjuder Lars Ekdahls teoretiska 
modell över föremål och kanaler för företagsledningars och fackligt agerande ett 
instrument för analys. Modellen innebär, vilket tidigare framgått, teoretiska be-
stämningar av områden, marknader, för företagens beslut och agerande vid sidan 
av själva produktionen av varor och tjänster. Samtidigt tydliggörs områdena för 
fackföreningarnas kamp och strävan för inblick och medinflytande, samt de 
samhälleliga nivåer på vilka arenor för förhandling mellan arbete och kapital 
kunde etableras.186

Två centrala områden för den fackliga kampen under 1970- och 1980-talen – 
arbetsrätten och frågan om det goda arbetet – är väsentliga att belysa, inte bara 
som aspekter på den samhälleliga korporatismens nedmontering, utan även som 
bakgrund till Fabriks och senare Industrifackets agerande under 1990-talet. 
Dessutom behöver perspektivet på 1990-talets industriella förändringsprocess ut-
ifrån internationaliserat ägande och teknikutveckling kompletteras med det sub-
jektiva moment som fackligt agerande utgör.  

Redan i slutet av 1960-talet fördes diskussioner inom LO rörande lagstiftning 
som ett medel för vidgad företagsdemokrati och ökat medbestämmande. Syste-
met med företagsnämnder hade inte motsvarat förväntningarna, och SAF motsat-
te sig överläggningar om ökad facklig insyn i företagen. SAF tänkte inte kom-
promissa, än mindre överge paragraf 32. Medbestämmandefrågorna kanalisera-
des snabbt och framgångsrikt till den politiska arenan, och blev där föremål för 
diskussioner inom framför allt SAP och Folkpartiet. I rapporten Demokrati i fö-
retagen, som presenterades för LO-kongressen 1971, krävdes att facklig styrelse-
representation skulle garanteras via kollektivavtal, och förhandlingar i ärendet 
inleddes mellan LO och SAF. SAF ställde sig dock avvisande, och istället tillsat-
tes en statlig utredning om företagsdemokratifrågor vari representanter för både 
LO och TCO ingick. Industridepartementet utarbetade samtidigt ett lagförslag 
om de anställdas styrelserepresentation.  

Vad LO misslyckats med förhandlingsvägen rönte framgång den politiska 
lagstiftningsvägen. Propositionen om lagen om styrelserepresentation 1972 vann 

––––––––– 
184 Smith/ Thompson, 1999, s. 220. 
185 Mark Wardell, 1999, sid. 10 f; Anders Kjellberg, 2001, sid. 339 ff. 
186 Lars Ekdahl, 1994. 
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ett brett politiskt gillande, inte bara i riksdagen utan även inom såväl socialde-
mokratisk som borgerlig press. Den resulterade 1973 i en försökslag som perma-
nentades 1976. Viktigast inom området för arbetsrättslagstiftning, där även La-
gen om anställningsskydd (LAS) 1974, Förtroendemannalagen 1974 och senare 
Lagen om arbetsskadeförsäkring 1977 och Arbetsmiljölagen 1978 ingick, blev 
emellertid Medbestämmandelagen (MBL), som trädde i kraft 1977. Dess inne-
håll, som var ett uttryck för både facklig och politisk radikalisering under 1970-
talets första hälft och där SAP, Folkpartiet och Centerpartiet i allt väsentligt var 
överens, bestod för det första i ett kollektivt regleringssystem som behandlade 
organisationsrätten, förhandlingsrätten, medling, tvisteförhandlingar, fredsplikt 
och kollektivavtal.  

För det andra innebar MBL en ny företagsdemokratisk reglering, till exempel 
skyldighet för arbetsgivaren att ta initiativ till förhandling vid planerad verksam-
hetsförändring och ändring i anställningsvillkor. Fackföreningarna fick rätt till 
information och visst tolkningsföreträde av avtal. MBL:s karaktär av ramlag 
ställde krav om vidare förhandlingar kring tillämpningsfrågor, och efter en ut-
dragen process kunde de centrala parterna, LO/PTK och SAF, enas om vad som 
kallades ”Utvecklingsavtalet” 1982. Huvuddragen i avtalet gällde information 
och samarbete kring områdena för arbetsorganisation, teknisk utveckling och fö-
retagets ekonomi. De innebar visserligen en påbyggnad och vidareutveckling av 
MBL, men knappast i den arbetsrättsligt offensiva riktning som hade präglat 
1970-talets första halvdecennium. När det gällde utvecklingen av lokala arbets-
organisationer ute i företagen förespråkade avtalet ökat inflytande för de anställ-
da, grupparbete och arbetsrotation.187

Det är intressant att notera hur utvecklingsavtalet ställde den enskilde arbeta-
ren i centrum och argumenterade för sysselsättning, trygghet och utveckling i ar-
betet på basis av konsensus om ökad effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft 
i företagen.188 Även om utvecklingsavtalet på många fackliga håll sågs med be-
svikelse och till och med jämfördes med 1946 års företagsnämndsavtal, innebar 
det en mobilisering av medlemmarnas medverkan lokalt i fackklubbarna och en 
motvikt mot centraliseringstendenser inom fackförbunden. Det omfattade dess-
utom alla företag med anställda och gjorde inte – som företagsnämndsavtalet – 
undantag för företag med färre än femtio anställda. Sammantaget kan sägas att 
1970-talets arbetsrättslagstiftning utgjorde det dittills mest omfattande samman-
hållna reformpaketet inom svensk arbetsmarknad och blev, fackliga besvikelser 
till trots, i hög grad avgörande för de fortsatta partsrelationerna både centralt och 
lokalt.189 Parallellt och alltmer vid sidan av debatten om arbetsrätten under 1970-
talet kom fackliga diskussioner och krav knutna till frågan om ekonomisk demo-
krati genom ägande att kanaliseras i den så kallade löntagarfondsdebatten.  

Det sätt på vilket fonderna infördes och utformades i början av 1980-talet, 
tillsammans med den tilltagande ekonomiska och industriella internationalise-

––––––––– 
187 Anders L Johansson/Lars Magnusson, 1998, sid. 176-190; Kuno Beckholmen/Lennart Vallstrand, 

1981, sid. 263 ff. 
188 Se Margareta Oudhuis, 1999, sid. 140. 
189 Se Lars Ekdahl, 2002, sid. 134-135. 
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ringen och den så kallade IT-revolutionen, tog udden av kraven om makt genom 
ägande. Istället riktades mycket av fackföreningsrörelsens energi mot kampen för 
arbetstillfällena.190

Det idé- och policyprogram som lanserades vid Metalls kongress 1985 och 
rubricerades Det goda arbetet kan ses som ytterligare en förlängning av MBL 
och därmed också av utvecklingsavtalet. Innehållet sammanfattades i nio princi-
per: anställningstrygghet, rättvis andel av produktionsresultatet, medbestämman-
de, en arbetsorganisation för samarbete, ett yrkeskunnande för alla arbeten, ut-
bildning som en del av arbetet, arbetstider utifrån sociala krav, jämlikhet på ar-
betsplatserna och en arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall. Principerna 
griper in i samtliga nivåer i företagen – organisationsnivå, ledningsnivå och 
ägarnivå, och områdena för de fackliga principkraven berör i huvudsak företa-
gens agerande inom köpmarknaderna för arbetskraft och den direkta produk-
tionsprocessen.191

Margareta Oudhuis har visat hur rapporterna Det goda arbetet 1985 och Soli-
darisk arbetspolitik för det goda arbetet till LO-kongressen 1989 allt starkare ar-
gumenterade för de anställdas personliga utveckling och självständighet i arbetet. 
Där talas om utökat arbetsinnehåll, ökat självbestämmande för de anställda och 
långsiktig befattningsutveckling. En viktig tankefigur rör successiva utökningar 
av arbetsuppgifter och befogenheter – decentraliserat ansvar – inom befattningar 
i takt med ökad erfarenhet och större kunnande hos den enskilde. Tankefiguren 
lägger därmed grund för en förändrad arbetsvärdering och utgör bas för en indi-
viduell löneutveckling. Rapporternas argumentation bygger i hög grad på före-
ställningar om sammanfallande intressen, det vill säga kraven om det goda arbe-
tet framställs samtidigt som medel för ökad effektivitet och produktivitet, ratio-
nalisering och ökad konkurrenskraft i företagen. Debatten kring det goda arbetet 
inom Metall fick genomslag dels i den politiska sfären och gjorde tydliga avtryck 
i exempelvis kompetensutredningen 1991, dels centralt inom LO med till exem-
pel DIO-utredningen, Det goda och utvecklande arbetet, 1991 och rättviseutred-
ningens rapport Rättvisa till LO-kongressen 1996.192

Trans- eller multinationellt ägande medförde centralisering av makt i nivåer 
över nationalstaternas, till exempel inom växande internationella industrikoncer-
ner. Som ett sätt att komma till tals med den gränsöverskridande makten, och att 
möta denna centrala aspekt på den tredje industriella revolutionen, sökte arbetar-
nas olika nationella organisationer upprätta samarbete sinsemellan på koncernni-
våer. Vid sidan av koncernfacklig organisering utvecklades samarbetet i de na-
tionella centralorganisationernas gemensamma nationsöverskridande fora, till 
exempel Europafacket (EFS), Fria fackföreningsinternationalen (FFI) och Fria 
fackföreningsinternationalens europaregional (ERO). Detta för att nå ökat infly-
tande på politiska överstatliga nivåer i frågor om till exempel uppföranderegler 
för multinationella företag och medbestämmande i europeiska bolag. Ofta var 
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190 Bo Stråth, 1998, sid. 137 ff; Lars Ekdahl, 2002, sid. 135 ff. 
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192 Se Margareta Oudhuis, 1999, sid. 141 ff; Kompetensutveckling – en utmaning (SOU 1991:56). 
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problemformuleringar kring ”den sociala dimensionen” och strategier mot ”soci-
al dumping” i fokus. Koncernernas maktkoncentration och decentralisering av 
ansvar, inte minst vad gäller förhandlingssystemen, kunde i viss utsträckning 
mötas av de fackliga organisationernas strävan att utveckla internationella regel-
system. Det rådde dock en påtaglig eftersläpning av den fackliga internationali-
seringen gentemot de multinationella företagens organisationer på ett sätt som 
kunde tolkas som en ekonomiskt och teknologiskt determinerad utveckling, åt-
minstone temporärt.193 Utvecklingen illustrerar på en teoretiserad nivå logiken i 
att betrakta facklig organisering generellt som sekundär i förhållande till företa-
gens primärstrukturering.194 Retoriskt framställdes hursomhelst den ekonomiska 
internationaliseringens, globaliseringens och den digitala teknologins utveckling 
av förespråkare för nyliberalism och nyindividualism ofta som obevekliga krafter 
utom räckhåll för människors enskilda eller samlade påverkan.195

För Sveriges vidkommande skedde en anpassning och integration i den euro-
peiska gemenskapen ekonomiskt, socialt och politiskt. Arbetslösheten steg 
dramatiskt under 1990-talet svenska kostnads-, valuta- och räntekris för att fram 
mot sekelskiftet 2000 stabiliseras på en i efterkrigsperspektiv hög nivå. Arbets-
kraftsintensiv produktion tenderade att flyttas till låglöneländer genom en tillta-
gande internationell polariserad arbetsfördelning. Varuproduktionen som stanna-
de i Sverige och övriga ”gamla” industriländer var, vid sidan av den växande 
tjänstesektorn, i hög grad av kapital- och forskningsintensiv, kompetensintensiv,
karaktär. 

Inom såväl produktionen som distributionen fick IT-revolutionen paradigma-
tiskt genomslag. En effekt av detta var att arbetskraftens kompetens och utbild-
ning blev en allt viktigare faktor i den nationella/regionala/lokala konkurrensen 
om arbetstillfällen. Utöver effektiva kommunikationer och en optimal infrastruk-
tur blev även effektiv industriell organisation avgörande för investeringarnas lo-
kalisering.196

Summering: Efterkrigstidens politiska, sociala, ekonomiska, tekniska och in-
dustriella utveckling möjliggjorde en relativt stabil situation för förhandling mel-
lan arbete och kapital på samhällelig nivå, den historiska kompromissen. Omvänt 
kan det hävdas att kompromissen i termer av fordistisk reglerad reallönekapita-
lism – den fordistiska ackumulationsregimen – blev avgörande för välfärdssam-
hällets utveckling under tre årtionden efter andra världskriget. Den andra kom-
promissen som innebar kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden och ökat sam-
hälleligt ansvar inom den reproduktiva sfären, mot att kvinnorna accepterade låg 
status och hög exploatering, bidrog till att upprätthålla ”den svenska modell” 
som kulminerade och började krakelera under 1960- och 1970-talen, varefter den 
till stor del nedmonterades under 1980- och 1990-talen.  

––––––––– 
193 Se Klaus Misgeld, 1997; Elvander/Seim Elvander, 1995. 
194 Se Lars Ekdahl, 1994. 
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Den beskrivna utvecklingen utgör fond för avhandlingens lokala undersökning. 
Det är emellertid viktigt att inte förledas att utgå från övergripande trender som 
isolerade från utveckling och förändring på lokala nivåer. Utgångspunkten här är 
istället att samhällsförändring sker i dialektiska processer där det lokala, det na-
tionellt, regionalt eller internationellt övergripande konfronteras och/eller sam-
verkar ömsesidigt. Samhällsförändringen är på det sättet samtidigt ett resultat av 
lokala processer som den innebär nya förutsättningar för de lokala förhållande-
na.

Internationalisering, teknikutveckling – implementering av ICT, kompetens-
utveckling, organisatorisk och ideologisk förändring är centrala moment i de föl-
jande avsnitten, där Tarkett Sommer AB i Ronneby under det sena 1900-talet fo-
kuseras.  
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4. Organisationsmodeller

I det här kapitlet konstrueras ett fält för organisatorisk förändring utifrån ett antal 
idealtypiska produktionsorganisatoriska modeller. Fältet erbjuder en metod att 
analysera den lokala utvecklingen och dess rörelseriktningar vid Tarkett i Ron-
neby. I kapitlet diskuteras även olika relevanta förändringsstrategier. 

Inledning

De analytiska begreppen kvalificeringsstrategier och deltagande förändrings-
strategier, så som de har framställts och tillämpats av Roland Ahlstrand respek-
tive Kristina Håkansson, framstår som fruktbara och relevanta när det gäller sät-
tet att omorganisera och genomföra omorganisationen vid Tarkett Sommer AB 
under 1990-talet.197 Strategier för förändring och företagsledningsstrategier i 
allmänhet skall därvid hållas isär. Andrew Friedman har kategoriserat de senare i 
två olika typer: Direct Control, det vill säga en strategi för att ”begränsa de an-
ställdas spelrum genom tvång, detaljstyrning, och minimalt individuellt ansvar” 
och Responsible Autonomi, vilket innebär självstyre under eget ansvar ämnat att 
utnyttja flexibiliteten hos arbetskraften genom att den får en viss frihet att själv-
ständigt agera för företagets bästa i föränderliga situationer. För att åstadkomma 
den härför nödvändiga lojaliteten med företaget ser företagsledningen till att höja 
arbetarnas ansvar, kompetens och status.198

I själva förändringsprocessen förstås alltså kvalificeringsstrategi och delta-
gande strategi som olika sätt, enligt vilka företagsledningen via förhandling och 
med den lokala fackföreningens samtycke och/eller motstånd genomfört organi-
satorisk förändring enligt sina intentioner, det vill säga för att åstadkomma orga-
nisationsförändringar syftande till produktivitetshöjning och kvalitetsutveckling. 
Förändringsstrategierna är medel i omorganisationen, där kompetensutveckling 
och modifieringar av lönesystem kan fungera pådrivande på integrations- och 
flexibiliseringsprocesser i syfte att exempelvis höja produktiviteten. Integratio-
nistiska principer i arbetsprocessen, vilka under hundra år utgjort övergripande 
fackliga mål, exempelvis formulerade som ”det goda arbetet” vid Metalls kon-
gress 1985, antas på så sätt från företagsledningens utgångspunkter, i det aktuella 
historiska skedet, vara medel för ökad produktivitet och höjt kvalitetsmedvetan-

––––––––– 
197 Se Roland Ahlstrand, 2000, sid. 31 f; Kristina Håkansson, 1995, sid. 41 f. 
198 Andrew Friedman, 1977, sid. 78. 
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de.199 Av intresse i en vidare samhällelig kontext är även de till kvalificerings-
strategier knutna exkluderingsmekanismerna.200 Resonemanget har kopplingar 
till forskningsresultat om social polarisering. Exempelvis har Robert Reich visat 
hur vad han kallar symbolanalytiker bildat nya eliter, och hur arbetsmarknaden 
polariserats i kärngrupper och perifera, marginaliserade, grupper.201

Deltagande förändringsstrategi bygger i korthet på att ett mer eller mindre 
påtvingat förändrat beteende i praktiken leder till förändrade attityder – delta-
gande konstituerar bilder av delaktighet. Mer härom längre fram.202

Tayloristiska arbetslednings- och arbetsdelningsprinciper hade avgörande be-
tydelse för hur den organiserade kapitalismen gestaltades efter den andra indust-
riella revolutionen kring sekelskiftet år 1900.203 Hundra år senare diskuterades 
det huruvida taylorismen i samband med den tredje industriella revolutionen, i
den globaliserade informationella kapitalismen, hade spelat ut sin roll som norm 
för optimal produktionsorganisation.204 Enligt vissa forskare har japansk filosofi 
för produktionsorganisation, ”toyotismen” i avgörande omfattning kommit att 
prägla innehållet i så kallade ”post-tayloristiska” produktionskoncept med be-
teckningar som just in time och lean production, medan andra har valt att fokuse-
ra utvecklingstendenser som föranleder dem att använda uttryck som ”flexibel 
specialisering”.205 Det finns sålunda anledning att här utreda innehållet i några 
teoretiska organisationsmodeller som kan antas vara relevanta för analysen av 
organisatorisk förändring vid Tarkett Sommer AB i Ronneby under 1900-talets 
tre sista decennier.  

Taylorism 

I en expertrapport till Produktivitetsdelegationen 1991 karakteriserar Anders 
Broström taylorismen som en organisationsledning med vetenskapliga anspråk 
där de grundläggande principerna gäller arbetsdelning. Dels handlar det om en 
vertikal uppdelning mellan planering och utförande av arbetet, dels gäller hori-
sontell arbetsdelning där arbetets utförande är uppstyckat i enskilda moment. Ta-
ylorismens hierarkiska uppdelning, i synnerhet mellan planering och utförande, 
avspeglas i korresponderande specialisering och demarkering mellan tjänstemän 
och arbetare. Vertikal arbetsdelning medför byråkratisering.206 Organisationer 
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till namnet; avsikten är, som jag uppfattar den, att betona hur förändring av arbetssätt föregår kom-
petens- och utbildningssatsningar. Enligt kvalificeringsstrategin tillämpas i huvudsak den omvända 
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203 Alf Johansson, 1990; Lars Magnusson, 1999; även Rolf Torstendahl, 1994.   
204 Se Manuel Castells, 1998, sid. 34; Anders Broström, 1991. 
205 Se t ex Roland Ahlstrand, 2000; Christian Berggren, 1990; David Harvey, 1990; Jan Ch Karls-

son/Birgitta Eriksson, 2000. 
206 Christer Lundh, 2002, sid. 151 f. 
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uppbyggda enligt tayloristiska principer kännetecknas, menar Broström, av spe-
cialiserade avdelningar mellan vilkas specialistkompetenser det råder ett infor-
mationshämmande konkurrensförhållande. Detta leder till långsam och bristande 
återföring av information från kunder till ledning, planering och produktion och 
därmed till trögheter vad gäller samordning dem emellan. Kunder betraktas som 
utomstående passiva konsumenter av produkter, och utan inflytande i produktio-
nen. Arbetarna utnyttjas snarare i egenskap av utbytbara enheter än som utveck-
lingsbara tillgångar för företaget. En effekt av sådan hård specialisering och hie-
rarkisk organisation blir, enligt Broström, onödigt höga transaktionskostnader 
både inom det enskilda företaget och i förhållande till marknadens aktörer i öv-
rigt. Produktionen har i de tayloristiskt organiserade företagen kännetecknats av 
långa standardiserade tjänste- och varuserier i stora partier avsedda för masskon-
sumtion.207

Broström framhåller alltså åtskillnaden mellan planerande och utförande ar-
betsuppgifter tillsammans med systematisk horisontell arbetsdelning som ”Tay-
lors grundtankar”. Det sena 1900-talets tendenser till integration och samman-
fogning av tidigare uppstyckade arbetsmoment tolkar Broström följaktligen som 
genuina avsteg från de tayloristiska principerna. Han väcker i sin rapport till 
Produktivitetsdelegationen dessutom frågor om orsakerna till avtaylorisering av 
företag och andra organisationer: Är det alls möjligt och rationellt att behålla tay-
loristiska hierarkier i en tid då tillgången till elektronisk IT, enligt Broström, är 
allmän i stora delar av världen och informationsspridningen därmed större än nå-
gonsin? Vad har ökad internationell konkurrens inneburit för produktionsproces-
sens omorganisering under 1900-talets sista decennier? Frågan kan ställas huru-
vida det faktum att tayloristisk arbetsledningsfilosofi framställts som obsolet 
skall betraktas med teknikutvecklingen som främsta förklaringsgrund eller om 
man bör tillmäta den fackliga rörelsens långsiktiga krav på ökat arbetsinnehåll, 
kompetensutveckling och delaktighet i produktionsledningen avgörande betydel-
se. Broström diskuterar betydelsen av generell tillgång till avancerad elektronik 
och elektronisk informationsteknik som en indirekt huvudorsak till avtaylorise-
ringen i det att tillgången på teknik i sig inte längre utgör någon exklusiv konkur-
rensfördel. I stället framstår arbetskraftens kompetens och flexibilitet som avgö-
rande produktionsfaktorer vilka föga tillvaratas eller gynnas i hierarkiskt specia-
liserade regelstyrda organisationer.208 I den tolkning av taylorism som Broström 
kan sägas representera betonas specifika organisatoriska principer för arbetsled-
ning och det ”vetenskapliga” konceptet om arbetets utförande. Även Christer 
Lundh karakteriserar taylorismens ”scientific management” utifrån tekniska och 
organisatoriska aspekter, och rubricerar företeelsen som en rationaliseringsrörel-
se för systematiskt effektivitetstänkande.209

Christian Berggren har i sin studie av konkurrensen mellan olika produk-
tionskoncept inom svensk bilindustri angett fyra ”idealtypiska grunddrag” i tay-
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loristisk arbetsorganisation avseende arbets- och arbetsledningsprocess.210 Dessa 
framstår som väl förenliga med den tekniska/organisatoriska karakteristiken, och 
gäller befattningsdelning, hierarkisk organisation, detaljerad styrning längs hela 
produktionskedjan och individuella vertikala relationer där överordnade nivåer 
ansvarar för samordning.211

Vid sidan av arbetsorganisationen har Berggren, inspirerad av Craig Littler, 
undersökt specifika tayloristiska moment i de arbetsledningsprinciper och an-
ställningsvillkor som dominerade de nordatlantiska industrinationernas masspro-
duktion i den fordistiska ackumulationsregimen.212 Taylorismens ”scientific ma-
nagement” innebar en strävan från företagarhåll att minimera och individualisera 
relationerna mellan företag och arbetare. Det förra förstås som minsta möjliga 
förbindelse vad gäller yrkesskicklighet, utbildning, personligt engagemang och 
flexibilitet i individens arbetsinsatser i syfte att med minimala upplärningsinsat-
ser maximera personalens utbytbarhet och därmed reducera företagets beroende 
av arbetskraftens förmåga och motivation. De individualiserade relationerna kom 
till uttryck i en explicit fackföreningsfientlighet. Berggren gör den viktiga iaktta-
gelsen att ”scientific management” utvecklades i en historisk kontext där de ame-
rikanska företagarna sökte hävda sin absoluta auktoritet mot arbetarnas försök att 
organisera sig.213  När han emellertid konstaterar att Taylors efterträdare kom att 
mildras i sin syn på fackföreningarna, drar Berggren slutsatsen att fackförenings-
fientligheten främst var en konjunkturbestämd attityd och inte primärt en mani-
festation av den yttersta makten över arbetet.  

Jag menar att vi även bör uppfatta senare tayloristers större fördragsamhet 
med fackföreningar som en direkt konsekvens av förändrade strukturella beting-
elser, på liknande sätt som efter arbetarsidans svidande nederlag i storkonflikten 
i Sverige 1909, uttryckta i bland annat försvagade fackliga positioner.214 Det 
skulle, vid sidan av den statliga interventionsbenägenheten, åtminstone till en del 
förklara arbetsorganisatoriska olikheter – graden av tillämpad taylorism – i en 
jämförelse mellan USA och Nordvästeuropa.215 Man kan, menar jag, argumente-
ra för en starkare betoning av taylorismen som uttryck för makt än vad Berggren 
gör; makten över arbetarna och över arbetets innehåll i en historisk situation då 
företagarna upplevde arbetarnas yrkesskicklighet och förmåga att organisera sig, 
inte som möjliga tillgångar för företagen, utan som utmanande potentiella hot vid 
de enskilda arbetsplatserna. 

En forskare som uttryckligen fokuserat maktaspekten i ”scientific manage-
ment” är Harry Braverman. I sin sammanfattning av taylorismen betonar han ar-
betsledningens exklusiva roll att insamla, bearbeta och koncentrera kunskap om 
arbetsprocessen, och att använda detta kunskapsmonopol som styr- och kontroll-
instrument i varje fas av arbetsprocessen och i varje metod att utföra arbetet. Vi-
dare framhåller Braverman ”scientific management” som en konsekvens av det 
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kapitalistiska synsättet och det kapitalistiska produktionssättet generellt. Kritik 
mot taylorismen blir därmed även en kritik mot kapitalismen som samhällssy-
stem.216 Även för Alf Johansson, som har analyserat lokal facklig kamp mot fö-
retagets implementering av ”scientific management”, är maktaspekten avgöran-
de. Han framhåller taylorismen som en primärt elitistisk ideologi och maktlära, 
enligt vilken kapitalets företrädare leder och fördelar arbetet, medan arbetarna 
lydigt mottar och följer arbetsledningens detaljerade instruktioner.217 Eric Giertz 
slår, med referens till Frank Gilbreth (1914), fast den analytiska arbetsstudien, 
standardiseringen, den funktionella arbetsledningen och lönesystemet som kon-
stituerande för ”scientific management”. Giertz betonar emellertid också, att trots 
de ingenjörsmässiga framgångarna, var det inte som praktiskt verksam industri-
man F W Taylor fick störst betydelse, utan som stridbar ideolog. Taylor framhöll 
själv den verksamhet han satt igång som en rörelse, en ideologisk rörelse som 
genom exemplens makt skulle få fotfäste i företagen och sedan spridas vidare i 
samhället och få inflytande på all mänsklig verksamhet. Den skulle utsättas för 
kritik av de okunniga och missbrukas av lycksökare men den skulle slutligen 
segra.218 Den tayloristiska självbilden innehöll således en uppenbart teknologiskt 
och ideologiskt deterministisk syn, inte bara på den industriella utvecklingen, 
utan på samhällsutvecklingen i stort. 

Sammantaget kan man ur dessa exempel skönja två huvudriktningar av tolk-
ningar där den ena, den instrumentella, lägger tyngdpunkten på taylorism som ett 
sätt att organisera produktionen, medan den andra, den ideologiska, mer betonar 
dess (önskvärda) förmåga att invadera människors sätt att tänka och handla. Det 
får därmed långtgående konsekvenser var man väljer att placera tyngdpunkten, i 
empiriskt iakttagbara ytstrukturer beträffande tekniker att organisera arbete, eller 
i indiciebaserade analyser av underliggande djupstrukturer av maktrelationer 
mellan arbete och kapital.219 Taylorism som huvudsakligen en teknik att leda fö-
retag och produktion kan betraktas som ett svar på relativt kortsiktiga rationali-
seringsbehov och krav på till exempel marknadsanpassning. Om istället de taylo-
ristiska principerna tillmäts ideologisk dignitet och alltså är uttryck för potentiell 
och/eller utövad makt och kontroll över produktionen och som en manifestation 
av maktförhållandena mellan arbetare och företagare i ett samhälleligt perspek-
tiv, får det betydelse för analysen av de långsiktiga relationerna mellan arbets-
marknadens parter. Enligt denna andra vidare tolkning har ett grundläggande 
drag i taylorismen varit dess angrepp på arbetskraften för dess förmåga till mot-
stånd och effektiv facklig organisering.220 Därav följer att taylorismen som tek-
nik för arbetsledning bara är ett, av flera historiskt möjliga, uttryck för kapital-
ägandets maktutövning grundat i reellt maktinnehav i produktionen. Således 
framstår försök att teoretiskt bestämma den (optimala) kapitalistiska företags-
ledningsstrategin som föga fruktbara.221 Taylorisering eller avtaylorisering be-
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träffande gällande arbetsledningsprinciper behöver alltså inte betyda någonting 
avseende de djupstrukturella maktrelationerna i det aktuella sättet att producera 
utan kan snarare ses som svar på förhållanden betingade av den rådande struktu-
rella kontexten; ägarförhållanden, teknikutveckling, arbetskraftens generella ut-
bildningsnivå. Däremot kan det antas att den reella makten i högre grad samman-
faller med den utövade vid till exempel sviktande konjunkturer i form av perso-
nalavskedanden, permitteringar och fabriksnedläggelser.   

De ytstrukturella avsteg från tayloristiska principer som skedde under 1900-
talets sista tre decennier behöver sålunda inte innebära avsteg från de grund-
läggande kapitalistiska relationerna mellan arbete och kapital, utan de speglar 
bara företagarnas strävan att fortlöpande vetenskapligt undersöka hur arbetet kan 
exploateras på mest vinstgivande sätt, men i ljuset av nya marknadsmässiga, tek-
niska och organisatoriska förutsättningar.222

Snarare som en variant av taylorism än som ett isolerat fenomen betraktar 
Christian Berggren den produktionsfilosofi som växte fram inom framför allt ja-
pansk bilindustri under 1950- och 1960-talen. Berggrens analys av denna Toyo-
ta-modell – ”toyotismen” – relateras till taylorismen i kategorierna arbetsprocess, 
ledningsprocess och anställningsrelationer.  

Toyotism 

I början av 1950-talet led japansk fackföreningsrörelse ett antal förkrossande ne-
derlag. Fackliga ledare avskedades och företagslojala arbetarorganisationer bil-
dades. Det sätt på vilket japansk produktionsorganisation, ”toyotismen”, gestal-
tade en vidareutvecklad och nationellt anpassad form av tayloristisk arbetsdel-
ning i arbetsprocessen, skall ses mot bakgrund av de konsekvenser det monu-
mentala fackliga nederlaget i Japan medförde. Företagen fick praktiskt taget fria 
händer att i verkstäderna organisera, leda och exploatera arbetskraften. Det exi-
sterade inte längre någon social kraft som förmådde genomdriva, eller ens artiku-
lera krav på någon generell välfärdspolitik av västeuropeiskt snitt. Arbetarnas 
trygghet, inkomstutveckling och sociala skyddsnät blev därför helt beroende av 
företagen. En tudelad industriell topografi bestående av stora oligarkiska indu-
strier och en mängd små och starkt beroende underleverantörer helt utan facklig 
organisering, resulterade i stora löne- och anställningsskillnader mellan framför 
allt de stora och de små företagen.223

De specifikt japanska historiska och kulturella betingelserna kom att göra på-
tagliga avtryck i den industriella produktionen. I den japanska bilindustrin sked-
de en produktions-, kvalitets- och produktivitetsutveckling under 1970- och 
1980-talen som saknar motstycke i den övriga i-världen. Roland Ahlstrand har 
visat hur den japanska bilproduktion dramatiskt ökade mellan 1955 och 1989 
från 1 procent till 30 procent av världsproduktionen. Vad gäller produktivitet be-
hövdes i början av 1980-talet i amerikanska bilfabriker 50 procent längre tid än i 
japanska för att tillverka en bil, och i europeiska över 100 procent längre tid. 
––––––––– 
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Amerikanska och europeiska bilar var vid den aktuella tidpunkten dessutom be-
häftade med upp till cirka 60 procent fler kvalitetsfel än japanska.224

I mitten av 1980-talet inleddes en internationalisering av den japanska pro-
duktionen genom etablering av japanska transplanter – japanskägda produk-
tionsenheter ledda enligt japansk produktionsfilosofi – i främst USA. Det visade 
sig fullt möjligt att nå liknande resultat vid dessa, som vid de ursprungliga pro-
duktionsenheterna i Japan. Dessutom hävdades i en jämförande studie vid MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) 1987-1988, att den japanska överläg-
senheten inte bottnade i vare sig högre teknologisk nivå, längre serier eller enkla-
re produktsammansättning utan i annorlunda produktionsorganisation. Detta 
ökade påtagligt intresset för japanska produktionsmetoder hos västvärldens in-
dustriella och politiska ledare.225 Mot den bakgrunden finns det anledning att ut-
reda och belysa de produktionsförhållanden som omgärdat denna industriella ut-
veckling.

Ett antal toyotistiska karakteristika har otvetydig relevans för att bestämma 
förändringsriktningar i det lokala undersökninsobjektet, men kan i vissa delar 
också tjäna som utgångspunkter att formulera frågor kring. Den teoretiska an-
vändningen av såväl hela organisationsmodeller som enskilda organisatoriska 
karakteristika är instrumentell, det vill säga den syftar till att belysa väsentliga 
delmoment och att generera fruktbara frågor kring dessa moment i komplexa 
processer. När empiriska resultat konfronteras med teoretiska modeller är avvi-
kelser minst lika intressanta som överensstämmelser. Huvuddragen i den toyotis-
tiska organisationsmodellen kan samlas i några punkter: 

Lagerlös tillverkning. Genom tillverkning i minsta möjliga partier reducera-
de man det bundna kapitalet. Små partier ska inte förväxlas med korta seri-
er; strävan var alltså att se till att inte bygga upp några lager men att tillverka 
i så långa serier som möjligt. Det betyder att man fick ägna energi åt ställ-
tidsrationalisering – små partier i långa serier medförde täta omställningar. 
(I en Toyotafabrik kunde man i början på 1970-talet ställa om sina presslin-
jer på tre minuter. I västvärldens bilindustri behövdes i början av 1980-talet 
fortfarande sextio gånger så lång tid för samma omställningsprocedur.) Så-
ledes – massproduktion i små partier åt gången. 
Flexibel arbetskraftsinsats. Principen om små partier i produktionen ställde 
särskilda krav på snabba och täta omplaceringar av arbetarna. Det, i sin tur, 
medförde en långt driven arbetsförenkling (utarmning). 
Minsta möjliga bemanning. Resultat härav blev att ansvaret för löpande kon-
trollarbete integrerades i produktionslinjen till arbetare och förmän samt att 
företaget införde flermaskinsbetjäning – man kunde synkronisera flera ma-
skiner på ett sätt som möjliggjorde för en man att betjäna dessa samtidigt. 
Starkt ökad arbetsintensitet till följd av minimal bemanning. I frånvaro av 
fackliga begränsningar vad gäller prestationstak och bemanning kunde arbe-
tarna exploateras utan hänsyn. Företagsledningen kunde kontrollera arbetar-

––––––––– 
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na genom att avskeda de motsträviga och lova de lojala långsiktig – t.o.m. 
livslång – anställningstrygghet.  
Monopsoni – små underleverantörer i stark beroendeställning – i stället för 
vertikal integration. ”Moderföretaget” (här Toyota) kunde expandera med 
mindre investeringsinsats än eljest; underleverantörerna tvingades trimma 
kvalitet, produktivitet och leveranssystem. Detta fick till följd ett avsevärt 
mindre löneutrymme och därmed avsevärt lägre lönenivåer hos underleve-
rantörerna. Komponenttillverkningen skedde i en hierarkisk produktionspy-
ramid med låga arbetskraftskostnader, en majoritet anställda utan anställ-
ningstrygghet och hög grad av flexibilitet i avsaknad av den potentiella mot-
kraft som genuin facklig organisering på samhällelig nivå hade kunnat inne-
bära.226

Som tidigare redovisats väljer Berggren att i sin generaliserande analys av toyo-
tismen utgå från taylorismens arbetsdelning och standardisering i arbetsproces-
sen, dess specialisering i ledningsprocessen och den minimalistiska individua-
lismen i anställningsrelationerna. Berggren behandlar i sin analysmodell främst 
bilindustrin som exempel på monteringsindustri – den industrigren varpå taylo-
rismen ursprungligen applicerades. I föreliggande undersökning prövas dess re-
levans för plastgolvindustri som kategori inom processindustrin.  

Integration av typen löpande kvalitetskontroll och arbetarnas mångkunnighet 
bör ses som uttryck för den minimala bemanningens politik. Arbetets högrepeti-
tiva karaktär i Toyota-fabrikerna bestod. Arbetarnas flexibilitet och förekomsten 
av arbetsrotation ledde, i det högt uppdrivna tempot och på grund av de likartade 
och monotona arbetsmomenten, inte till vare sig färre arbetsskador eller mindre 
omfattande förslitningsskador. I arbetsprocessens gestaltning framstod likheterna 
som viktigare än skillnaderna mellan taylorism och toyotism.227

Det toyotistiska systemet med kvalitetscirklar där arbetarna engageras i ett 
kontinuerligt förbättringsarbete, kaizen, är något som uppmärksammats och an-
vänts av industrifolk i väst. Kaizen innebär i korthet involvering av alla anställda 
i företagets utvecklings- och förbättringsarbete. Det handlar vidare om lagarbete 
där enklare underhåll, kvalitetskontroll och ett flertal olika manuella arbetsupp-
gifter roterar mellan lagmedlemmarna. Ett utvecklat system för förslagsverksam-
het och kvalitetscirklar ingår också i konceptet som tog formen av en veritabel 
rörelse bland företag i Japan efter andra världskriget. I direkt översättning bety-
der ordet kaizen ”förbättringar i små steg”.228 Kvalitetscirklar (i USA användes 
under 1970-talet benämningen kvalitetskontrollcirklar) och liknande gruppverk-
samheter infördes i många svenska företag under 1980-talet.229  I en studie av 25 
västerländska företag som tillämpade kvalitetscirklar konstaterade J B Bartlett 
1983 de tre främsta motiven; problemlösning knuten till produktionsarbetarnas 
”deltagande” i utvecklingsprocesser, kostnadsrationaliseringar och kvalitetshöj-
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ning på produkterna.230 Keith Bradley/Stephen Hill fogade i sin undersökning, 
också 1983, ytterligare ett viktigt motiv till dem Bartlett redovisat; kvalitetscirk-
lar i syfte att minska fackföreningarnas styrka.231 Michael Burawoy har också be-
rört den ökande förekomsten av kvalitetscirklar, och betecknar dessa främst som 
utslag av företagsledningars strävan att mobilisera arbetarnas samtycke och loja-
litet med företaget i syfte att höja produktiviteten.232

Det är för svenskt vidkommande relevant att även betrakta kvalitetscirklar 
och andra företagsinitierade cirkelverksamheter som en vidareutveckling av den 
förslagsverksamhet som institutionaliserades i svenska företag under efterkrigs-
tiden (förslagsverksamheten var 1947-1976 reglerad i företagsnämndsavtalet).233

Frågan kan ställas i vad mån kvalitetscirklarna bör betraktas som ett slags mot-
svarigheter eller alternativ till den bildningsförbunds- och fackligt initierade 
”grävdärdustår-rörelsen”.234

Fenomenet kvalitetscirkel framstår i en ytstrukturell analys som ett radikalt 
avsteg från en tayloristisk grundprincip – att strikt skilja mellan planerande och 
utförande arbeten – men måste ses i sin specifika kontext. Arbetarmedverkan på 
det sättet syftar främst till verktygsförbättringar och rationaliseringsåtgärder som 
kan leda till ytterligare höjning av arbetsintensiteten. Den vertikala målinriktade 
beslutshierarkin berörs inte av detta. Någon vertikal integration av arbetsuppgif-
ter har i realiteten aldrig varit aktuell i den japanska tillämpningen. Styrningen av 
arbetet har skett genom arbetsledare och tekniker.235 Deltagande i kvalitetscirkel 
är vid japanska produktionsenheter dessutom obligatorisk för att komma i åtnju-
tande av den årliga bonusen. Kvalitetscirklar är alltså ett påtvingat systematiskt 
sätt att i stor skala få fram rationaliseringsförslag till kontinuerlig standardisering 
och prestationshöjning från de anställda.  

Föreställningar om toyotismen som en platt och gles ledningsorganisation är 
direkt felaktiga. En vanlig organisationsmodell innebär att de tre lägsta nivåerna 
i ledningshierarkin består av underförmän med ledningsfunktioner över fem ar-
betare, förmän med kontroll över 14 arbetare och verkmästare på var 43:e arbeta-
re (siffrorna anger medeltal). Förmännens ställning är utomordentligt stark – de 
leder och fördelar arbetet, avgör arbetsmetoder, värderar arbetarnas attityder 
och insatser och avgör löneplacering och avancemangsmöjligheter genom indi-
viduell uppföljning. Vanligen är förmannen också det företagslojala fackets re-
presentant. I övrigt har facket inget inflytande vare sig över arbetets innehåll eller 
över arbetarnas löneplacering. Arbetarna är alltså uppdelade i grupper som leds 
av underförmän, vilket ytterligare stärker arbetsledningens position. Det moment 
av självstyrande som i vissa fall tillämpats i europeiska organisationsmodeller, 
saknas helt i den toyotistiska. Den täta arbetsledningsstrukturen har central bety-
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delse för att avvärja störningar i produktionen och för att mobilisera arbetarna i 
kaizen.236

Den tayloristiska minimalistiska, strikt instrumentella individualismen i an-
ställningsrelationen var vid massproduktionens genombrott mycket framgångs-
rik. Så småningom framträdde mindre önskvärda bieffekter, bland annat sjun-
kande arbetsmotivation bland arbetarna. Toyotistiska relationer mellan företag 
och arbetare kan beskrivas som en interaktionsmodell där företagets strävan i 
stället är maximal involvering. Modellen innebär förbehållslöst engagemang för 
företaget, i stället för reglering av arbetsinsatsen i befattningsbeskrivningar. För 
den enskilde produktionsanställde betyder detta även ständig beredskap till om-
placeringar och övertidsarbete. Anställningstrygghet och livstidsanställningar 
tillämpas för en liten grupp lojala arbetare. Detta system har resulterat i mycket 
snäv bemanning som bygger på extremt låg frånvaro (inte mer än 5 procent, in-
klusive semester!). Vid vissa anläggningar förekommer till exempel inga sjuk-
dagar – semesterdagar utnyttjas vid sjukdom. Vid sidan av de ekonomiska moti-
ven, befäster närvarokraven arbetet som ”den centrala livssfären för de anställ-
da”. Modellen innebär mycket omfattande arbetstid, vilket kan exemplifieras 
med att antalet utnyttjade semesterdagar inom den japanska bilindustrin 1985 
endast uppgick till sex dagar (övrig frånvaro uppgick till cirka en dag per an-
ställd och år). I genomsnitt tog arbetarna ut bara ¼ av sin formellt stadgade se-
mester. Arbetstiden är liksom arbetsuppgifterna inte reglerad fullt ut. I den för-
härskande företagskulturen förväntas arbetarna förbereda arbetet innan den for-
mella arbetstiden börjar. Dessutom förväntas de delta i kaizen utanför arbetsti-
den. ”Fritiden” kan i övrigt tas i anspråk av företaget för utbildning och andra fö-
retagsledda aktiviteter. En konsekvens av denna vagt begränsade anställningsre-
lation är att det för den enskilde arbetaren inte räcker att utföra ”sin uppgift” väl. 
I konkurrensen om löneutveckling, bonus och befordran är tids- och arbetsenga-
gemanget avgörande.  

Toyotismens maximalistiska anställningsrelation kombinerad med minimal 
bemanning betyder stora kostnadsbesparingar för företaget. Arbetarens kompe-
tens tas i högre grad i anspråk av företaget, samtidigt som beredskapen till långa 
och oregelbundna arbetstider fungerar som buffert för flexibel produktionskapa-
citet. En konsekvens av ökade produktivitetskrav är fler arbetsskador och olyck-
or. Det höga tempot har även medfört tendenser till ökade förslitningsskador och 
stress. Toyotismen framstår därmed som en mer avancerad form av taylorism, 
med arbetsdelning, styrning och standardisering som fortfarande grundläggande 
principer.237 De viktigaste skillnaderna ligger i anställningsrelationen och synen 
på arbetargrupper och arbetslag. I den traditionella taylorismen ansågs arbete i 
grupp innebära en oundviklig sänkning av arbetsprestationen till ”den sämstes 
nivå”, och det framstod som svårt att styra en grupp enligt företagets värderingar. 
Genom en maximalistisk anställningsrelation har man inom toyotismen skapat 
helt andra premisser för arbetaren som gruppmedlem i arbetsprocessen. Arbets-
gruppsorganisationen medför ett institutionaliserat grupptryck som ökar arbets-
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normerna snarare än skyddar arbetarna mot arbetsintensifiering. Minimal be-
manning och lagerlös produktion gör att eventuella produktionsstörningar direkt 
drabbar arbetarna. Arbetargrupperna har genom ideologisk styrning, baserad på 
auktoritetsunderkastelse, utvecklat en inre social kontroll som i sin tur utgör en 
funktionell del i produktionsstyrningen och arbetets disciplinering. För att skapa 
en helhetsbild bör den sociala aspekten – till exempel analysen av arbetsproces-
sen – framhållas som en väsentlig värderingsparameter vid sidan av produktivitet 
och kvalitivitet när japanska produktionsprinciper analyseras.  

Japanska organisationsmodeller har ofta hyllats i väst, ibland till synes tämli-
gen okritiskt: ”hela världen borde förstå att japanska produktionssystem mobili-
serar såväl arbetarnas mentala som fysiska förmåga”, menade industriekonomer-
na Kenney/Florida, 1993, och förre svenske statsministern Carl Bildt ”uppmana-
de Volvo att [...] införa den japanska produktionsformen [...] i stället för att kon-
centrera sig på utvecklingen av ’goda jobb’”.238

En annan och vidare samhällelig aspekt på industriell organisationsförändring 
har lanserats av Göran Brulin som menar att en ny företagsledningsstrategi och 
ett förändrat fackligt agerande i Sverige under 1970- och 1980-talen innebar en 
övergång från vad han benämner samhällskorporatism till företagskorporatism.
Brulins definition av företagskorporatism innefattar väsentliga moment i japansk 
företagsledningsfilosofi. Både japanskt inspirerade industriella organisationsmo-
deller och företagskorporatism som idealtypiskt samhällssystem har relevans för 
denna undersökningen och framstår som funktionellt sammankopplade. De cen-
trala kriterierna för företagskorporatism innebär att företagen utgör politiska are-
nor. Betydande skikt av de anställda förmås att ställa sig lojala med företagsled-
ningen mot omgivningen. Förhållandet mellan arbete och kapital regleras huvud-
sakligen i företagen, inte främst av centrala partsrepresentanter. Fackföreningar-
na ges ett visst inflytande genom lokala företagsinstitutioner. De anställda integ-
reras i en splittrad, decentraliserad organisation som förmår söndra och margina-
lisera de nationella fackförbunden. Företagsledningarna vinner lojalitet genom 
att erbjuda vissa av sina anställda vad som ses som förmåner, till exempel livs-
tidsanställning och vinstrelaterad lön. Arbetarna ges en känsla av kontroll i arbe-
tet. Gränsöverskridande solidaritet mellan anställda vid olika företag avtar och 
löneskillnaderna ökar genom lönepolarisering som mer beror på anställnings-
form och företagstillhörighet, än på själva arbetets art. De politiska strukturerna 
förändras, och företagsledningar med starka lojala fackföreningar tillskansar sig 
ökat politiskt inflytande, samtidigt som mäktiga lokala fackföreningar etablerar 
kontakter med politiska makthavare.239

Produktionsorganisatoriska förändringar är således relevanta i en diskussion 
om företags- och samhällskorporatism. I det korporatistiska perspektivet tydlig-
görs kopplingar mellan lokala produktionsorganisationer och den övergripande 
samhälleliga nivån. Sambanden mellan företagets mikronivå och den samhälleli-

––––––––– 
238 M. Kenney/R. Florida, 1993. Bildts uttalande är citerat enl. Roland Ahlstrand, 2000, sid. 21-22. Se 
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239 Göran Brulin, 1989, sid. 51-52. 
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ga makronivån fokuseras i det perspektivet, vilket är en av avhandlingens centra-
la utgångspunkter.   

Flexibel specialisering 

Industrisociologerna Horst Kern och Michael Schumann studerade under 1970- 
och 1980-talen förändringsprocesser inom tysk industri; bilindustrin, maskinin-
dustrin och den kemiska industrin. Ett viktigt resultat av deras forskning var iakt-
tagelsen av hur man till exempel inom monteringsindustrin efter tekniska och or-
ganisatoriska förändringar lyckades kombinera stora automatiserade produk-
tionsvolymer med flexibilitet i produktionen. I produktionsprocesserna kunde 
man med hjälp av mikroelektronik förena flexibilitet med storskalighet. Samti-
digt som alltså den tidigare enhetliga, relativt stela storskaligheten gjordes flexi-
bel kunde traditionellt manuella och småskaliga processer automatiseras utan att 
flexibiliteten gick förlorad. De totala produktionsvolymerna kunde bibehållas el-
ler ökas. En direkt koppling mellan order och produktion etablerades som på ett 
plan syftade till att minimera lagerhållningen och minska genomloppstiden och 
att i princip sälja varan redan innan den hade producerats.240

Övergripande kännetecknades den ”post-tayloristiska” eran av en förändrade 
marknadssituation som medförde avgörande reduktioner av de genomsnittliga 
seriestorlekarna inom industrin, vilket ställde nya krav på både teknik och orga-
nisation för att bibehålla kostnadseffektiviteten. De teknologiska landvinningar-
na, främst vad gäller tillämpning av integrerade kretsar, möjliggjorde flexibilitet 
utan produktivitetsförluster. Elektronisk informationsteknik betydde snabbhet 
och precision när det gällde kommunikationer, processövervakning och kvali-
tetskontroll. Nya organisatoriska handlingsrepertoarer som syftade till integra-
tion över funktionella gränser innebar större effektivitet när det gällde att utnyttja 
personalen. Den totala produktiviteten kunde höjas genom en ökad aktivitetsgrad 
i arbetstidsanvändningen, och kvalitetshöjningar blev möjliga genom ökat enga-
gemang och större ansvarstagande bland lönearbetarna. Arbetsmarknadens om-
vandling betydde ett allt större utbud av utbildad yrkeskunnig arbetskraft. Där-
med föll till stor del det personalpolitiska argumentet för arbetsdelning och ut-
armning av arbetet. En större andel välutbildad arbetskraft skapade ett internt 
tryck på organisatoriska förbättringar och ökade krav på arbetets kvalitativa in-
nehåll.241 Jag menar att flexibel specialisering i väsentliga avseenden uttrycker 
en kombination av de av Robert Reich anförda modellerna för high volume och 
high value.242

Kerns/Schumanns resultat har utsatts för hård, men viktig kritik av bland 
andra Jan Ch Karlsson och Birgitta Eriksson, vilka hävdar att taylorismen som 
produktionsmodell inte har utgjort en adekvat beskrivning av arbetsorganisatio-
nerna inom framför allt processindustrin. Taylorismen har helt enkelt inte kunnat 
tillämpas där fullt ut. Man kan därför, menar de, inte tala om något regelrätt sy-

––––––––– 
240 Horst Kern/Michael Schumann, 1986; Göran Brulin/Tommy Nilsson, 1997, sid. 30.  
241 Christian Berggren, 1990, sid. 52-53;  Horst Kern/Michael Schumann, 1986, sid. 50 ff. 
242 Se Robert Reich, 1994. 
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stemskifte inom den sortens industrier.243 Jag finner ändå begreppet användbart i 
denna studie av plastgolvindustri (vilken tvivelsutan bör kategoriseras som pro-
cessindustri), då det fungerar som en idealtypisk ytterlighetsmarkör för fältet där 
utvecklingstendenser och -riktningar låter sig beskrivas. Detta gäller särskilt de 
centrala tayloristiska principerna för arbetsledning och arbetsdelning. Analytiska 
begrepps användbarhet bestäms, menar jag, inte generellt av deras fullständiga 
kongruens med det analyserade materialet. Deras fruktbarhet avgörs istället av 
om de förmår uttrycka något centralt eller essentiellt utan att därför nödvändigt-
vis överensstämma i alla detaljer med de empiriska iakttagelserna. 

Benämningen flexibel specialisering, som tycks ha myntats av Piore/Sabel 
(1985), anammades av Kern/Schumann (1986) och gavs av dem en tillämpning 
på det nya produktionskonceptet.244 En central utvecklingstendens syntes primärt 
innebära en fortgående polarisering mellan kvalificerade och okvalificerade ar-
beten, sekundärt mellan kvalificerade arbetsuppgifter/arbetare och arbetslösa.245

Det bör i sammanhanget påpekas att det inom en stor del av forskningen kring 
organisationsförändring i industrin framhållits de nya organisationsformernas he-
terogenitet. Förekommande olikheter i benämningar på alternativa (i motsats till 
traditionella) organisationsformer som ”postentreprenörorganisation” (R M Kan-
ter, 1989), ”den komprimerade organisationsmodellen” (C Berggren/T Björk-
man, 1991) och ”den integrerade organisationen” (SOU 1991:56) är belysan-
de.246

Inom företagsekonomisk, historisk/ekonomisk-historisk och organisationsso-
ciologisk forskning som särskilt uppmärksammar utvecklingstendenser i riktning 
mot nätverksbildningar och upplösta hierarkier har man tillämpat uttryck som 
”platta organisationer” och ”platta företag”. ”Platt” kan i vissa situationer avse 
obefintlig eller starkt reducerad hierarkisk ledningsstruktur i rent fysisk bemär-
kelse. Inom tillverkningsindustrin förefaller det förhållandet dock vara sällsynt. 
Emellertid går det att argumentera för och hävda förekomst av ”tillplattning” i 
funktionell mening när ansvar och beslutskompetens delegeras neråt i en befintlig 
ledningshierarki.247 Avsaknaden av självklara samband mellan å ena sidan platta 
organisationer/decentraliserad maktstruktur och företagsdemokrati/ekonomisk 
demokrati å den andra är likväl dokumenterat genuin.248

Just in time 

Ett grundläggande inslag i den japanska – toyotistiska – produktionsorganisatio-
nen kom under 1980-talet att uppmärksammas och anpassas till västerländska 
förhållanden under beteckningen just in time. Dess centrala innebörd gäller eli-
––––––––– 
243 Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000, sid. 22 f. 
244 Horst Kern/Michael Schumann, 1986; Michael Piore/Charles Sabel, 1985; även Steven Tolli-

day/Jonathan Zeitlin, 1986. 
245 Åke Sandberg, 1997, sid. 35. 
246 Se även Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000, sid. 13 f. 
247 Åke Sandberg, 1987, sid. 14. 
248 Örjan Nyström, 2000, sid. 147 f, 135. Se Ingemar Norrlid, 1983, sid. 81 ff, 203, angående förhål-

landen mellan decentralisering och demokrati i det politiska systemet. 



77

minering av kostnader för de råvaru-, mellan- och slutlager som utgjorde princi-
piella styrinstanser i den standardiserade massproduktionen. Vissa miniminivåer 
i lagerhållningen påkallade där ordergivning om att återställa de understigna ni-
våerna. Beslutsfattandet i dessa företag baserades alltså på återkommande tids-
ödande, utrymmeskrävande och kostsamma lagerinventeringar. Således var en 
mycket stor andel råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter (ofta bortåt en tred-
jedel av årsproduktionen), och det kapital dessa representerade, bundna i lager 
som en konsekvens av de långa produktionsserierna. Den lagerstyrda produktio-
nen visade sig härigenom även påtagligt trög i förhållande till marknadsföränd-
ringar. En plötslig nedgång i efterfrågan orsakade stora osålda lager. Plötsliga ef-
terfrågehöjningar, då lagernivåerna kunde sjunka under kritiska nivåer för flera 
produkter samtidigt, orsakade flaskhalsar i produktionen. Som alternativ till 
verkliga lagerinventeringar som styrinstrument kom därför system att tillämpas 
som byggde på prognostiserad lageromsättning. Under 1970-talet ägnades åtskil-
ligt utvecklingsarbete åt att skapa proaktiva metoder (att korrekt förutse föränd-
ringar och snabbt ställa om produktionen) som ersättning för reaktiva – lager-
styrande – modeller. Alltmer sofistikerade planeringssystem växte fram under 
benämningar som MRP (manufacturing resource planning) och CRP (capacity 
requirements planning).249 I allt väsentligt framstår problemen med dessa pro-
duktionssystem vara knutna till den inbyggda och ofrånkomliga osäkerheten i 
alla slags prognoser och beroendet av perfekt information.  

Just in time, JIT, beskrivs i handbokslitteraturen som en modell för produk-
tionsmetoder med tydliga ideologiska anspråk.250 P J O’Grady framhåller ”JIT 
som en filosofi, som rätt tillämpad genomsyrar hela företaget och påverkar varje 
anställd.” Han slår därutöver fast att ”den chef som tillämpar JIT måste hänsyns-
löst kunna ta itu med all den ineffektivitet som kan stå i vägen för företaget.”251

Som framgår saknas kopplingar vad gäller avsikterna mellan JIT och vad som 
inom fackföreningsrörelsen har benämnts ”det goda arbetet” med till exempel 
större arbetsinnehåll, ökad kompetens, ansvar och flexibilitet. I de fall företagens 
intressen överensstämmer med de fackliga, handlar det alltså här om sammanfal-
lande, inte gemensamma, intressen.252

Vad innebär då JIT? En bärande princip kan sägas utgå från flödet i produk-
tionen. Detta skall styras så att samtliga lager på alla nivåer i produktionsproces-
sen blir onödiga. Varje komponent i produktionskedjan skall finnas på plats vid 
rätt tid och i rätt mängd. Allt material är i idealfallet hela tiden föremål för aktivi-
teter i produktionen och alla lagerkostnader elimineras. Istället för att som i tradi-
tionell (tayloristisk) varuproduktion tillverkningsvolymen bestäms utifrån lager-
nivåer och prognoser om efterfrågan på marknaden, är det enligt JIT marknads-
suget som bestämmer produktion och leverans. Men detta gäller inte bara slut-
produkterna. Råmaterial, komponenter och eventuellt förmonterade detaljer pro-
duceras och levereras utan lagerhållning. Det görs möjligt genom att hela tiden 

––––––––– 
249 P. J. O’Grady, 1990, sid. 17 ff. 
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251 P. J. O’Grady, 1990, sid. 36 (min kursiv.). 
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efterföljande station genom olika tekniska lösningar beordrar tillverkning hos 
den föregående. Ordergivning sker på det sättet baklänges utmed produktions-
kedjan, ytterst i princip direkt från kunden. 

Antingen man väljer att betrakta just in time som en specifik organisations-
modell eller som en vidare företagsfilosofi, kan begreppet rymmas inom koncep-
tet för lean production.

Lean production

Ett omfattande internationellt forskningsprojekt för organisationsutveckling 
inom bilindustrin genomfördes vid MIT under 1980-talet. Resultatet kom att 
benämnas lean production och innebar i korthet japansk produktionsorganisation 
anpassad till amerikanska, och senare även till europeiska och skandinaviska, 
förhållanden. Begreppet, resurssnål eller mager produktion på svenska, innebär 
en industriell modell av en genomrationaliserad produktion där hela flödet från 
råvaru- och underleverantörer till kunderna är i fokus. Här ryms sålunda, utöver 
förståelsen av just in time, en idealisering av kampen mot alla former av slöseri, 
materiellt, personellt, lednings- och planeringsmässigt. Det är mot den bakgrun-
den en stor del av flexibiliseringssträvanden bör förstås. I stället för yrkesspecia-
listerna i den standardiserade lagerstyrda massproduktionen behövs i den flexibla 
resurssnåla produktionen arbetskraft med bred kompetens som förmår överbryg-
ga olika specialiteter. Organisationsmodellen förutsätter att ”de anställda harmo-
niskt underordnar sig produktionsapparaten som lydiga element.”253 Detta inne-
bär inte att företaget tar något särskilt socialt ansvar för en del av de anställda 
som fallet kan vara i Japan. Däremot är principer för egalitarism, det vill säga 
upplevd jämlikhet, viktiga. I Japan har dock egalitarism som omfattar kvinnorna 
aldrig varit aktuell. Statusmarkörer tas bort – de anställda har liknande klädsel, 
arbetstider och förmåner.  

De anställdas lojalitet med företaget är av vital betydelse. När det gäller kon-
trollaspekten framhåller Sandkull/Johansson de nationella olikheterna. I USA 
och Storbritannien har ofta den traditionella tayloristiska kontrollfilosofin bibe-
hållits, medan i Sverige ledning och kontroll inte sällan överlåtits på delvis själv-
styrande grupper där alla skall kunna utföra alla arbetsuppgifter. Den omhuldade 
lojaliteten med företaget bland de anställda, inom såväl renodlade japanska orga-
nisationer som anpassade varianter av resurssnål produktion i Västeuropa och 
USA, baseras på en kombination av auktoritetsunderkastelse och genuin person-
lig övertygelse där det förra har dominerat i Japan, det senare i Västeuropa och 
Skandinavien. En internationell jämförande undersökning 1985 gjorde gällande 
att japanska arbetare upplevde väsentligt mindre lojalitet med sina företag än ar-
betare i Tyskland och Sverige, vilket överraskade inte minst japanska företagsle-
dare. Dessutom framgick det att japanska arbetare upplevde att deras kompetens 
inte togs tillvara i lika hög grad som deras kollegor i Västeuropa. Likaså i frågor 
om medinflytande, arbetstider, semester, lön och arbetsmiljö samt beträffande 

––––––––– 
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förhållandet till förmän visade de japanska arbetarna störst missnöje. Ideologisk 
styrning, i Västeuropa ibland kallad ”mjuk styrning”, har uppenbarligen radikalt 
olika innehåll inom japanska organisationsmodeller i Japan jämfört med i USA 
och Storbritannien, och framför allt Skandinavien. Utbildning och kompetensut-
veckling ses som en (självklar) del i arbetet.254

Lean production kan hävdas innehålla en inbyggd motsättning mellan två 
krav. Det ena kravet gäller de anställdas reflektion kring utveckling av produkter 
och produktionsprocesser för att öka kundanpassning och kundtillfredsställelse, 
”kunden i centrum”, och därigenom stärka företagets position på marknaden och 
öka intäkterna. Detta kräver utrymme i produktionen; fysiska lokaliteter och tid. 
Det andra kravet gäller att företaget måste generera vinst, avkastning till ägarna 
på deras satsade kapital. Därför är strävan att åstadkomma en maximalt resurs-
snål, ”mager” produktion med minimal bemanning och lönekostnad. Det förra 
kravet är långsiktigt medan det senare är kortsiktigt. Kostnadsbesparingar genom 
underbemanning ger snabbare resultat i termer av arbetsproduktivitet än reflek-
tion i syfte att långsiktigt utveckla kvaliteten för att få nöjdare kunder. Kvalitets-
utvecklingsarbete ger utdelning först på relativt lång sikt, medan kostnadsbespa-
ringsstrategier snabbt, men bara i ett kort perspektiv, kan öka ägarnas vinster. 
Lean production kan således innebära problem både för de anställda genom ökad 
arbetsintensitet och för företaget genom eftersatt kvalitetsutveckling och därmed 
försämrad konkurrenskraft i ett långt perspektiv.255 Den generella betydelsen av 
förändrade, alltmer internationaliserade ägarstrukturer i slutet av 1900-talet, när 
det gäller krav om kortsiktiga kostnadsbesparingsvinster eller uthållighet i väntan 
på utdelning från långsiktigt kvalitetsutvecklingsarbete, kan inte utredas här, men 
saknar varken intresse eller relevans.   

I de, vad jag väljer att kalla, neotayloristiska industriella organisationsmodel-
ler som utvecklades som svar på bland annat 1970-talets industriella kriser, det 
vill säga olika ”kvalitets-” och ”processrörelser” som Continuous Improvement,
CI (Ständig Förbättring),256 Total Quality Management, TQM, och Business 
Process Reengineering, BPR, framstod som en gemensam nämnare att kombine-
ra och optimalt balansera traditionell tayloristisk styrning och kontroll med an-
svarsfull självständighet (responsible autonomy).257 Styrning skulle balanseras 
med delaktighet. Efterföljande transformerade japanska organisationsmodeller 
som just in time, och lean production är i hög grad inriktade på liknande pro-
blemformuleringar, kort uttryckt – gestaltande av indirekt styrning och kontroll. I 
uppenbar likhet med Scientific Management, taylorismen, är syftet med de vida-
reutvecklade organisationsformerna att reducera produktionstiden och minimera 
kvalitativa process- och produktfel; att minimera företagets kostnader och maxi-
mera dess vinst. De anställda förväntas att till ett mindre antal producera mer på 
kortare tid och till en lägre kostnad. Konsekvenserna av dessa neotayloristiska 
organisationer skiljer sig därvidlag inte från traditionell taylorism; intensifierat 

––––––––– 
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80

arbete, ökad konkurrens om arbetstillfällen och mindre anställningstrygghet för 
en växande kategori anställda samt större lönepress neråt. Arbetsplatsen betrak-
tas som ett modifierbart system som kan utformas mer eller mindre rationellt och 
som kan effektiviseras, rutiniseras och göras förutsägbart. Oavsett retoriken 
bland modellernas förespråkare, är deras praktik toppstyrd.258 Vad som betonas 
mer inom neotaylorismen än i den traditionella taylorismen, är dess konception 
av produktionsprocessen som en helhet, det vill säga istället för att se teknologi, 
produktionsmedel, arbetskraft, planering och produktionsprocessens delmoment 
som separata aktiviteter betonas integrationens betydelse i produktionen. Där-
med ska man inte förledas tro att helhetssyn och integration innebär de anställdas 
ökade fackliga inflytande över företagets beslut och agerande i sina marknader 
för maskinell utrustning, råvaror, löner, anställningsvillkor, producerade varor, 
eller över företagets beslut om vinstutdelningar, räntebetalningar och invester-
ingar.259

Med målstyrning riktas fokus snarare på de färdiga produkternas eventuella 
fel och variationer än på variationer i produktionsprocessens enskildheter. Taylo-
rismen betraktar arbetsprocessen som något den enskilde arbetaren utför mer än 
produktionsprocessen i dess totalitet. Medan ”scientific managers” sökte elimi-
nera arbetarnas ”hemliga kunnande” och deras ”dolda” förmåga – deras ”tysta 
kunskap” – till egen arbetsorganisation sinsemellan, strävar neotayloristiska före-
tagsledare efter att maximalt utnyttja just denna kompetens bland de anställda. 
Retoriskt kan denna strävan spåras i till exempel hyllandet av ”kreativa medarbe-
tare”. Kompetensbegreppet i sig rymmer i stor utsträckning denna dimension av 
icke-definierade förmågor. Den traditionella rigida arbetsdelningen vertikalt mel-
lan planering och utförande liksom den horisontella mellan olika arbetsmoment 
upplöses på så sätt genom tillskapandet av målstyrda självständiga arbetargrup-
per – team work – inom modeller som just in time och lean production. Team 
work kan ses som ett organisatoriskt, men också normativt, svar på behovet från 
företagarsidan att platta till beslutshierarkier och göra styrning/kontroll tätare och 
mer omedelbar mellan beslut och verkställighet. Det normativa inslaget innebär 
företagets formella erkännande av de anställda som kapabla att inom grupperna 
organisera, prioritera och till och med övervaka sitt eget arbete – en sorts be-
myndigande av de anställda (”self-directed work teams”). Decentralisering av 
ansvar till självstyrande grupper i platta organisationer är emellertid aldrig för-
bunden med reell makt över ansvarets konsekvenser. Tvärtom tenderar makten 
att ytterligare centraliseras. Decentralisering av ansvar kombineras med centrali-
sering av makt. Därför är utveckling av ideologiska och kulturella kontrollmeka-
nismer, till exempel konsolideringen av lokala företagskulturer, vid sidan av det 
allmänna samhällsklimatet – styrkeförhållandena inom hela den politiska eko-
nomin – av vitalt företagarintresse.260

––––––––– 
258 Philip Kraft, 1999, sid. 22 f. 
259 Lars Ekdahl, 1994, sid. 387 ff.  
260 Philip Kraft, 1999, sid. 25, 27-30; Staffan Stranne, 2001, sid. 106 ff. 
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Teknikerna för övergångar från traditionella tayloristiska organisationsformer 
har i allmänhet tillämpats utifrån valda, även om de ibland kan framstå som 
omedvetna eller oreflekterade, handlingssätt och strategier.261 Den historiska  
analysen visar att kvalificeringsstrategi och deltagande strategi är relevanta ana-
lytiska begrepp för att vidga förståelsen av hur omorganisationen vid företag som 
Tarkett Sommer AB i Ronneby genomfördes.  

Förändringsstrategier

Jag har alltså valt att tillämpa begreppen kvalificeringsstrategi och deltagande 
strategi i analysen av den organisatoriska omställningsprocessen. Kvalificerings-
strategin innehåller vid sidan av rent kompetenshöjande moment kriterier som 
skiljer ut okvalificerade anställda från kvalificerade. Det är de som deltar i för-
ändringsarbetet och anses kvalificerade som kommer i åtnjutande av kompetens-
utveckling och befordran. Det blir då även uppenbart vilka individer som anses 
kvalificerade eller okvalificerade vid rekryteringsbeslut och vid beslut om löne-
system. Kvalificeringsstrategin tenderar på ett generellt plan således att förstärka 
skillnader som redan existerar mellan olika anställda och olika grupper av an-
ställda med avseende på klassposition och klassmedvetande.262 Kvalificerings-
strategin överlappas i den konkreta situationen delvis av en deltagande föränd-
ringsstrategi. Central i denna är tesen att beteendet styr attityderna. Är syftet 
med en omorganisation i ett företag sålunda att åstadkomma en attitydförändring 
bör företagsledningen låta de anställda lösa konkreta uppgifter, vilka är beroende 
av organisationens inre och yttre villkor. Detta tvingar de anställda att ändra sitt 
beteende.263 De anställdas deltagande i förändringsarbetet kommer med automa-
tik att leda till förändrat beteende och därefter till förändrade attityder. 

Att arbeta på att förändra människors attityder inom ett företag, för att de där-
igenom ska förändra sitt beteende, har visat sig föga framgångsrikt, hävdar Kris-
tina Håkansson. Däremot innebär förändringsarbeten som startar med en konkret 
förändring, att de anställda ”tvingas” förändra sitt beteende. Med ett nytt sätt att 
agera, ett annat mönster för beteende som tvingas fram av ad-hoc-förändringar, 
följer sedan också en attitydförändring.264

Göran Brulin och Tommy Nilsson har angett följande huvudsakliga moment i 
den deltagande förändringsstrategin: 1. Alla berörda deltar i förändringen, 2, 
samverkan i arbetslag, 3, engagemang för att lösa arbetsuppgifterna och 4, kom-
petensutveckling.265

Horst Harts kategorisering av ledningsstrategier för organisatorisk förändring 
har stora likheter med kvalificerings- respektive den deltagande förändringsstra-
tegin. Vad han kallar programmatisk förändringsstrategi, den traditionellt för-
härskande i svenskt näringsliv, innebär att ledningen för ett företag identifierar 

––––––––– 
261 Se Kristina Håkansson, 1995, sid. 34, 41-43. 
262 Se E. O. Wright, 1997. 
263 Göran Brulin/Tommy Nilsson, 1997, sid. 90. 
264 Kristina Håkansson, 1995, sid. 41-42.  
265 Göran Brulin/Tommy Nilsson, 1997, sid. 90-91.  



82

och formulerar ett gap mellan ett befintligt tillstånd och ett önskvärt. Bestämda 
åtgärder i form av utbildning, kursdagar och informationsmöten vidtas för att 
överbrygga gapet. Därutöver iscensätts aktiviteter för att öka legitimiteten för 
dessa åtgärder. Den tillämpade programmatiska förändringsstrategin bygger på 
antagandet att förändrade attityder underlättar och stödjer en förändrad beteende-
repertoar. Strategin är imitationsdriven och inspireras av framgångsrika exempel, 
den är organiserad från företagets hierarkiska topp, förberedelserna är noga pla-
nerade och beteendeförändring åstadkoms alltså genom åtgärder för attitydför-
ändring. Den andra huvudkategorin benämner Hart inlärningsstrategi. Där sak-
nas strävan att gå från en stabil organisatorisk modell till en annan. Det handlar 
snarare om en kontinuerlig process där det sker en interaktion mellan nivåerna i 
företaget och olika förändringsmetoder tillämpas samtidigt. Förändringen söker 
bred förankring hos personalen och drivs fram av visioner som i hög grad är rela-
terade till dynamiken i omvärlden.266

Skillnaderna mellan Brulins/Nilssons och Harts kategoriseringar är små, var-
för det inte framstår som fruktbart att analysera utifrån dem alla. Jag väljer att 
använda Brulins/Nilssons verktyg, främst av det skälet att de tydligare betonar 
interna utslagningsfenomen i förändringsprocesser.     

Analytiskt kan kvalificerings- respektive den deltagande strategin framstå 
som strikt avgränsade kategorier, men i praktiken opererar de i vissa fall jämsi-
des. I en genomgripande omorganisation som den här aktuella i Ronneby, kan 
det vara fruktbart att analysera förändringsstrategier på olika nivåer, skiftgrup-
perna å ena sidan, arbetsledarskiktet och cheferna däröver å den andra.  

En övergripande iakttagelse av en tillämpad kvalificeringsstrategi för föränd-
ring i arbetsorganisationen gäller konsekvenserna för arbetskraften och arbets-
kraftens sammansättning. En ny typ av högt kvalificerade arbetare som har för-
mått att förena teoretisk kompetens och administrativa färdigheter med de gamla 
yrkesarbetarnas erfarenhetsbaserade kunskaper har gjort sig gällande. Detta har 
kommit att gynna yngre välutbildad manlig inhemsk arbetskraft. Lågutbildade, 
äldre, kvinnor och invandrare har tenderat att slås ut från arbetsplatser där kvali-
ficeringsstrategin varit vägledande. Det har även skett en polarisering mellan å 
ena sidan företag med resurser och kompetens för omstrukturering till flexibel 
specialisering och, å den andra, krisföretag som istället för omställning till det 
nya produktionskonceptet måste inrikta sig på neddragningar av kapaciteten för 
att överleva.267 Kern/Schumann uppmärksammar risken för ökade sociala mot-
sättningar om inte statliga och fackliga insatser förmår anpassa det socioinstitu-
tionella ramverket till den nya situationen. Följderna av den flexibla specialise-
ringen läggs alltså på offentliga institutioner att hantera, medan den potentiella 
makten över produktivkrafterna under obruten kapitalistisk hegemoni är förbun-
den med det privata kapitalägandet.268

När det gäller kompetensutveckling och lönesystem som väsentliga moment i 
arbetsprocessen respektive anställningsrelationen bör utredas bland annat hur in-

––––––––– 
266 Horst Hart, 1999, sid. 115 ff. 
267 Horst Kern/Michael Schumann, 1986, sid. 15. 
268 Se även Göran Brulin/Tommy Nilsson, 1997, sid. 26. 
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teraktionen dem emellan har gestaltats före respektive efter omorganisationen 
och hur dessa instanser har påverkat integrationsprocessen i stort. Vidare bör lö-
nesystemets, kompetensutvecklingens och integrationens funktioner belysas mot 
bakgrund av företagsledningens implicit deltagande förändringsstrategi. Det är i 
ett sådant perspektiv inte bara möjligt, utan även nödvändigt att förstå dessa tre 
som avgörande instanser i arbetsprocessen, ledningsprocessen respektive anställ-
ningsrelationen för beteendeförändring syftande till attitydförändring. 

De förändringar i gällande produktionsförhållanden som den här aktuella 
omorganisationen representerar bör ses i en kontext där såväl interna betingelser,
det vill säga inomorganisatoriska, som externa faktorer, till exempel ny kommu-
nikations- och styrteknologi och generella utvecklings- och förändringstendenser 
i det omgivande samhället, beaktas. 

Efter denna genomgång av industrikapitalistiska organisationsprinciper och 
företagsstrategier för organisatorisk förändring är det dags att med dessa som 
analytiska utgångspunkter undersöka den lokala förändringsprocessen vid Tar-
kett Sommer AB i Ronneby.   
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5. Produktionsinriktning och 
omorganisation

Förändrad produktionsinriktning 

Fram till 1980-talet hade utvecklingen vid produktionsanläggningen i Ronneby i 
allt väsentligt inneburit ökande diversifiering av produkter. Under 1940-talet 
kom produktionen av plastplattor, vars benämning ”tarkett-plattor” för övrigt 
kom att ge namn åt hela företaget, igång vid sidan av parkettgolv i trä. 1950-talet 
innebar tillverkning av fler plastartiklar i den nya plastfabrik som stod färdig 
1953; trappnosar, golvsocklar, handledare (!) och även plastfolie i en särskild 
avdelning. I mitten av 1950-talet introducerades golvplattor i vinyl-asbest, och 
strax därefter fabrikslackerade parkettbrädor. I slutet av 1950-talet koncentrera-
des parkettillverkningen till produktionsenheten i Hanaskog, och i Ronneby in-
riktades produktionen på plastartiklar. Under 1960-talet utvecklades homogena 
plastmattor med PVC-skum, så kallade akustikgolv, och homogena väggmattor, 
och 1969 uppfördes en ny anläggning för plaströrstillverkning i Fornanäs. Sam-
ma år köpte Tarkett en anläggning i Kallinge, där tillverkning av textilmattor, så 
kallade heltäckningsmattor, startades. I samband med att plaströrstillverkningen 
avyttrades till Gustavsbergs Fabriker AB 1973, lanserades mönstrade plastgolv 
för hemmiljö, och 1977 kunde Tarkett marknadsföra den första mönstrade plast-
mattan för offentliga miljöer. 1979 kompletterades produktutbudet med Tarkett 
Industrigolv, det vill säga golvmaterial för industrimiljöer. I 1980-talets ingång 
producerade alltså Tarkett i Ronneby (Kallinge inkluderat) alla slags golv- och 
väggbeklädnader i plast, och dessutom textilgolv och folie.269      

I slutet av 1980-talet tog ledningen för Tarkett AB det strategiska beslutet att 
helt inrikta produktionen i Ronneby på tillverkning av objektgolv, det vill säga 
golvmaterial som i första hand var avsett för offentliga lokaler, institutioner och 
liknande. Själva mattan gavs en homogen struktur vilket gjorde att färg och 
eventuella mönster blev genomgående i mattans hela tjocklek. Denna typ av mat-
ta hade en avsevärt bättre slitstyrka än golvmattor avsedda för enskilt bruk i bo-
städer, så kallade konsumentgolv. Objektgolvet skiljde sig vanligtvis även beträf-
fande design från de flesta typer av heterogena konsumentgolv.270

––––––––– 
269 Björn Olson, 1985. 
270 Tarkett floors, For every step. Corporate Company Presentation 1996 (informationsvideo). Kon-

sumentgolvmattor (heterogena) består av minst två lager, ett övre slitlager vari färg och mönster är 
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Övergången till en specialiserad produktion under 1980-talet bör ses i samband 
med ägandestrukturens förändring och utveckling. 1981 förvärvade Tarkett det 
amerikanska företaget GAF:s golvdivision, med produktion i USA och på Irland, 
och med ett utbyggt distributionsnät över Nordamerika. 1987 köpte Tarkett AB 
den tyska golvtillverkaren Pegulan AG, världens vid tidpunkten fjärde största 
golvproducent. Företagsledningen informerade i samband med detta klubbstyrel-
sen om den planerade koncentrationen på objektgolvsproduktion i Ronneby.271

Året därpå förvärvade STORA-koncernen Swedish Match, vari Tarkett AB ut-
gjorde ett dotterbolag. Även samarbete av mer informell karaktär med olika före-
tag förekom. Samarbetet med det japanska företaget Achilles 1988 orsakade sär-
skild uppmärksamhet, då det ledde till att företaget tvingades betala ut ska-
destånd till sina anställda medlemmar i SIF, SALF och Fabriksklubben, på grund 
av underlåtenhet i information om samarbetet enligt MBL.  

Vid sidan av produktspecialiseringen skedde även outsourcing av verksam-
het. Vaktens verksamhet lades 1988 ut på entreprenad till Securitas. Den tidigare 
vaktpersonalen fick dock arbeta kvar som förut. Bristande information från före-
taget om dess kontakter med ASG angående en planerad utförsäljning av logis-
tikavdelningen ledde den 16 juli till en avtalsstridig strejk under en dag.272 Strej-
ken var alltså en protest mot att företaget underlät att informera och förhandla 
med de anställda i frågan. I sak hade det lokala facket inget att invända, utan ac-
cepterade företagsledningens argumentation för utförsäljning i termer av kost-
nadsbesparingar, effektiviseringar och specialkompetens hos ASG.273

Outsourcing av lokalvård och personalbespisning hade genomförts redan ti-
digare under 1980-talet, men nu skedde alltså en utförsäljning av hela logistikav-
delningen till ASG.274 De direkt berörda, cirka 35 anställda, kunde dock behålla 
sina arbeten efter utförsäljningen, och därmed accepterade fackklubben företa-
gets agerande. (År 2001 återköpte Tarkett avdelningen för logistik från Danzas 
ASG, nu med en medföljande arbetsstyrka på cirka 65 anställda.) I samband med 
beslutet om koncentration på objektgolv växte konturerna till ett nytt helhetskon-
cept fram, där produktionen på ett nytt sätt skulle integreras med distributionen 
till entreprenörerna/kunderna och deras behov och önskemål. Det integrerade 
konceptet bestod i att företaget i dialog med den tilltänkta kunden inventerade 
hela behovskomplexet och därefter anpassade produktionen av golvmaterial vad 
gäller färg, mönster, slitstyrka, kvalitet, ljuddämpningsförmåga etc. Den fram-
tagna produkten testades och kunde modifieras enligt önskemål från kunden. 
Tarkett åtog sig dessutom att som en del i denna helhetslösning ombesörja mon-
tering av levererat golvmaterial och även bistå med fortlöpande service liksom 
omhändertagande och återvinning av uttjänt material. Man frångick således prin-
cipen om standardiserad massproduktion och vände sig nu till ett mer väldefinie-

                                                                                                                               
tryckta och ett undre lager för ökad komfort, bestående av skumplast eller liknande. Homogena ob-
jektgolv har oftast ett mindre avancerat marmorerat eller konglomerat mönster. 

271 Tarkett Fabriksklubb, Klubbmötesprotokoll 1987-04-28 (IFR). 
272 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1988 (IFR). 
273 Intervju med Åke Nilsson, 2003-11-18. 
274 När det gäller lokalvård och personalbespisning, Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 

1983 (IFR). 
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rat marknadssegment. Möjligheten till helhetsöverblick och totallösning för kun-
derna i kombination med prioriterad kvalitetsutveckling gjorde konceptet mycket 
attraktivt. Produktpriserna kunde därmed hållas uppe eller tillåtas öka med bibe-
hållen eller till och med större konkurrenskraft.275 Uppenbarligen skapades här 
konkurrenskraft som delvis var baserad utanför själva produkten, i relationen
mellan företag, golventreprenör/arkitekt och kund/konsument. Produktionsom-
ställningen vid Tarkett AB i Ronneby innebar en ökad grad av specialisering där 
alltså kundens krav eller önskemål alltmer kom i förgrunden. Liknande tendenser 
kan beskrivas i termer av övergång från high volume till high value – från högvo-
lymproduktion till högvärdeproduktion.  

I högvärdeproduktionen kan tre utmärkande kvaliteter identifieras:  
1. Förmåga att kombinera olika komponenter i företagets produktion för att ut-
veckla unika produkter vad gäller sammansättning, tillämpning och förfining.  
2. Förmåga att övertyga presumtiva kunder om att de har vissa specifika behov 
och hur dessa behov bäst tillgodoses av kundanpassade – i motsats till standardi-
serade och massproducerade – produkter. Detta kräver detaljkunskaper om kun-
dens behov.  
3. Förmåga att koppla samman nämnda kompetenser; unik produktutveckling 
och exklusiv kundrelation. Företaget behöver personal som kan samordna kun-
skap i teknik och teknisk potential i den egna produktionen med överblick över 
marknaden och dess förändring och som förmår skapa kundrelaterade problem-
ställningar där de kan erbjuda lösningar.276 Tarketts förändrade inriktning i slutet 
av 1980-talet visar på en övergång från high volume till high value, och en ambi-
tion att kombinera dessa enligt principer för flexibel specialisering.277

Organisation

Under 1990-talets första år vidtog företagsledningen i samarbete med det lokala 
facket planeringsåtgärder för en omorganisation av de två produktionsanlägg-
ningarna, Fornanäs och Södra fabriken.278 Nackdelar med den rådande organisa-
tionen avseende brister i resursutnyttjande och stelheter mellan olika avdelningar 
i fråga om personalanvändning hade blivit uppenbara. Ett exempel på detta var 
obenägenhet och motvilja mot att omfördela personal vid personalbristsituationer 
på någon avdelning, till exempel vid sjukdom. Den hierarkiska (i såväl fysisk 
som funktionell bemärkelse) organisationen innebar ineffektivitet och osäkerhet i 
kommunikationen mellan beslutsnivåerna. I realiteten existerade två olika och 
till en del antagonistiska företagskulturer parallellt, en vid Fornanäs och en an-
nan vid Södra fabriken. Det tillhör även omorganisationens bakgrund att produk-
tivitetsproblem hade uppmärksammats under slutet av 1980-talet och att före-

––––––––– 
275 Intervju med Leif Söderbom, 2000-05-09 och Lars Persson, 2000-09-26. 
276 Robert Reich, 1994, sid. 76-79. 
277 Se kapitel 4 i denna avhandling. 
278 Produktionsenheten Ronneby bestod i två anläggningar, Fornanäs och Södra fabriken. Tillsam-

mans med en produktionsenhet i tyska Konz bildade den Division Plastgolv Objekt (DPO) inom 
Tarkett AB Ronneby.  
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tagsledningen i samband med det hade stipulerat en produktivitetshöjning med i 
genomsnitt 3-4 procent årligen som nödvändig för att upprätthålla och öka pro-
duktionsenhetens konkurrenskraft.279 Ledningen hävdade även problem med om-
fattande reklamationer och alltför stora lagerkostnader vid produktionsenheten. 
För att minska lagervolymen planerades för reducerade tillverkningspartier och 
därmed frekventare omställningar. Körlängderna förutsågs behöva minskas med 
cirka femtio procent.280 Inom fabriksklubben väckte propåerna diskussioner som 
i huvudsak utmynnade i samtycke med företagsledningen. Å ena sidan ställde 
ökad produktivitet större resultatbonus i sikte för de enskilda anställda, å den 
andra tolkades produktivitetsökningskraven mot bakgrund av hotande nedlägg-
ning eller förflyttning av verksamheten. Ett exempel på rationaliseringsåtgärder 
där initiativet kom ”nedifrån” gäller övergången till ”flygande färgbyten” vid ag-
gregaten, vilket bidrog till avsevärt ökad produktivitet.281 Bonussystemet utgjor-
de på så sätt en ”morot” för ökad effektivitet medan upplevelserna av hot om 
nedläggning fungerade som ”piska”.282 Företagsledningens planerade åtgärder 
harmonierar illustrativt med centrala principer i managementkoncepten just in 
time och lean production.

År 1993 kunde företaget, vid sidan av ett nytt lönesystem, presentera och 
genomföra en första genomgripande omorganisation som i huvudsak berörde 
chefshierarkin över arbetsledarnivån.283 Två år senare, 1995, gjordes de första 
ansatserna till målstyrning av mer självständiga skiftgrupper. Genom konkreta 
exempel i produktionsprocessen framgick det att rationaliseringsvinster fanns att 
göra i själva organisationen. Det visade sig att vid arbetsledares (vilka normalt 
alltid fanns på plats vid aggregaten tillsammans med den verksamma skiftgrup-
pen) frånvaro löpte produktionen, tack vare spontana initiativ från arbetarna i den 
aktuella skiftgruppen, vidare utan driftsstörningar.284

Inom skiftgrupperna rådde dessutom uppfattningen att den hierarkiskt regel-
styrda arbetsdelningen ledde till monotoni, förslitningsskador och generell van-
trivsel. Arbetsledarsystemet och dess inbyggda moment av polariserande antago-
nism mellan arbetsledare och arbetare samt avsaknaden av helhetssyn på produk-
tionen hade en hämmande effekt på engagemanget och initiativkraften i själva 
skiftgrupperna.285

Det går, så långt jag kan se, inte att empiriskt koppla omorganisationens ini-
tialskede vid Tarkett AB med externa faktorers direkta påverkan. Det man kan 
veta är att företaget genomgick en dramatisk rationaliseringsprocess där kon-
cerndelar avyttrades och antalet anställda reducerades med strax över 30 procent 
inom Tarkettkoncernen i början av 1990-talet. I Sverige inträdde en djup lågkon-
junktur och en dramatisk valuta- och räntekris, med stigande arbetslöshet som 

––––––––– 
279 Henrik Andersson m fl, 1993, sid. 77.  
280 Tarkett Fabriksklubb, klubbmötesprotokoll 1987-04-28 (IFR). 
281 Se nedan. 
282 Intervju med Åke Nilsson, 2003-11-18. Se kap. 6 i denna avhandling angående ”flygande färgby-

ten”.
283 Lönesystemet och chefsutvecklingen behandlas i särskilda avsnitt senare i avhandlingen. 
284 Intervjuer med Lars Persson, 2000-09-26;  2003-12-22; Åke Nilsson, 2000-10-11. 
285 Samtal med Åke Nilsson, 2000-10-05. 
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följd. Signaler om behovet av omorganisation inom produktionsenheten hade 
dock förekommit redan under senare hälften av 1980-talet, och planer på en ge-
nomgripande förändring förankrades tidigt genom informella överläggningar 
mellan representanter för företaget och de anställda via fackklubben.286 När tan-
karna om en möjlig förändring av produktionsorganisationen hade etablerats i fö-
retagsledningen togs kontakter med externa instanser för att komma i åtnjutande 
av praktiska erfarenheter av metoder för omorganisation av företag.287 Exempel-
vis genomfördes studiebesök vid Volvo Kalmarverken, där representanter för fa-
briksklubben och produktionsledningen vid Tarkett träffade och diskuterade 
”målstyrd organisation” med den lokala fackklubben och företagsledningen.288

På den lokalfackliga sidan vidgades diskussionerna kring en omorganisation 
inom klubbstyrelsen och bland medlemmarna ute på fabriksgolvet.289 Konkret 
skedde fortlöpande informella diskussioner mellan fabriksklubbens ordförande, 
Åke Nilsson, och produktionsledaren, Lars Persson, kring hur försök med mål-
styrda grupper skulle kunna gestaltas.290 På den fackliga sidan förankrades efter-
hand de informella diskussionerna i fabriksklubbens styrelse. På liknande sätt 
förankrades på produktionsledningssidan samtalen i företagsledningen. Inom fa-
briksklubben såg man med bara något enskilt undantag mycket positivt på en 
omorganisation i linje med de målstyrningskoncept som var kända. Möjligheter 
till ökat ansvar för de produktionsanställda, rotationssystem mellan olika arbets-
uppgifter, kompetensutveckling och berikat arbetsinnehåll betraktades som fack-
liga framgångar, och överensstämde med de signaler som gavs från förbundet på 
central nivå.291 Det starkaste motståndet kom från arbetsledarna, vilka såg sina 
arbeten hotade, och deras lokala fackförening inom SALF, sedermera Ledarna. 
Detta ledde till starka spänningar mellan Fabriks/Industrifacket och arbetsledarna 
och deras representanter lokalt.292

Inom organisationssociologisk forskning har det visats att sådana yttre fakto-
rer som arbetskraftsbrist, ökat konkurrenstryck, teknisk utveckling, generellt 
högre utbildningsnivå och större arbetskraftsflyktighet samt politiskt tryck på 
omorganisation i demokratiseringssyfte, generellt varit pådrivande på organisato-
risk utveckling och förändring.293 Dessutom har inom aktuell forskning på områ-
det gjorts iakttagelsen att hög arbetslöshet och/eller svaga fackföreningar ofta ut-
gjort underliggande konjunkturella och strukturella förhållanden bakom tillta-
gande flexibla organisatoriska praktiker.294 Den lokala utvecklingen vid Tarkett 
framstår härvidlag som väl i linje med generaliserande forskningsresultat i fråga 
om arbetsmarknadssituationen, och särskilt vad gäller konkurrenssituation och 
teknikutveckling. 

––––––––– 
286 Intervju med Thore Aronsson, 2001-09-13; Forskningscirkelprotokoll XIII, 2003-04-22 (IFR).  
287 Detta gällde bl a studiebesök vid andra industrier. 
288 Intervju med Åke Nilsson, 2003-11-18. 
289 Forskningscirkelprotokoll XIII, 2003-04-22 (IFR). 
290 Intervju med Lars Persson, 2000-09-26. 
291 Se t ex Lönepolitisk rapport. Svenska Fabriksarbetareförbundets kongress 1991, sid. 35. 
292 Intervju med Åke Nilsson, 2003-11-18. 
293 Se Kristina Håkansson, 1995, sid. 3. 
294 Se Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000, sid. 68. 
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Undersökningen vid Tarkett AB visar emellertid – oavsett de direkta orsakerna – 
att teknisk och organisatorisk förändring kom att medföra förändringar med bä-
ring på de lokala ytstrukturella maktrelationerna, bland annat ansvarsfördelning-
en, och formerna för ledning och styrning av arbetsprocessen, det vill säga den 
lokala maktutövningen. 

Vid två av produktionsenhetens aggregat – tillverkningslinjer – tog man på 
försök bort de gamla arbetsledarfunktionerna och ersatte dem med dels dagarbe-
tande produktionsledare, dels ett nytt och större ansvar för själva skiftgrupperna. 
Det nya systemet fullföljdes 1996 med dagarbetande produktionsledare och de-
legering av ansvar till skiftarbetargrupperna. Den dagarbetande produktions-
ledaren var alltså knuten till ”sitt” aggregat, inte som de gamla arbetsledarna, 
vilka även följde ”sina” skiftgrupper. Nytt var nu emellertid att en samordnar-
funktion tillskapades i skiftgrupperna. Under de följande två åren fortgick plane-
ringsarbetet kring utvecklingen av en produktionsorganisation som i ännu högre 
grad skulle baseras på målstyrning av självständiga arbetargrupper. Fabriksklub-
ben var hela tiden involverad och aktiv i processen. De svåraste motsättningarna 
mellan facklig organisation och företagsledning i utvecklingsarbetet mot mål-
styrning gällde ersättningsfrågor för samordnare.295

Sålunda startade aktiviteter 1998 i syfte att utveckla och omorganisera pro-
duktionen med målstyrda skiftarbetargrupper och integrerade avdelningar.296

Projektet benämndes Produktion 2000 och vilade på en vision om ökad lönsam-
het och arbetstillfredsställelse. Syften och mål med omorganisationsprojektet ut-
trycktes i företagets interna projektspecifikation på följande sätt: ”Ronnebyenhe-
ten ska vara världens bästa objektgolvfabrik avseende […] lönsamhet [och …] 
arbetstillfredsställelse”.297

I den aktuella bakgrundsbeskrivningen inför omorganisationen framstod som 
det centrala målet att tillskapa målstyrda skiftgrupper som ”klarar den dagliga 
driften, tar ansvar, löser problem och vet hur de ska agera i olika situationer”.298

Som främsta åtgärd härför framhölls produktionsledningens delegering av ar-
betsuppgifter till arbetarna i skiftgrupperna samt arbetarnas i skiftgrupperna nya 
åtaganden vad gäller ansvar, planering och flexibilitet (bland annat arbetsrota-
tion). Det framgår med skärpa att företagsledningen och projektledningen för 
Produktion 2000, där fabriksklubben var representerad, var mycket målmedvetna 
i att transformera de gamla hierarkiska strukturerna i arbetsorganisationen. Skift-
grupperna skulle själva och genom den nyskapade samordnarinstansen på chefs-
delegation ansvara för vissa underhålls-, reparations- och arbetsledande funktio-
ner. Ett problem var att produktionsledningen, genom att den till väsentlig del 
kom att utgöras av före detta arbetsledare, i hög grad blev bärare av de gamla 
strukturerna, det vill säga ”gamla” arbetsledare som befordrats till produktions-
ledare skulle genomföra och utveckla den nya målstyrda organisationen i prakti-

––––––––– 
295 Intervju med Lars Persson, 2000-09-26; Åke Nilsson, 2000-10-11; 2003-11-18. 
296 Produktion 2000, Projektspecifikation, 1998-11-13 (TPAR). 
297 Produktion 2000, Projektspecifikation, målformulering, 2000-01-13 (TPAR, min kursiv.). 
298 Skiftgrupp är alltså den grupp av arbetare som utför det konkreta arbetet med att tillverka plast-

golvmattor vid ett aggregat – tillverkningslinje. Skiftgruppen utgörs i allmänhet av 7-9 arbetare. 
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ken. I vissa fall upplevdes detta innebära hinder för utveckling och förnyelse 
inom organisationen.299

Chefsrollen ägnades i projektet stor uppmärksamhet.300 Som ett led i utveck-
lingsarbetet genomfördes lokalt i företaget en enkätundersökning bland arbetarna 
i skiftgrupperna kring attityder och förväntningar på de nya produktionsledarna. 
Projektledningen utgick i enkäten från svar på en fråga som tidigare ställts till 
arbetarna: ”Vilka är produktionsledarens viktigaste arbetsuppgifter?” Exempel 
på svar som sedan kom att utgöra variabler i arbetarnas bedömningar av de egna 
arbetsledarna/cheferna var tydlig målbeskrivning, personalvård, beslutsfattande, 
information, delegering, arbetsmiljövård, konfliktlösning och administration.
Det uttryck för behov av nära kontakter till produktionsledning, förväntan om 
uppmuntran och feedback – positiv och negativ återkoppling – som blev ett re-
sultat av enkäten, uppmärksammades av projektledningen. 

Det praktiska genomförandet av Produktion 2000 innebar alltså uttalade am-
bitioner om dels en förändrad produktionsledar-/chefsroll, dels förändrade ar-
betsuppgifter och ökat ansvar decentraliserat till arbetarna vid maskinerna. Paral-
lellt med chefsutveckling gjordes målformuleringar om kompetensutveckling av-
seende samordnarrollen, skiftgrupperna, förankring av målbilder i skiftgrupper-
na och grupputveckling.301 Konkret utformades kompetensutvecklingen framför 
allt som interna kurser för samordnare och i TPU (Totalt produktionsunderhåll) 
och enskilda utvecklings- och lönesamtal mellan produktionsledningen och de 
anställda.302

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling för de enskilda produktionsanställda under 1970- och 
1980-talen var till övervägande del knuten till informell överföring av kunskap 
och kompetens inom skift- och arbetargrupperna. För varje nyanställd gavs en 
facklig introduktion som omfattade ett par timmar. Företagets demarkation utåt i 
betydelsen kompetens-, kunskaps- och färdighetskrav för anställning var svag 
och de produktionsanställdas status därmed relativt låg. Hög grad av utbytbarhet 
gällde för arbetskraften i den detaljstyrda organisationen. Detta kan illustreras 
med hur företaget i slutet av 1970-talet i en situation av arbetskraftsbrist värvade 
arbetare i Köpenhamn. Dessa kördes efter värvningen i bussar till Ronneby, an-
ställdes, introducerades och gavs tillräckliga instruktioner för att redan ”dag två” 
kunna fylla sina funktioner som i princip fullvärdiga skiftgruppsmedlemmar. 
Under ”dag ett” hade de nya arbetarna dessutom hunnit installeras i av Tarkett 
föranstaltad logi. Kraven på tidigare kompetens/kvalifikationer hos de nyanställ-

––––––––– 
299 Åke Nilsson, 2003-11-18. När det gäller hinder för organisationsutveckling, se kap. 7 i denna av-

handling, ”Arbetstid och arbetsfri tid”.  
300 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993 (TPAR), se avsnitt ”Chefsutveckling”. Fokusering-

en på chefsrollen och chefskapet hade fått ett närmast paradigmatiskt genombrott redan i det chefs-
utvecklingsprogram som genomfördes 1993. 

301 Produktion 2000, Projektspecifikation, 1998-11-13, sid. 7 (TPAR). 
302 Se Tabell 2. 
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da var nära nog obefintliga.303 Företaget genomförde under 1980-talet internut-
bildning i begränsad omfattning för vissa kategorier av anställda, till exempel re-
paratörer, maskinskötare och truckförare, och med de första försöken att föra in 
datorer i produktionsprocessen följde kompetensutveckling för en liten grupp 
(fem eller sex personer, samtliga män) av de produktionsanställda.304

Projektledningen för Produktion 2000, vilken även representerade den lokala 
fackföreningen, underströk behovet av tydligt definierade uppgifter och precise-
ringar av de krav som kopplades till skiftgruppernas olika funktioner. Det efter-
lystes, trots strävan efter målstyrning, reglering av tillsättning/byte av arbetsupp-
gifter inom gruppen och mellan grupper. Kvalitetssäkring genom dialog mellan 
projektledning och skiftgrupp samt personalutbildning för att klara nya och vid-
gade funktioner var betydelsefulla instrument för omorganisationens genomfö-
rande. I målstyrningen ingick som väsentliga moment att organisera gruppen för 
det dagliga arbetet, hantera arbetsbeställningar, se till att material fanns tillgäng-
ligt, göra kvalitetsbedömningar och verka för arbetslokalitetens yttre miljö samt 
att ”överlämna” arbetet till nästkommande skiftgrupp. När det gällde att förankra 
målbilderna – varmed skiftgrupperna kan sägas bli målstyrda – såg projektled-
ningen möjligheter att bibringa arbetarna information och utbildning vid särskil-
da utvecklingsmöten, vid planerade eller oplanerade produktionsstillestånd och i 
form av självstudier för den enskilde arbetaren.305 Generellt kan sägas att beto-
ningen av målstyrning implicerade ett avståndstagande från den reglerade detalj-
styrning som utgjorde ett signifikant moment i de tayloristiska arbetslednings-
principerna. Målstyrningskonceptet var ur facklig synvinkel dessutom väl fören-
ligt med de principer om medbestämmande, organisatoriskt samarbete, befatt-
ningsutveckling, ökat arbetsinnehåll och decentraliserat ansvar som lanserats vid 
Metalls och LO :s kongresser redan under 1980-talet.306

År 1998 genomfördes inom hela LO en förmånlig medlemsförsäljning av 
hemdatorer. Denna kampanj administrerades i huvudsak av de lokala fackliga 
organisationerna. Medlemmarna som så önskade gavs möjlighet att genom skat-
teavdrag på bruttoinkomsten varje månad avbetala sin dator. Staten genomförde 
härigenom en omfattande subventionering som i förlängningen innebar en viktig 
kompetenshöjning bland LO-förbundens medlemmar. De enskilda företagen be-
sparades genom detta stora utgifter för utbildning i hantering av elektronisk IT. 
Fabriksklubben vid Tarkett inköpte samma år en dator till Industrifackets klubb-
expedition.307

De skiftgående mekanikerna och reparatörerna togs bort ur skiftarbetargrup-
perna år 2000. Genom utbildningssatsningar i skiftgrupperna bibringades 
gruppmedlemmar erforderlig kompetens för fortlöpande underhåll. Mekanikerna 
och reparatörerna flyttades över till den dagverksamma underhållsavdelningen. 

––––––––– 
303 Samtal och intervjuer med Per Mattsson och Åke Nilsson vid ett flertal tillfällen 2000-2001.  
304 Intervju med Lennart Hjelm, 2003-05-13. Se diskussionen utifrån Castells, 1998 i kap. 2 i denna 

avhandling, ”Den tredje industriella revolutionen – informationalism?”. 
305 Produktion 2000, Projektspecifikation, (TPAR). 
306 Se t ex Det goda arbetet, 1985; Solidarisk arbetspolitik för det goda arbetet, 1989. Se kap. 3 i 

denna avhandling. 
307 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1998 (IFR). Jfr Tobias Olsson, 2002. 
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En stor del av tidigare akuta underhålls- och reparationsbehov kunde undanröjas 
genom ett mer intensivt förebyggande underhållsarbete. I det sammanhanget bör 
betydelsen av generella attitydförändringar i skiftgrupperna påpekas, en process i 
vilken det lokala facket aktivt deltog genom återkommande samtal och diskus-
sioner ute i skiftgrupperna. Ett flertal ”vanliga produktionsanställda” deltog ock-
så i arbetsgrupper kring projekt Produktion 2000.308 En väsentlig del i projektet 
bestod i att förhandla fram nya avtal för ”samordnare och medarbetare”. Utbild-
ning av samordnare i anslutning till omorganisationen anordnades fortlöpande av 
företaget.309

Den kvantitativa omfattningen av företagsintern utbildning fluktuerar under 
den period (1995-2002) för vilken källmaterial varit åtkomligt (Se tabell 2). Vad 
som här framför allt tilldrar sig intresse är samvariationerna mellan situationen 
för orderingång och antalet utbildningsdagar bland de produktionsanställda. I pe-
rioder av vikande orderingång (1997-1998) ökade mängden utbildning, och i pe-
rioder av stor orderingång och högt kapacitetsutnyttjande (2001) minskade ut-
bildningssatsningarna. Tendensen gäller även andelen genomförda utvecklings-
samtal bland de anställda.310

Tabell 2. Genomsnittligt antal utbildningsdagar bland de produktionsan-
ställda och andel genomförda utvecklingssamtal bland de anställda gene-

rellt.

År Utbildningsdagar Utvecklingssamtal 
1995 3 * 
1996 2 * 
1997 4,5 * 
1998 5 * 
1999 2,4 88 % 
2000 2,5 93 % 
2001 0,9 74 % 
2002 2,5 86 % 

Källor: Personalekonomiskt bokslut 1999-2002 (IFAB); Internt dokument, 2002-03-21 (Ingrid Jaxér, 
personalutvecklare), (TPAR). * Uppgifter saknas.  

Förhållandet speglar en resurssnål personalpolitik enligt lean production, och hur 
utbildning och utveckling kunde utgöra ”buffert” för varierande kapacitetsutnytt-
jande. Problematiken kring de motstridiga kraven om kvalitetsutveckling å ena 

––––––––– 
308 De produktionsanställda som ingick i projektets arbetsgrupper deltog i princip inte på något annat 

mandat  än sitt eget. Det var dock genom att bli tillfrågade av fackliga representanter som de er-
bjöds plats i arbetsgrupperna. Fackklubben var även involverad i ett samarbete mellan Tarkett 
Sommer och Knut Hahnsskolans gymnasium i Ronneby för att informera, intressera, och i förläng-
ningen även rekrytera elever. 

309 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 2000 (sid. 3), (IFR). 
310 Intervju med Ingmarie Backhof, 2003-06-10. 
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sidan, och resurssnåla kostnadsbesparingsstrategier å den andra, kommer här till 
åskådande.311

Teknikutvecklingen och förändrad organisation i produktionsprocessen under 
1980-talet medförde krav om kompetensutveckling. Tillämpningen av IT är ett 
tydligt exempel på hur ny teknik medförde nya och ökade behov av ny kompe-
tens. 1990-talets omorganisation med självständiga arbetsgrupper innebar i sig 
kompetensutveckling, men även nya fackliga krav om utbildning och personal-
utveckling. 

Det förtjänar påpekas att omstruktureringar av arbetsorganisationer – trots 
allt tal om decentralisering, integration och platta organisationer, och även om en 
lokal hegemoni temporärt kan framstå som uttryck för genuin konsensus – gene-
rellt är föremål för projekt- eller företagsledares mycket starka centralstyrning 
beträffande målen för omstruktureringen.312 Detta gällde även för omorganisa-
tionen vid Tarkett AB i Ronneby.313

Skiftgrupperna ansågs av projektledningen – utöver tilldelning av olika funk-
tioner inom gruppen; arbetsfördelning och fördelning av ansvar och befogenheter 
– behöva stärkas i gruppsammanhållning och konfliktlösning. Det kom även till 
uttryck som angeläget från projektledningshåll, och därmed också från dess fack-
liga representanter, att man i skiftgrupperna borde ha en generellt bättre helhets-
syn på produktionen.314 I målsättningen att bibringa de anställda en helhetssyn 
över produktionsenhetens verksamhet kunde företagets strävan efter integration 
och flexibilitet och de anställdas principiella intresse av utökat ansvar och ett ri-
kare arbetsinnehåll sammanfalla, åtminstone retoriskt.315 Åtgärder med dessa 
syften antogs behöva planeras och genomföras under lång tid eller rent av pågå 
kontinuerligt.  

Sådant som samverkan, gemenskap och ”värdegemenskap” tillmättes stor 
betydelse i det nya sättet att leda och organisera arbetet. Ordalydelser beträffande 
målstyrning i företagets interna retorik som ”att dra åt samma håll” och ”att upp-
nå gruppens gemensamma mål” var uttryck för detta.316 Förhållandet att företa-
gets strävan att bibringa de anställda en helhetssyn på verksamheten sammanföll 
med den fackliga sidans målsättningar betyder inte nödvändigtvis att de menade 
samma sak. Det är uppenbarligen så att företaget med helhetssyn i hög grad av-
såg individuell förståelse för betydelsen av individuella insatser, och dessa insat-
sers betydelse för produktivitet, kvalitet och kundanpassning av produktionsen-
hetens totala verksamhet. Begreppsinnehållet i helhetssyn närmar sig här lojalitet
med företagets verksamhetsmål. På den fackliga sidan låg det främsta värdet i en 
helhetssyn i att skapa mening och sammanhang för de enskilda anställda, det vill 
säga i att ge arbetet ett rikare innehåll, och att bibringa insikt om olika arbetarka-
tegoriers betydelse för verksamheten i stort. Helhetssyn vetter i det fallet främst 

––––––––– 
311 Se föregående kapitel. 
312 Se Göran Brulin/Tommy Nilsson, 1997, sid. 91. 
313 Intervju med Åke Nilsson, 2001-03-02. 
314 Intervju med Lars Persson, 2000-09-26; Åke Nilsson, 2000-10-05. 
315 Se Bo Stråth, 1988. 
316 Produktion 2000, 2000-01-14, sid. 8 (TPAR); Intervju med Åke Nilsson, 2001-03-02. Jfr Lönepo-

litisk rapport 1991, sid. 6, 17, 40. 



94

åt ökad solidaritet mellan de olika kategorierna av anställda. Retoriskt kunde an-
ställda och ledning under alla omständigheter enas lokalt om värdet med ökad 
helhetssyn bland de anställda.

Kompetensutveckling, som inbegriper ökad helhetssyn, utgjorde sålunda en 
signifikant delfunktion i företagets ideologiska styrning och framträdde som 
oupplösligt kopplad till integration i den nya organisationen.317 I kompetensut-
veckling sammanföll i det aktuella historiska skedet sålunda långsiktiga fackliga 
mål med, ur främst företagsledningens synvinkel, produktivitets- och kvalitetsut-
vecklande medel.318

Tillverkningsprocess

Efter 1994 koncentrerades Ronnebyenheten inom Tarkett Sommer helt på pro-
duktion av homogena objektgolv avsedda för offentliga miljöer.319 Den strategis-
ka utvecklingsriktningen mot en renodling av produktionen, som alltså påbörjats 
under 1980-talet, fullföljdes i samband med STORA-koncernens försäljning av 
Tarkett AB 1994 till företagsledningsgruppen och fondkommissionärsbolagen 
Goldman & Sachs och Douglas Hanson.320

Råvarorna för tillverkningen av de homogena mattorna utgjordes av bulkke-
mikalier, framför allt PVC, polyolefiner, fyllmedel och färgpigment. PVC som 
var den viktigaste beståndsdelen framställdes och levererades av Norsk Hydro i 
Stenungsund. Övriga leverantörer var spridda i ett flertal olika länder. Råmateria-
let transporterades alltså i lös vikt till produktionsenheten där det lagrades i silos. 
Genom rörsystem portionerades råvarumaterialet ut till en blandningsavdelning. 
Med hjälp av datoriserade styrsystem gjordes en blandning med önskade ingre-
dienser och färgsättning (”färgbatch”, det vill säga en större mängd koncentrerad 
kolorerad plastmassa som räcker till mer än ett parti). Blandningen skedde i slut-
na kärl under uppvärmning till cirka 175  C. Denna hantering/transport av kemi-
kalier i slutna rör och kärl skiljde sig markant från vad som hade gällt fram till 
slutet av 1980-talet. Då var det vanligt att kemikalierna levererades emballerade i 
papperssäckar. Vid blandning för framställning av plastmassan sprättades säckar 
med till exempel PVC för hand och tömdes i öppna kärl.  

Fram till 1975 användes och hanterades även asbest på det sättet i öppna mil-
jöer där arbetare således utsattes för hälsovådlig exponering. Rengöringsarbeten i 
samband med färgbyten i aggregaten för framställning av halvfabrikat innebar, 
även i iakttagande av föreskrivna säkerhetsföreskrifter, till exempel användning 
av andningsskydd, stark exponering för kemikaliedamm etc. Samtidigt som den-
na hantering var både tung och hälsovådlig saknades då den precision i receptur-
––––––––– 
317 Se Åke Sandberg, 1987, sid. 15, för generella iakttagelser inom området. 
318 Se Örjan Nyström, 2000, sid. 94. 
319 Skildringen av tillverkningsprocessen bygger på studiebesök, rundvandringar under ledning av 

Lars Persson och Åke Nilsson, 2000-11-02, och Suzanne Ridderby, 2003-03-11, samtal och inter-
vjuer med bl a Alf Sturesson, 2001-04-10 samt informationsvideor: Intern diskussionsvideo, 1988;
Intern diskussionsvideo; kvalitetsaspekter, 1992; Tarkett Sommer Produktion av homogena plast-
golv, Ronnebyenheten, 2000. 

320 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1993; 1994 (IFR).
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arbetet som sedermera, vid sekelskiftet 2000, skulle visa sig nödvändig för att 
uppnå stipulerade kvalitetskrav. Konkret innebar dessa kvalitetskrav att en pro-
dukt i princip kontinuerligt skulle vara utbytbar mot en senare tillverkad – utan 
att vara annorlunda vare sig beträffande färg, mönster eller kvalitet. Med infö-
randet av digitala styrsystem blev vägning och volymkvantifiering både rationel-
lare och noggrannare. Inte minst krävde Tarketts lanserade kundcentrerade hel-
hetskoncept att golvmaterial efter hand skulle kunna repareras och kompletteras 
utan färg-, mönster- eller andra problem. Golvtillverkningen vid Tarkett i Ron-
neby förvandlades på två decennier till en praktiskt taget fulländad processindu-
stri. Den ökande användningen av integrerade kretsar i tillverkningen under 
framför allt 1990-talet innebar en processautomatisering där utförande och 
styrande arbetsmoment i många fall ersattes med övervakande och kontrolleran-
de. Det var alltså både krav om arbetsmiljöförbättringar från fackligt håll och 
kvalitets- och produktivitetsutvecklingskrav från företagsledningen som sam-
manföll och drev på den tekniska utvecklingen. 

  Bild 2.  Uppvärmd plastmassa. 

  Källa: Marknadsavdelningen Tarkett Sommer AB, Ronneby.                                                                                                   

I tillverkningsprocessen pressas den uppvärmda homogena plastmassan ut och 
valsas i valsmaskiner till ett halvfabrikat i form av matta som kyls ned, vid vissa 
linjer i vattenbad, och rullas på så kallade storrullar. Dessa rullar lagras för att 
senare tas fram och köras i krossmaskiner där halvfabrikatsmattan krossas till ett 
grovkornigt granulat. 
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Bild 3. Aggregat för halvfabrikat. 

  Källa: Marknadsavdelningen Tarkett Sommer AB, Ronneby. 

 Bild 4.  Krossning av halvfabrikat. 

  Källa: Marknadsavdelningen Tarkett Sommer AB, Ronneby.
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Granulatet transporteras vidare i slutna rörsystem till färdigvaruaggregaten, där 
det blandas med granulat av annan kulör till önskad slutkulör och fördelas ut på 
valsar i önskad bredd, åter värms upp och pressas/valsas till golvmatta. Härefter 
förses mattan med ett transparent ytskikt bestående av polyuretan, vilket gör den 
färdiga produkten reptålig och lättstädad. Återstående moment består i kantskär-
ning, avsyning och paketering. Kantremsorna som skärs bort vid kantskärningen 
kan krossas till granulat och omedelbart återanvändas i produktionen av den fär-
diga produkten. Allt mattspill, såväl vid produktionen som vid installationen hos 
slutanvändaren, återanvänds; antingen direkt eller återgår det till Tarketts åter-
vinningsanläggning i Fornanäs där det granuleras till nytt halvfabrikat. Utöver 
själva mattillverkningen produceras ”plattor”, det vill säga skurna mindre fyr-
kantiga mattbitar för mönsterläggning, ”svetstråd” av plast för sammanfogning 
av mattorna vid monteringen och ”flakes” till vissa mönstersättningar. Produk-
tionsenheten i Ronneby har efter miljösatsningar i produktionen erhållit miljöcer-
tifikat321 och belönades med ett miljöpris för ”bästa industriella miljöinsats” 
1998.  

 Bild 5. Färdigvaruaggregat. 

Källa: Marknadsavdelningen Tarkett Sommer AB, Ronneby.

––––––––– 
321 Birgitta Schwartz, 1997, sid. 211. 
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Sammantaget kan sägas att Tarkett genom sin specialisering på objektgolvpro-
duktion och tillämpning av ett nytt helhetskoncept förvandlades till en process-
industri med markerad högvärdeprofil. Omorganisationen av produktionsenheten 
i Ronneby syftade inledningsvis till ett enhetliggörande av den lokala företags-
kulturen och en tillplattning av ledningsorganisationen. Produktionsprocessen 
kan beskrivas schematiskt enligt följande:  

Figur 2. Produktionsprocessen.    

Källor: Forskningscirkelprotokoll VII, 2002-10-10 (IFR); intervju med Alf Sturesson, 2001-02-16; 
studiebesök vid Aggregat 10, 2001-10-19. 

Ett medel att nå intern integration och ansvarsspridning för ökad produktivitet 
och arbetstillfredsställelse var målstyrda grupper med nya samordnarfunktioner. 
Projektet Produktion 2000 innebar en förändrad chefsroll, flexibilitet och integ-
ration i skiftgrupperna samt delegering av ansvar och planering till tidigare en-
bart utförande funktioner. Tillverkningsprocessen utvecklades genom använd-
ning av integrerade kretsar och en mer sluten hantering av kemikalier. Därige-
nom åstadkoms kvalitets- och produktivitetshöjningar och fysiska arbetsmiljö-
förbättringar. 

Tillverkningsprocessen kan åskådliggöras med en schematisk skiss (figur 2). 
För att fånga och hantera teknisk och organisatorisk förändring kategoriseras i 
analysen i ”den gamla” respektive ”den nya” organisationen. I princip går skilje-
linjen mellan dessa 1996-1998, då målstyrning av produktionsprocessen infördes 
och projektet Produktion 2000 gick av stapeln. Den faktiska utvecklingen skedde 
dock inte fullt så synkront i alla delar. Produktspecialiseringen och internationa-
liseringen hade inletts under 1980-talet och 1990-talets genomgripande lönesy-
stemsreform skedde redan 1993, samma år som det genomfördes ett, för den 
kommande omorganisationen, viktigt lokalt chefsutvecklingsprojekt. För att nå-
got precisera, får begreppet ”den nya organisationen” representera 1990-talets 
förändringar beträffande ägandeförhållanden, teknik och organisationsformer
vid Tarkett i Ronneby.  

Bredvid den direkta produktionsprocessen fanns avdelningar för reparation 
och underhåll, den mekaniska verkstaden, elavdelningen och avdelningen för 
kontroll och produktutveckling (vari laboratoriet ingick). I dessa arbetade 2001 
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cirka 70 anställda.322 Den största enskilda andelen produktionsanställda återfanns 
vid produktionsenhetens fyra färdigvaruaggregat, cirka 180 anställda av totalt 
cirka 490, det vill säga nästan 37 procent. I princip gällde färdigvaruaggregatens 
schematiska utseende även för aggregaten för halvfabrikat. En majoritet av de 
produktionsanställda arbetade vid dessa båda typer av aggregat. När företaget 
hade som störst antal produktionsanställda under 1970-talet var totalt åtta och nio 
aggregat igång.323

Jag väljer att närmare visa de olika delmomenten och befattningarna inom en 
avdelning för färdigvaruproduktion. Aggregat 10 får utgöra exempel. Där fanns 
2002 följande definierade befattningar: En krossare, en blandare, en valspassare, 
en maskinskötare, en avsynare, två paketerare, en avlösare och en reserv. Krossa-
ren som var verksam i krossningsavdelningen ingick i den nya organisationen i 
färdigvaruaggregatets skiftgrupp. 

Figur 3. Olika moment vid färdigvaruaggregat (Aggregat 10). 

Källor: Intervju med Alf Sturesson, 2001-02-16; Studiebesök vid Aggregat 10, 2001-10-19; Forsk-
ningscirkelprotokoll VII, 2002-10-10 (IFR). 

Den nya bandpresstekniken vid aggregat ”Bandpress 219” innebar dock en mer 
långtgående horisontell integration av de övriga avdelningarna enligt en just in 
time-filosofi, där hela produktionsprocessen från råvarublandning via halvfabri-
kat och krossning till färdigvaruproduktion och paketering var integrerade i en 
sammanhållen ”line”.324 Där var, i den aktuella situationen 2003, 36 anställda 
verksamma enligt ett tre-skiftsschema.325

I den gamla organisationen före 1990-talet tillämpades traditionell tayloris-
tisk arbetsledning och arbetsdelning inom de specifika förhållanden som utmär-
ker processindustri.326 Genom den nya målstyrda organisationen krymptes av-
stånden både vertikalt och horisontellt, bland annat i form av ökad ansvarssprid-
ning, decentraliserat ansvar, till skiftgrupperna, och höjda kompetensnivåer 
bland de anställda. 

––––––––– 
322 I den gamla organisationen fanns även en separat teknikavdelning. 
323 Intervju med Lennart Hjelm, 2003-05-13. Se Tabell 1 och Diagram 1. 
324 Se t ex P. J. O’Grady för en utvecklad redogörelse för just in time som produktionsmodell.  
325 Intervju med Suzanne Ridderby, 2003-03-11; Studiebesök 2003-03-11. 
326 För en diskussion kring användningen av begreppet taylorism inom processindustrin generellt, se 

Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000. Även om förutsättningarna för tayloristisk arbetsdelning
är begränsade i processindustri jämfört med i monteringsindustri, menar jag att den gestaltas i spe-
cifik befattningsindelning och arbetsledning på ett sätt som tillräckligt motiverar begreppstillämp-
ningen. Se även Staffan Stranne, 2001, sid. 66 ff, 79. 
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      Bild 6. ”Bandpress 219”. 
       

      Källa: Marknadsavdelningen Tarkett Sommer AB, Ronneby. 

Viktiga exempel på den horisontella integrationen var skiftgruppernas vidgade 
kompetensområde vad gäller underhåll och reparation, arbetsrotation och funk-
tionell flexibilitet, främst inom respektive avdelning, men även mellan olika pro-
duktionsavdelningar.327 Utöver fastställda underhållsåtgärder som vidtogs rutin-
mässigt, meddelades skiftgrupperna i den nya organisationen kompetens att be-
döma vilka problem och driftstörningar de själva kunde åtgärda. De anställda 
tilldelades nya arbetsuppgifter som de inte upplevde sig behärska fullt ut, men 
ändå accepterade, i förvissning om att arbetskamrater ”i den nära omgivningen” 
skulle rycka in och visa och hjälpa till vid problem. Först därefter gavs internut-
bildning för de nya arbetsuppgifterna.328 Kompetensutveckling enligt TPU (To-
talt produktionsunderhåll) erbjöds efterhand, och omfattade 2002 nära en tredje-
del av de produktionsanställda vid aggregaten.329 Tillvägagångssättet illustrerar 
en deltagande förändringsstrategi, som genom framtvingad beteendeförändring
av ad-hoc-karaktär utmynnar i attitydförändring, det vill säga ideologisk föränd-
ring.330

Istället för att överlåta – och förväntas överlåta – på ”någon annan”, företrä-
desvis arbetsledaren, att ta beslut och beordra åtgärder kan det hävdas att ansva-

––––––––– 
327 För en diskussion kring olika typer av flexibilitet, se Kristina Håkansson/Tommy Isidorsson, 

1998. 
328 Forskningscirkelsprotokoll V, 2002-06-10, sid. 1 (IFR). 
329 Intervju med Åke Nilsson, 2002-09-23. 
330 Se kapitel 4 i denna avhandling – ”Förändringsstrategier”.  
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ret för arbetssituationen inom vissa definierade gränser ökade i skiftgrupperna.331

Just upplevelsen att någon annan tar beslut och bär ansvar tycks ha varit utbredd 
i den gamla organisationen. Ett resultat av den sortens upplevelser var besluts-
tröghet. Exempelvis kunde det förekomma att personal i vissa situationer iakttog 
hur produktion med uppenbart bristande kvalitet fortgick utan att någon, i tillfäl-
lig frånvaro av arbetsledare, larmade eller själv försökte åtgärda det aktuella fe-
let. De produktionsanställda gavs inget förtroende och tog inte heller på sig stör-
re ansvar än vad nöden krävde eller de blev beordrade till. En anställd har ut-
tryckt det så här:  

Samtidigt som man bytte om till arbetsoverall innan man gick på skif-
tet klädde man av sig hjärnan. Det var ingen som väntade sig, eller 
ännu mindre krävde, att man skulle tänka själv på jobbet. Det räckte 
att man gjorde det man blev tillsagd. Vi fick ju inte det minsta förtro-
ende! Om man behövde t.ex. ett par nya arbetshandskar som bara kos-
tade några kronor var man tvungen att göra en formell rekvisition som 
förmannen [arbetsledaren] skulle godkänna. Vi var idiotförklarade!332

Under 1980-talet genomfördes en övergång till användning av växelström istället 
för likström. Det innebar att produktionslinjerna kunde synkroniseras digitalt 
med stor precision, istället för tidigare manuella och mer godtyckliga metoder. 
Därigenom eliminerades även en i hög grad tekniskt betingad beslutströghet som 
hade gjort sig gällande dessförinnan. Ointresset, eller rent av oviljan, bland per-
sonalen vid den aktuella linjen kunde då vara påtaglig mot att synkronisera om, 
för att exempelvis öka produktionstakten. Detta gällde så länge produktionen 
löpte problemfritt, även om tempot var ”för lågt”. Personalen kunde tendera att 
förhala den sortens åtgärder för att få arbeta rutinmässigt ”i lugn och ro”. Gene-
rellt innebar varje driftstopp med den gamla tekniken ett stort merarbete för pro-
duktionspersonalen. 333

Det är i sammanhanget även viktigt att uppmärksamma de nya möjligheter 
till centraliserad kontroll som den digitala tekniken medförde. Samtidigt som till 
exempel kvalitetsbedömningar decentraliserades från den gamla arbetsledarnivån 
direkt till skiftgrupperna, fick de högre chefsnivåerna via datorterminaler ome-
delbar och kontinuerlig tillgång till information om de enskilda aggregaten. Pro-
duktionsledarna kunde ständigt, även nattetid, övervaka produktionstempo och 
mängden producerad A-vara och spill vid respektive aggregat.334

––––––––– 
331 För diskussioner kring decentraliserat ansvar i arbetsprocesser, se Philip Kraft, 1999, sid. 28; 

Chris Smith/Paul Thompson, 1999, sid. 209.  
332 Samtal med kollektivanställd i produktionen 2001. Identiteten skyddad. 
333 Forskningscirkelprotokoll I, 2002-04-23, sid. 1 (IFR). 
334 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26 sid. 1 (IFR). För belysning av samband mellan digital 

teknikutveckling och centraliseringstendenser, se Beverly H. Burris, 1999, sid. 40, 46; 
Smith/Thompson, 1999, sid. 210.  
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Vidare diskussion 

Produktionsinriktningen vid Tarkett AB i Ronneby kan i grova drag beskrivas i 
termer av ökad produktdiversifiering fram till 1970- och 1980-talen. Produk-
tionsanläggningen i Ronnebyhamn – Fornanäs – Kallinge utvecklade och produ-
cerade ett ökande antal olika varor baserade i plastteknik. Företaget expanderade 
huvudsakligen organiskt och inom Norden. Efter 1980 skedde genom ett antal 
fusioner och företagsuppköp expansion genom internationalisering, och Tarkett i 
Ronneby blev en relativt sett allt mindre del i växande transnationell koncern. I 
samband med internationaliseringen bröts diversifieringstrenden vid den lokala 
produktionsenheten. Istället skedde en stegvis specialisering i riktning mot pro-
duktion av homogena, så kallade objektgolv. De avdelningar som producerade 
annat avyttrades eller flyttades till andra produktionsenheter inom koncernen en-
ligt ett mönster för tilltagande internationell arbetsfördelning i den tredje indust-
riella revolutionen.335

Parallellt med specialiseringen genomförde företagsledningen outsourcing av 
olika funktioner vid företaget som inte var direkt knutna till produktionen. Pro-
duktionen förändrades på ett sätt som med Robert Reichs terminologi kan be-
skrivas som en utveckling från high volume till high value. Det går även att ar-
gumentera för att det i praktiken skedde en kombination av högvolymproduktion 
och högvärdeproduktion genom flexibel specialisering. Dessa förändringar – in-
ternationaliserade ägandeförhållanden, produktspecialisering och övergång till 
högvärdeproduktion – skedde integrerat med en omorganisation från reglerad 
detaljstyrning och strikt befattningsorganisation enligt en tayloristisk arbetsdel-
ningsfilosofi till målstyrning med självständiga arbetargrupper och samordnare. 
Ledningsfunktionerna kom att baseras i ideologisk styrning utifrån företagets 
överordnade mål, där de anställdas flexibilitet, engagemang och lojalitet med fö-
retaget blev grundläggande. Avgörande för omorganisationen var teknikutveck-
lingen med tillämpad ICT och en genomgripande kompetensutveckling.

Den digitala tekniken gjorde det möjligt att dels decentralisera ansvar till 
skiftgrupperna så att de tidigare skiftarbetande arbetsledarna kunde undvaras, 
dels centralisera makt och kontroll över produktionen avseende de övergripande 
verksamhetsmålen; kvalitet, produktivitet och kundanpassning. Kompetensut-
vecklingen innebar utöver ökad teknisk skicklighet och ökat kvalitetsmedvetande 
bland personalen även ökad lojalitet med produktionsenhetens överordnade 
verksamhet. Detta innebar tillsammans med processteknisk utveckling påtagliga 
rationaliseringsvinster. Samtidigt som arbetsinnehållet blev rikare för de anställ-
da genom ökat ansvar, arbetsrotation och integration med vissa tidigare under-
hålls- och tjänstemannasysslor, framträdde tendenser till underbemanning och 
stress – ett förhållande som kommer att belysas i nästa kapitel.  

Kvinnornas andel av de produktionsanställda pendlade under 1970- och 
1980-talen mellan extremerna 17 och 26 procent, och låg i genomsnitt på 20,6 
procent under 1970-talet och 20,5 procent under 1980-talet. Under 1990-talet 
minskade andelen  kvinnor till ett genomsnitt på 19,5 procent av de produktions-

––––––––– 
335 Se t ex Lars Magnusson, 1999, sid. 36 ff. 
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anställda, och under 2000-talets tre första år låg deras genomsnittliga andel på 
bara 16,3 procent.336 Förändringarna är intressanta, och torde kunna relateras till 
såväl företagets inre utveckling som den samhälleliga omvandlingen i vidare 
mening. När det gäller företagets inre förändring under trettioårsperioden, kan 
konstateras några faktorer som rimligen borde tala för en ökad kvinnlig represen-
tation: mindre fysiskt krävande arbetsmoment, påtagligt förbättrad arbetsmiljö, 
mindre markerat könskodade arbetsuppgifter, ett mer könsneutralt lönesystem 
och ett aktivt jämställdhetsarbete inom företaget med en förbättrad jämställdhets-
situation generellt.337

Med omorganisationen under 1990-talet skedde emellertid förändringar som, 
vid sidan av en rad andra aspekter, kan problematiseras utifrån kvinnors minska-
de benägenhet att söka sig till Tarkett (se diagram 1). Kompetenskraven ökade 
påtagligt. Teknikutvecklingen gick snabbt med alltfler datoriserade arbetsmo-
ment i produktionsprocessen. Det ställdes krav på nya former av ansvarstagande 
när den gamla organisationens reglerade detaljstyrning frångicks till förmån för 
målstyrning och självständiga arbetargrupper. Rotationstillämpning innebar nya 
krav om mångkunnighet inom flera befattningsområden. Skiftgruppsmedlemmar 
förväntades ta ett visst arbetsledande ansvar som samordnare. Att vara ”tarketta-
re” under 1990-talet och i början av 2000-talet innebar därmed väsentligt högre 
status än det hade gjort under de föregående årtiondena.338 Sammantaget kan det 
förhålla sig så att företagets tydligare yttre demarkationslinjer, med ökade kom-
petenskrav för anställning, till exempel genomförd gymnasieutbildning med ut-
bildning i engelska, teknisk utbildning och/eller erfarenhet, och inre decentralise-
rade ansvar till de produktionsanställda, ”skrämde” bort en del av de produk-
tionsanställda kvinnorna, och gjorde kvinnor mindre benägna att söka arbete vid 
Tarkett. Ett annat sätt att tolka förändringen utgår från teori om statushöjande 
teknikutveckling som processer av ökad maskulinisering. Istället för att avlägsna 
olika arbetsuppgifters traditionella ”könskoder”, såväl manliga som kvinnliga, 
har tidigare kvinnligt kodade arbetsuppgifter förändrats utifrån manliga normer 
på ett sätt som gjort hela den lokala arbetsprocessen mer homogent ”manlig”. 
Därigenom är det lika mycket de anställda männen och de manliga normerna 
som de förändrade arbetsuppgifterna och ökande kraven i sig som tränger ut 
kvinnorna.339 Mycket talar för ökad teknifiering som en maskuliniseringsprocess. 

Det är även möjligt att relatera den minskande kvinnliga andelen produk-
tionsanställda till den nya organisationens ”avmagring”, med minskad beman-
ning och högre arbetsintensitet. I en samhällelig kontext är det viktigt att upp-
märksamma hur gruppen kvinnor under 1970-talet och i början av 1980-talet 
fungerade som en arbetskraftsreserv. Vid företagets behov av att snabbt öka anta-
let produktionsanställda fanns ett betydande antal kvinnor tillgängliga för an-
ställning. När företaget reducerade antalet anställda tenderade kvinnorna att bli 
överrepresenterade bland dem som friställdes. Dels var detta en effekt av princi-
––––––––– 
336 Se Tabell 1; Diagram 1. 
337 Forskningscirkelprotokoll IV, 2002-05-16; V, 2002-06-10; VIII, 2002-10-28 (IFR). Se kommande 

kapitel.
338 Intervju med Per Mattsson, 2003-05-26; Se Forskningscirkelprotokoll VIII, 2002-10-28 (IFR). 
339 Se t ex Lena Sommestad, 1992; Ulla Wikander, 1988. 
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pen ”sist in, först ut”, men även av företagets syn på anställda kvinnor som svå-
rare än män att omplacera inom företaget.340 Personalomsättningen var stor, ofta 
kring 30 procent. 1969 noterades i fackklubbens verksamhetsberättelse att perso-
nalomsättningen uppgått till 34 procent under året.341 Högkonjunkturen innebar 
att behovet av arbetskraft var stort på många håll, och det var förhållandevis lätt 
att få ny anställning inom industrin. Detta innebar stor rörlighet på arbetsmark-
naden, och i huvudsak ett problem för Tarkett i Ronneby som med låga löneni-
våer, dålig arbetsmiljö och stor andel skiftarbete, hade svårt att behålla nyan-
ställd personal. Den stora personalomsättningen kunde dock även innebära för-
delar för företaget eftersom det tämligen enkelt, och genom att införa anställ-
ningsstopp snabbt kunde reducera arbetsstyrkan, utan att behöva tillgripa upp-
sägningar. Under vissa tider under 1970-talet erbjöd Tarkett i praktiken säsongs-
arbete, framför allt åt byggnadsarbetare och sjöfolk. Statusen i arbetet vid Tarkett 
var vid denna tid mycket låg, och det var relativt lätt för till exempel lågutbildade 
hemmafruar att ta tidsbegränsade anställningar när behov uppstod i företaget.342

Den höga personalomsättningen upplevdes i 1970-talets början som ett väx-
ande problem för både företagsledning och fackklubb, och den tycktes inte 
minska trots vikande konjunktur och minskad sysselsättningsgrad i regionen. 
1973 genomfördes därför en undersökning för att utreda orsakerna bakom den 
höga personalomsättningsnivån. Utredarna, Svante af Winklerfelt från SAF och 
Knut Herrström från Svenska Fabriksarbetareförbundet, konstaterade i sin rap-
port att Tarketts rykte var mycket dåligt och att arbetets status vid fabriken var 
mycket låg. Bland ortsbefolkningen benämndes Tarkett ”fängelset”, och det 
gjordes åtskillnad mellan ”Tarkett-anställda och vanligt folk”. Rapporten pekade 
på löneproblem avseende nivåer och komplicerade beräkningsgrunder, rekryte-
ring av mycket ung arbetskraft, bristande introduktioner vid nyanställning och 
otillräcklig internutbildning. Kompetensnivån bland produktionspersonalen be-
tecknades som undermålig – maskinskötare med flera års anställning saknade 
kunnande för att starta upp aggregaten utan hjälp från arbetsledare och klarade 
inte av ”enkla förekommande fel”. Vidare uppmärksammades arbetsmiljöpro-
blem, dels beträffande den fysiska miljön med exempelvis dålig inandningsluft 
och buller, dels psykosociala problem knutna till sammansättningar av skiftlag 
och arbetsgrupper. Det talas i rapporten om ”mycket dåligt samarbete […] mel-
lan avgående och pågående skiftlag”, och vidare: 

Vissa skiftlag lämnar arbetsplatsen i mycket dålig ordning, varför på-
följande skift får ägna en stor del av sitt skift för att rätta till arbets-
platsen. Vissa maskinförare är så dåligt utbildade att aggregatet kan 
vara helt felaktigt inställt. Det kan ta över en timme att rätta till så att 
produktionen ånyo flyter. I vissa fall kan också konstateras hur avgå-
ende skiftlag de facto med flit saboterar för pågående skiftlag.343

––––––––– 
340 Intervju med Lennart Hjelm, 2003-05-13. 
341 Kuno Beckholmen/ Lennart Vallstrand, 1981, sid. 388; Verksamhetsberättelse 1969 Tarkett AB 

fabriksklubb, Fabriks avdelning 216, Ronneby (IFAB). 
342 Intervju med Lennart Hjelm, 2003-05-13. 
343 Rapport Tarkett AB, Ronneby. Hög personalomsättning – varför?, 1973-05-02, sid. 4 (IFAB). 
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Arbetsplatsen präglades, enligt rapporten, av eftersatt underhåll, dålig ordning, 
dålig kamratanda, otrivsamma lokaler och utbredd vantrivsel. Många arbetsmo-
ment var ”tunga, monotona och otrivsamma”. Företagsledningens hårt priorite-
rade produktionsmål innebar alltför uppdrivet tempo och resulterade i ”onödiga 
och långa driftstopp”. Produktionsarbetares rapportering av felaktigheter i pro-
duktionen och anmälan om behov av reparation och underhåll ignorerades ofta 
av produktionsledningen. Omklädningsrum och lunchrum beskrevs som otriv-
samma och när det gällde toaletter kunde ”ett rent svineri konstateras”:  

[…]damerna saknar egen toalett, vilken ockuperas av de manliga arbe-
tarna. Att ingå i de detaljer som här försports är alltför oangenämt.344

Utredningen som byggde på platsbesök och intervjuer med företagsledning, 
klubbstyrelserna för Svenska Fabriksarbetareförbundet, SIF och SALF, driftsin-
genjörer, arbetsledare, tillförordnade förmän och produktionsarbetare menade sig 
med redogörelsen ha belyst problematiken kring Tarketts låga status som arbets-
plats och även därmed bakgrunden till den stora personalomsättningen. I början 
av 1980-talet hade personalomsättningen sjunkit till mellan 12 och 13 procent, 
och i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet pendlade den kring tio cirka 
procent.345 Någon enskild orsak till den sjunkande personalomsättningen är inte 
möjlig att ange. Istället bör utvecklingen ses i ett brett sammanhang av områden 
för skydds- och arbetsmiljöförbättringar, löneutveckling, organisationsföränd-
ringar som innebar kompetensutveckling, mer omväxlande  arbetsuppgifter och 
decentraliserat ansvar, områden som samtliga varit föremål för enträgen lokal 
facklig kamp och medverkan.  

Från mitten av 1980-talet avtar samvariationen mellan ökningar av totalanta-
let produktionsanställda och ökad andel kvinnor (se diagram 1, tabell 1), vilket 
kan tolkas på åtminstone tre olika sätt: 1, Företaget blev mindre intresserat av att 
anställa kvinnor, 2, kvinnorna blev mindre intresserade av att få anställning vid 
företaget, eller 3, det fanns färre kvinnor som var tillgängliga för anställning vid 
företaget. Mycket talar för det sista alternativet, och det torde vara möjligt att 
koppla till den offentliga sektorns expansion under 1980-talet med de nya möj-
ligheter till anställning av (lågutbildade) kvinnor som denna medförde. Under 
1990-talet tycks det möjligt att argumentera för tolkning nummer två, det vill 
säga att kvinnor i hög grad valde att inte söka anställning vid Tarkett.346 Förhål-
landet att färre kvinnor sökte sig till teknifierade arbetsuppgifter, vilka teoretiskt 
kan ses som traditionellt manliga, bör kanske även ses mot bakgrund av traditio-
nella mönster för könsarbetsdelning i hemmen, könssocialisation i skolan, etc. 
Det framstår som rimligt att kvinnor under 1990-talet och i början av 2000-talet 
valde bort arbeten som successivt ställde allt större krav på teknisk kompetensut-
veckling i kombination med ökat ansvarstagande, i situationer där de fortfarande 
––––––––– 
344 Rapport Tarkett AB, Ronneby. Hög personalomsättning – varför?, 1973-05-02, sid. 5 (IFAB). 
345 Kuno Beckholmen/Lennart Vallstrand, 1981, sid. 388; Personalekonomiskt bokslut 1999; 2000; 

2001; 2002 (IFAB). 
346 Intervju med Per Mattsson, 2001-04-05. 
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bar det huvudsakliga ansvaret för hem, hushåll och barn. Orsakerna bakom kvin-
nornas minskande andel bland de anställda i produktionen kanske till väsentlig 
del således även står att finna i strukturella trögheter och hinder inom sfären för 
reproduktion.347 Men framför allt bör frågan ställas hur tekniken är genuspräg-
lad och hur den genuspräglar, det vill säga i vad mån besluten bakom teknikens 
utformning bygger in genus i tekniken kombinerat med det historiska faktum att 
män varit  mer framgångsrika än kvinnor i att hävda sin tekniska kompetens vad 
gäller allt från tillverkning, underhåll och marknadsföring till design av teknik. 
Man kan som Wendy Faulkner se teknik och genus som samproducerade – tek-
niken, och dess symboler och identiteter, är samtidigt en källa till och en konse-
kvens av genusrelationer. Teknik i vid mening kan därigenom förstås som en 
form av maskulin kultur, och tekniska artefakter som maskulint genusprägla-
de.348 Resonemanget har en intressant bäring på den empiriska iakttagelsen av 
teknifiering som en maskuliniseringsprocess.  

För att sammanfatta och återknyta innehöll 1990-talets förändrade 
produktionsinriktning och den nya målstyrda organisationen moment som i hög 
grad motsvaras av centrala aspekter på idealtypen för lean production. Av 
särskilt intresse utifrån avhandlingens frågeställningar i ett kontroll- och 
maktperspektiv, inte minst i relation till vad som framgått ovan i fråga om 
kvinnornas situation vid företaget, är förändringar i de lokala arbets- och 
ledningsprocesserna, varför dessa mer ingående analyseras i nästa kapitel.   

––––––––– 
347 Se t ex Anita Göransson, 2002, sid. 326 ff. 
348 Wendy Faulkner, 2003, sid. 26 ff. 
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6. Arbets- och ledningsprocess 

Integration

Integration är ett återkommande begrepp i forskningen om arbetets och arbets-
ledningens förändring i den tredje industriella revolutionen. Det förstås generellt 
som upplösning av gränser mellan olika kompetens- och ansvarsområden. I ana-
lysen av omorganisationen och arbets- och ledningsprocessens förändring vid 
Tarkett AB under 1990-talet är integrationsbegreppet väsentligt, inte minst med 
avseende på frågor kring makt, kontroll och ansvar.  

Begreppet företer emellertid stor spännvidd. Integration skulle, för att kon-
kretisera, i en ytstrukturell mening betyda att en och samma arbetare gör olika 
saker. Han/hon kan av olika skäl byta arbetsuppgifter med andra, allt ifrån sche-
malagd arbetsrotation till arbetsbyten vid oplanerad frånvaro. Integration i den 
meningen behöver således inte innebära upphävande av monotoni eller repetitivi-
tet i de enskilda arbetsmomenten. Arbetslivsforskning som studerat monterings-
industrin har visat att de enskilda arbetsmomentens utarmning föga eller inte alls 
avtar med ökad grad av integration och flexibilitet.349 En annan väsentlig aspekt 
på integration rör ansvarsfördelning. I de industriella organisationsmodeller som 
lanserades under 1900-talets tre sista decennier var en gemensam nämnare att 
kombinera central kontroll med decentraliserat ansvar. Andrew Friedman har i 
det sammanhanget talat om ”responsible autonomy”, det vill säga ansvarsfull 
självständighet.350 En djupanalytisk tillämpning av integrationsbegreppet torde 
emellertid avse ett överskridande av gränserna mellan makt och kontroll, plane-
ring, styrning samt utförande av arbetsuppgifter på ett sätt som å ena sidan skulle 
inskränka ägares och företagsledningars makt och kontroll, och å den andra till-
föra de anställda reellt inflytande inte bara över arbetsprocessen som sådan utan 
även över de tillskapade resursernas användning och fördelning. Enligt en sådan 
tillämpning vidgas fokus till att belysa graden av integration inte bara i den di-
rekta produktionsprocessen, utan även i de marknader i vilka företag fattar beslut 
och agerar – köpmarknader för råvaror och maskinell utrustning samt beslut om 
––––––––– 
349 Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000, 72 ff. I John Atkinsons modell över flexibilitet anges tre 

typer; funktionell, numerisk och finansiell. Funktionell flexibilitet betyder att arbetskraften (mul-
tiskilled) snabbt kan flyttas mellan olika arbetsuppgifter. Numerisk flexibilitet betyder att antalet 
anställda snabbt kan anpassas efter företagets behov, vilket förutsätter uppluckrade regler för an-
ställningstrygghet. Finansiell flexibilitet innebär lönesystem som verkar pådrivande på de båda för-
sta flexibilitetstyperna. Se John Atkinson, 1984. Se även Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000, 
sid. 25. Här tillämpas vad Atkinson benämner funktionell flexibilitet.

350 Andrew Friedman, 1977. 
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löner och anställningsvillkor, försäljningsmarknader för beslut om försäljning av 
de producerade varorna och kapitalmarknader för beslut om fördelning av vinst, 
räntebetalningar och investeringar.351  Som kommer att framgå rör här diskussio-
nen om integration i samband med de lokala organisatoriska förändringarna un-
der 1990-talet främst aspekter på arbetet och dess ledning i den direkta produk-
tionen. Det är emellertid belysande att redan här konstatera att beträffande de 
olika marknaderna för företagets agerande, utvecklingen snarast präglades av 
desintegration under 1990-talet och i början av 2000-talet.  

I den nya målstyrda organisationen vid Tarkett kan man lokalisera integration 
på olika analytiska nivåer. Inom skiftgrupperna integrerades olika utförande 
moment genom funktionell flexibilisering, arbetsrotation – kvalitetskontrolleran-
de arbetsuppgifter inbegripna, underhållsarbete utom ”el-arbete”, skötsel och 
städning av arbetsplatsen och visst administrativt arbete, exempelvis hantering 
av korttidsfrånvaro. Där etablerades också beredskap för att vid behov lämna den 
egna skiftgruppen och ersätta frånvarande i andra arbetsgrupper. Genom ett digi-
talt kommunikationssystem upprättades i vissa fall kontakter mellan den enskilda 
kunden och skiftgrupperna vid färdigvaruaggregatet. Kundkontakten – kundstyr-

ningen – utgjordes av att skiftgrupperna via dataterminalerna hade möjlighet att 
informera sig om vem kunden var och i vilken typ av lokaler det producerade 
golvmaterialet skulle monteras.352 Arbetskraftens funktionella flexibilitet blev, 
tillsammans med digitala tekniska lösningar för snabba omställningar och dator-
baserad kommunikation, bärande för produktionsenhetens kundstyrda flexibilitet 
utåt. Konsekvenserna av den kundnära eller kundfokuserade produktionen inne-
bar en anpassning till en organisationsmodell i påtaglig överensstämmelse med 
idealtypen för lean production.353 Exempelvis eliminerades till stor del produk-
tion för lagerhållning.   

Direkta kundorder omsattes i produktion, vilket ofta innebar relativt små par-
tier och snabba och frekventa omställningar. Mellanlagringen av halvfabrikat 
minimerades, vilket även möjliggjordes genom en effektivare spillhantering. Det 
producerade spillmaterialet kunde omgående krossas till granulat och föras till-
baka in i aggregatet för färdigvaruproduktion. Lagerhållningen av såväl halvfab-
rikat som färdigproducerad matta minskades genom att produktionen kopplades 
direkt till inkommande order från kunden.354

Upplösningen av reglerad detaljstyrning till förmån för målstyrning innebar 
en institutionalisering av samarbetet inom skiftgrupperna. Samarbete mellan oli-
ka skiftgrupper ägde rum vid oplanerad frånvaro och bestod mestadels i omför-
delning av arbetskraft. En deltagande förändringsstrategi kom till uttryck när an-

svar som tidigare varit förbehållet arbetsledare nu i realiteten tvingades på skift-

––––––––– 
351 Lars Ekdahl, 1994, sid. 387 ff. 
352 Studiebesök vid produktionsaggregat i Södra fabriken och intervju med Åke Nilsson, 2000-11-02. 

Direktkontakterna har varit mest frekventa vid produktion av specialprodukter som ljuddämpande 
golvmaterial för vissa vårdmiljöer, golv i idrottshallar eller halvledande golvmaterial som avleder 
statisk elektricitet speciellt framtaget för miljöer med känslig elektronik, t ex laboratorier, datasalar 
och flygledartorn. 

353 Se kapitel 5 i denna avhandling. 
354 Se figur 2, kapitel 5 i denna avhandling. 
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grupperna själva.355 Målstyrningen och dess decentraliserade ansvar i de operati-
va arbetargrupperna medförde och förutsatte alltså ett samarbete inom och mel-
lan skiftgrupperna. Inte sällan visade sig emellertid detta svårt att leva upp till. 
Inom skiftarbetargrupperna uppkom tendenser till utstötning av individer som av 
olika skäl inte nådde upp till prestationsnormen. I vissa fall förekom antydningar 
från gruppmedlemmar att någon enskild arbetare av till exempel åldersskäl och 
ohälsa borde omplaceras och ersättas med någon med större arbetskapacitet. 
Tendensen kan hävdas vara en följd av omorganisationsprocessen men framstår 
även som en mer permanent selektionsprocess i de målstyrda skiftarbetargrup-
pernas inre disciplinering. Varken förslitningsskador, arbetsskador generellt eller 
utslagning minskade med den nya organisationen. Däremot upplevde de produk-
tionsanställda ökad arbetsintensitet och stress. Långtidssjukskrivningarna ökade 
mellan 1998 och 2003, och utgjorde en nästan dubbelt så stor andel av den totala 
sjukfrånvaron som den korta.356

Med, visserligen relativt stora, variationer mellan olika skiftgrupper notera-
des även, fortfarande mer än tre år efter omorganisationen med målstyrning, ri-
giditet beträffande samarbetet mellan de olika aggregaten. I vissa skiftgrupper 
var obenägenheten påtaglig att vid personalbrist vid något annat aggregat tempo-
rärt lämna den egna gruppen.357

Tabell 3. Sjukfrånvaro, produktionsanställda, (%). 

År Sjukfrånvaro, 
kort 

Sjukfrånvaro, 
lång 

Total sjukfrån-
varo 

1998 * 2,43 * 
1999 2,32 4,13 6,45 
2000 2,57 4,45 7,02 
2001 * * 7,95 
2002 * * 7,05 
2003 * 4,70 * 

Källor: Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1999 (IFR); Personalekonomiskt bokslut 1999 – 
2002 (IFAB); Frånvarostatistik, 03-03-11 (TPAR). Angivelsen för 2003 avser bara januari månad. 
Som kort sjukfrånvaro räknas sjukfrånvaro som är sammanhängande upp till 14 dagar. * Uppgift 
saknas.

Integration genom deltagande i nätverk utgjordes av lagbyggargrupperna som 
introducerades 1997. I syfte att tillskapa effektivare arbetargrupper och i dessa 
etablera laganda, vi-känsla och helhetssyn, överskridande avdelningsgränserna, 
tilldelades produktionsledarna uppgiften att ”bygga lag”, sammansatta av repre-
sentanter för skiftgrupperna och de olika avdelningarna; underhåll, teknik, pro-
dukt-/processutveckling och materialadministration (till exempel återvinningsav-
––––––––– 
355 Intervju med Mats Friberg, 2000-12-12.  
356 Personalekonomiskt bokslut Tarkett AB 1999 – 2002 (IFAB); Verksamhetsberättelse Tarkett Fa-

briksklubb 1999 (IFR). Med lång sjukfrånvaro menas sjukfrånvaro som överstiger 14 dagar. Se ta-
bell 3. 

357 Intervju med Åke Nilsson, 2001-03-02. Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 1 (IFR). 
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delning) samt fackliga företrädare (skyddsombud). Behov av något gemensamt 
forum med representanter för olika avdelningar för frågor kring reparation, un-
derhåll, skydds- och arbetsmiljö hade sedan länge påtalats ”nedifrån” skiftgrup-
perna via fabriksklubben. Det fanns en uppfattning inom skiftgrupperna att rap-
portering om behov av åtgärder sällan eller inte tillräckligt snabbt gav resultat.358

Lagbyggargrupperna, som alltså bildades på delvis fackligt initiativ, ålades 
att sammanträda regelbundet för att dryfta problem, uppslag till förbättringar och 
utvecklingsprojekt. De fick även till uppgift att kontinuerligt bevaka produktivi-
tets- och kvalitetsutveckling, ekonomiska resultat, att formulera mål i dessa hän-
seenden samt att identifiera projektbehov. De förväntade effekterna, som de for-
mulerades i instruktionerna för lagbyggarverksamheten, rörde förbättrad resurs-
användning, ökad helhetssyn över avdelningsgränserna, åtgärder vid införande 
av nya produkter, teknik och arbetsmetoder, kompetenshöjning samt en över-
gripande ambition att förbättra det ekonomiska resultatet.  

För att utvärdera lagbyggargruppernas verksamhet under uppbyggnadsskedet 
gjordes 1998 dels en intervjuundersökning, dels en enkätundersökning bland 
produktionsledarna, samt en enkätundersökning som riktades till personalen i öv-
rigt (maskinskötare, processtekniker, laboratoriepersonal, produktionspersonal, 
elektriker, mekaniker, konstruktörer, ekonomer, personaladministratörer).359 En 
analys av undersökningarna ger i korthet följande resultat: 

En stor del av personalen vid aggregaten gav uttryck för bristande delaktig-
het i lagbyggargrupperna medan övriga grupper uppgav stort engagemang. 
Den direkta produktionspersonalen tenderade att genomgående representeras 
av ett relativt litet antal personer.
De vanligast förekommande aktualiserade problemen i lagbyggargrupperna 
var relaterade till utveckling av nya produkter och införande/tillämpning av 
ny teknik.
Problemlösning ansågs fungera bättre och snabbare tack vare lagbyggar-
grupperna. 
Tilldelning av personella resurser i lagbyggargrupperna betecknades som 
tillfredsställande. 
Den ekonomiska resurstilldelningen ansågs otillräcklig för att till fullo till-
varata gruppernas kreativitet. 
Lagbyggargrupperna bidrog till att riva murar mellan avdelningar och fun-
gerade som fora för frågor kring planering, råvarusituation, interntranspor-
ter, miljö, ekonomi, underhållskostnader, avlösningar, semesterplanering 
och hantering av frånvaro. 
Ökat ansvar i grupperna medförde upplevelser av ökad status.
Kritik riktades bl.a. mot att lagbyggargrupperna inte lyckades omfatta samt-
liga anställda, att information om syftet med lagbyggargrupperna inte trängt 
ut till alla anställda, att grupperna trots allt fick för litet inflytande över bud-
get.360

––––––––– 
358 Intervju med Åke Nilsson, 2003-11-18. 
359 Ingmarie Backhof/Lennart Martinsson, 1998.
360 Ingmarie Backhof/Lennart Martinsson, 1998, sid. 25-29. 
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Det finns intressanta paralleller mellan lagbyggargrupperna vid Tarkett och ja-
panska kaizen, men det finns också viktiga skillnader.361 Likheterna består främst 
i de integrationistiska dragen, det vill säga i upphävandet av den tayloristiska 
principen om strikt åtskillnad mellan planerande och utförande arbetsuppgifter. 
Gemensamt är även syftet att i dessa grupper etablera fora för diskussioner om 
rationalisering i arbetsprocessen samt att korta av beslutsvägarna. Viktiga skill-
nader består i villkoren för cirkelverksamheten från de anställdas synpunkt. Lag-
byggargrupperna vid Tarkett Sommer AB bar prägel av frivillighet under ordina-
rie arbetstid och implementerades med engagemang och intresse som viktigaste 
incitament; i toyotistiska kaizen har deltagande varit en förutsättning för lönetill-
lägg och positiva befordransutsikter. Momentet av frivillighet framstår dock som 
mindre bland en del specialfunktionärer, till exempel tekniker/ underhållsfunk-
tionärer och samordnare. Bland dessa etablerades attityden att deltagandet i lag-
byggargrupper ingår i ”att sköta sina åligganden”, vilket vittnar om lojalitet med 
projektet som sådant. En annan viktig aspekt rör decentraliseringen av ansvar. 
Den positiva upplevelsen av ökat ansvar genom lagbyggargrupperna, men också 
direkt i skiftgrupperna, förtogs till stor del av de otillräckliga ekonomiska resur-
serna för att realisera gruppernas olika organisatoriska eller tekniska lösningar på 
produktions- och arbetsmiljöproblem. Det decentraliserade ansvaret innebar inte 
decentralisering av makt och kontroll över resursfördelning eller prioriteringar av 
investeringar. 

Målstyrningen och den högt prioriterade integrationen medförde inlednings-
vis vid omorganisationen en viss oro i en del grupper av anställda. Integrationen 
innebar att gamla kompetensrevir kom att överskridas. Vid sidan av arbetsledar-
na var det främst i avdelningar för underhåll som upplevelsen av att någon an-
nan tog över arbetsuppgifterna gjorde sig gällande. Underhållspersonalen bar i 
”den gamla organisationen” generellt drag av högstatusgrupp inom företaget, nå-
got som blev mindre markant när underhållsuppgifternas exklusivitet avtog.362

Fackklubben hade redan i början av 1970-talet begärt förhandlingar och ifråga-
satt ensidiga lönepåslag till elektriker och reparatörer samtidigt som andra funk-
tionärer inom underhållsavdelningarna, till exempel snickare, murare och grov-
arbetare, hade lämnats utan löneökningar.363  Det kan alltså noteras slitningar 
mellan olika kategorier, särskilt mellan produktionspersonal och vissa grupper 
bland underhållspersonalen, exempelvis elektriker, på grund av företagets ojäm-
lika lönepolitik. Vissa grupper, exempelvis elektriker och mekaniker, åtnjöt hög-
re status och var privilegierade, inte minst lönemässigt, jämfört med produk-
tionsarbetare vid aggregaten. Ett fackligt medel för att mildra orättvisorna var att 
i förhandlingarna med företaget driva senioritetsprincipen på bekostnad av meri-
teringsprincipen.364

Undantagna från revirinskränkningar i den nya målstyrda organisationen var 
elektrikerna, vars arbetsuppgifter på grund av formella säkerhets- och behörig-
––––––––– 
361 Se Kapitel 4 i denna avhandling. 
362 Samtal med Thore Aronsson, 2001-09-13. Se Gunnar Olofsson, 1979, sid. 68 ff. angående ”arbe-

tararistokrati”. 
363 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1974-12-06 (IFR). 
364 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1975-06-30 (IFR). 
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hetsbestämmelser inte kunde komma ifråga för integration på samma sätt som de 
flesta övrigas.365

När det gäller elektrikerna vid Tarketts underhållsavdelningen finns för öv-
rigt ett antal intressanta iakttagelser att göra. Den tekniska utvecklingen, gestal-
tad i användning av integrerade kretsar och tillämpad informationsteknologi, 
tvingade fram en specialisering av kompetensen på ett sätt som kontrasterade 
mot de i övrigt integrationistiska ambitionerna.366 Samtliga styrsystem i produk-
tionsenheten var i det sena 1990-talet digitaliserade, vilket betyder att datorer 
med hjälp av specialdesignade program övervakade, styrde och reagerade på 
kontinuerligt inkommande information från produktionsprocessens olika del-
moment. Automatiska åtgärder som svar på informationen utfördes av det integ-
rerade digitala systemet i den utsträckning informationen kunde vara förutsedd i 
de operativa programmen. När unika/oförutsägbara problem uppstod, räckte så-
ledes de automatiska övervaknings- och styrsystemen inte till. Via ett digitalt int-
ranät tillkallades vid sådana tillfällen personal från underhållsavdelningen, till 
exempel den underhållselektriker som hade det exklusiva ansvaret för det aktuel-
la aggregatet. 

Den organisation av underhållselektriker som rådde fram till ca mitten på 
1980-talet, före implementeringen av integrerade kretsar, då elektriker kunde ro-
tera mellan de olika aggregaten och i princip utföra varandras arbetsuppgifter, er-
sattes av specialkompetenta yrkesmän som i allt väsentligt blev knutna till speci-
ella aggregat vars mikroelektroniska utrustning var skräddarsydd för just det ag-
gregatet.  

Underhållselektrikerna utgör ett exempel som demonstrerar tekniken som en 
bestämmande instans för arbetsprocessens organisation och hur implementering 
av ny teknik medför en förändrad situation för en yrkeskategori. Det råder ingen 
tvekan om att elektrikerna under 1990-talet vann såväl ökad kompe-
tens/specialkunskap som vidgat ansvar för det egna arbetet. Vid sidan om de di-
gitala styr- och kontrollsystemen var närvaron av digital IT påtaglig när det gäll-
de kommunikationer via intranätet/mobil telefoni mellan personalen vid aggrega-
ten och underhållsavdelningen samt beträffande tids- och åtgärdsrapportering 
från underhållsavdelningen till administrationen för korrekt debitering av aktuellt 
produktionsaggregat.367 Den arbetsstyrka som i januari 2001 uppgick till 22 
elektriker, varav fem var skiftelektriker (som alltså följde de olika skiftens ar-
betstider och servade de olika aggregaten vid akuta problem vid tidpunkter då 
underhållsavdelningen inte var bemannad), utvecklades, under den här skildrade 
perioden av generell omorganisation i riktning mot ökad integration och flexibi-
litet, alltmer till en nyckelgrupp i termer av ansvar och kompetens.  

––––––––– 
365 Intervju med Lars Persson, 2000-09-26; Ulf Ljunggren, 2001-01-31 (Elektrikerna vid Tarkett var 

organiserade i Industrifacket). 
366 Se Eric Giertz, 1999, sid. 47. 
367 Intervju med Ulf Ljunggren, 2001-01-31. 
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Teknikutveckling, flexibilitet och minskad bemanning 

Den nya bandpresstekniken som började introduceras med aggregatet ”Band-
press 219” under 1996 innebar en längre driven funktionell flexibilitet än vad 
som var fallet i övriga avdelningar. Rotationssystem blev mer konsekvent 
genomförda och de olika befattningarna var statusmässigt mindre graderade. Det 
kan hävdas att kompetensen breddades såväl individuellt som kollektivt bland 
personalen. Emellertid fanns uppfattningen bland de berörda anställda själva att 
deras kompetens var grundare än vad fallet var i övriga avdelningar. Personalen 
utförde många sorters arbeten men uppgav att de bara hade de nödvändigaste yt-
liga kunskaperna för utförandet av de olika momenten, vilket kan framstå som en 
konsekvens av företagets övergripande deltagande förändringsstrategi för omor-
ganisation. Funktionell flexibilitet betraktades här även som nära kopplad till 
systematisk underbemanning. Underbemanningen tvingade fram flexibilitet hos 
personalen, samtidigt som funktionellt flexibel kompetens möjliggjorde och un-
derlättade underbemanning.368

Underbemanning beskrevs av de produktionsanställda som ett utbrett pro-
blem vid produktionsenheten, och som ett medel för företaget att höja produkti-
viteten hos de anställda. I många skiftlag fortgick produktionen i långa perioder 
med en eller två anställda under grundbemanning (ofta sju istället för nio anställ-
da). Att detta kunde fortgå förklaras främst med skiftgruppsmedlemmarnas loja-
litet med den lokala produktionsenheten och dess produktivitetskrav. Lojaliteten 
med företaget och/eller lojaliteten med arbetskamraterna tog sig även uttryck i ett 
visst grupptryck att inte utebli från arbetet på grund av sjukdom, då vikarier inte 
sattes in vid korttidsfrånvaro. Här spelar även sjukförsäkringsregler in, till exem-
pel karensregler och sjukersättningsnivåer. Det måste också påpekas att det vid 
produktionsenheten 1990, efter förhandling med det lokala facket, infördes en 
lokal policy som innebar att berörd chef ringde upp den sjukskrivne anställde 
den tredje sjukdagen och att fem eller fler sjukskrivningstillfällen under en sex-
månadersperiod föranledde ett personligt samtal med den berörde chefen om or-
sakerna till sjukfrånvaron.369 Vikarietillsättningar skedde således endast vid lång-
tidssjukskrivningar. De långsiktiga följderna av att inte sjukskriva sig vid sjuk-
dom upplevdes negativt av den enskilde och rimligtvis också av företaget.370 Den 
nya sjukskrivningspolicyn väckte inledningsvis diskussioner inom fabriksklub-
ben och bland de anställda generellt. Kontrollaspekten upplevdes som kontrover-
siell. I förhandlingar mellan företagsledningen och de fackliga företrädarna väg-
de emellertid frågor som gällde ökad planerbarhet, vikarietillsättningar, ökad 
personlig kontakt mellan anställd och chef – ”att någon bryr sig” – ökade möj-

––––––––– 
368 Forskningscirkelprotokoll IV, 2002-05-16, sid. 1 (IFR). Begreppet “funktionell flexibilitet” förkla-

ras utförligt och jämförs med andra typer av flexibilitet (numerisk och dynamisk flexibilitet) i Kris-
tina Håkansson/Tommy Isidorsson, 1998. I Kristina Håkansson, 1995, sid. 41-42 utreds effekter av 
olika företagsledda förändringsstrategier, bl a deltagande strategier.  

369 Rutin angående sjukfrånvaro/rehabilitering, Ronnebyenheten, utgåva 5, 1999-03-09 (TPAR). Ru-
tinerna genomgick omförhandlingar med det lokala facket och översyn vid några tillfällen under 
1990-talet. 

370 Forskningscirkelprotokoll IV, 2002-05-16, sid. 1 (IFR).  
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ligheter att uppmärksamma missbruksproblem, etc. tyngre, vilket gjorde att man 
kunde enas. Den allvarligaste kritiken från fackligt håll blev så småningom att 
policyn inte tillräckligt konsekvent tillämpades i praktiken av berörda produk-
tionsledare.371

Personalomsättningen bland de produktionsanställda vid företaget minskade 
från nivåer på mellan 30 och 35 procent under 1970- och 1980-talen, till att un-
der 1990-talet pendla kring cirka 10 procent.372 Detta antas ha haft betydelse för 
attitydförändringar – exempelvis rådde uppfattningen att problem med missbruk 
på arbetsplatsen, frånvaro utan giltiga skäl, skadegörelse på arbetsplatsen och 
stölder kom att minska markant.373 Samhälleliga institutioner som regler för 
sjukskrivning, till exempel karensregler, och arbetsrättsregler spelade av allt att 
döma även en roll i sammanhanget. Orsakerna bakom den minskande personal-
omsättningen torde sökas i företagets kompetensutveckling, höjda lönenivåer, 
förbättrade arbetsmiljö, den nya sjukskrivningspolicyn och den förändrade ar-
betsmarknadssituationen generellt, inte minst på grund av de höjda arbetslös-
hetsnivåerna efter 1990-talets finanskris.374

I början av 1970-talet var det vanligt att fackklubbsstyrelsen fick hantera per-
sonalfrågor rörande misskötsel av arbete och frånvaro utan giltiga skäl. Styrelsen 
kunde fortlöpande konstatera fall av uppenbart medveten vandalisering av perso-
nalutrymmen från vissa enskilda anställdas sida. Dessa problem med vandalism, 
misskötsel av arbetet och ogiltig frånvaro förde med sig stor arbetsbelastning för 
det lokala facket. Problem med hög frånvaro vid första förmiddagsskiftet efter 
nattskift var återkommande föremål för överläggningar mellan den lokala fackfö-
reningen och företagsledningen.375

De vikarier som, i slutet av undersökningsperioden, tillsattes vid långtids-
vakanser användes i ökande grad av företaget som en rekrytringsgrupp för nya 
tillsvidareanställningar på bekostnad av de tidigare vanligt förekommande prov-
anställningarna. Det innebar möjligheter till hårdare utgallring bland arbetskraf-
ten och att kraven för anställning kunde stegras. Äldre och lågutbildade, särskilt 
invandrare, fick svårare att komma in. Ingenting konkret tyder dock på att kvin-
nor generellt skulle ha missgynnats, däremot beskrevs det av företagsledningen 
som ett problem att så få kvinnor sökte sig till produktionsenheten. Företagets 
vikariatstillämpning ökade gruppen tidsbegränsat anställda, vars sociala och pri-
vatekonomiska situation av många upplevdes som problematisk.376

Underbemanning uppstod även på annat sätt än på grund av sjukdom och an-
nan korttidsfrånvaro. Den framförhandlade arbetstidsförkortningen 2002 på 32 
timmar per anställd och år innebar med 482 kollektivanställda att 1 928 ”manar-
betsdagar” togs bort utan att kompenseras med nyanställningar. Med bibehållen  

––––––––– 
371 Intervju med Åke Nilsson, 2003-11-18.  
372 Personalekonomiskt bokslut 1999 – 2002 (IFAB). 
373 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26, sid. 1 (IFR). 
374 Beträffande löneutvecklingen, se Diagram 4 och 5 i kapitel 7. 
375 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1971-02-23; 1971-03-29; 1971-06-01; 1972-08-01 

(IFR). 
376 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26, sid. 2 (IFR); Forskningscirkelprotokoll I, 2002-04-23, 

sid. 1 (IFR). Beträffande rekrytering av kvinnor - intervju med Per Mattsson, 2001-04-05. 
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produktion betydde detta en ”avmagring” av organisationen med motsvarande 
nio heltidsanställningar, eller nästan två procent av produktionspersonalen. 
Arbetstidsförkortningen ”betalades” på så sätt av de anställda själva i form av 
minskad bemanning och ökad exploatering. Det skall visserligen påpekas att In-
dustrifackets överenskommelser på avdelningsnivå innebar att medlemmarna vid 
Tarkett inte skulle ta ut arbetstidsförkortningen i form av lönepåslag med bibe-
hållen arbetstid enligt det gamla arbetstidsavtalet. Det faktum att företaget inte 
kompenserade arbetstidsförkortningen med nyanställningar kvarstår.377

Kopplingen mellan minskad bemanning, produktivitetsutveckling och flexi-
bilitet framgår av några konkreta exempel. I blandningsavdelningen reducerades 
under 1990-talet successivt personalen med cirka 30 procent. Dessförinnan, i den 
gamla organisationen, arbetade där samtidigt i varje skift tre anställda som hade 
att utföra cirka 16 blandningar per arbetspass. I den nya organisationen gjorde 
två anställda cirka 60 blandningar under lika lång arbetstid. Även i beaktande av 
den tekniska rationaliseringen, som för övrigt innebar stora arbetsmiljöförbätt-
ringar, ”slimmades” organisationen i kombination med väsentligt ökade presta-
tionskrav och fler arbetsmoment. Produktionen i blandningsavdelningen ökade 
avsevärt som svar på krav om snabbare och frekventare färgbyten vid aggrega-
ten, där produktionen i hög grad skedde kundstyrt just in time i relativt små par-
tier. Ett oönskat resultat av utvecklingen var upplevelser av stress och fler lång-
tidssjukskrivningar.378

Genom en utdragen intern teknisk processutveckling under 1980-talet inför-
des successivt ”flygande färgbyten” vid aggregaten, vilket innebar att man kunde 
skifta färg utan att ”köra av” – stanna produktionen – för rengöring. Istället för 
tillämpning av stillastående färgbyten betydde detta en dramatisk rationalisering 
och produktivitetsutveckling. Genom att köra den ena färgen i den andra med 
bara cirka 20 minuters spillproduktion, kunde man undvika att aggregatet stod 
stilla i mellan tre och fyra timmar, vilket hade varit fallet dessförinnan. Samtidigt 
effektiviserades metoderna för återvinning av spill. För de anställda innebar för-
ändringen ett påtagligt ökat arbetstempo.379 Vid aggregat 10 producerades såle-
des i den gamla organisationen cirka 400 m² matta per timma. I den nya organi-
sationen producerades vid samma aggregat cirka 650 m² per timma.380 Tilläggas 
kan att det inom ramen för kompetensutveckling genomfördes speciella kurser 
för samordnare i syfte att lösa akuta bemanningsproblem utan att ”köra av”, det 
vill säga utan att stoppa aggregatet.381

Den nya digitala tekniken, datoranvändningen i produktionen, betraktades när 
den först introducerades i mitten av 1980-talet av de anställda mest som en kom-
plikation. Teknikrädsla gjorde sig gällande bland personalen. Exempelvis före-
kom vid paketering av mattrullar i vissa fall dubbel etikettering under en lång 

––––––––– 
377 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 2-3 (IFR). Avvikelsen vad gäller antalet kollektiv-

anställda jämfört med tidigare redovisning (Tabell 1), beror på fluktuationer under kalenderåret.  
378 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 1 (IFR) Se Tabell 3. 
379 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26, sid. 1 (IFR). 
380 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 3 (IFR). 
381 Forskningscirkelprotokoll VI, 2002-09-23, sid. 1 (IFR). Det kan här nämnas att byten från mörka 

färger till ljusa är mer problematiska och tidsödande än byten från ljusa till mörka. 
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övergångsperiod. Detta innebar att paketeraren använde både datorterminal och 
handskrivna etiketter för att känna säkerhet i att hanteringen blev korrekt utförd. 
Datoranvändningen krävde mycket snabbare beslut beträffande färg- och kvali-
tetsbedömningar, beslut som dessutom upplevdes som oåterkalleliga. Vid den 
traditionellt manuella hanteringen kunde avsynare och paketerare ångra sig och 
klassificera om i tveksamma fall. I den aktuella situationen 2002 skedde kvali-
tetsbedömning, kassering och spillhantering helt datoriserat.382

En annan implikation med datoriseringen var upplevelser bland de anställda 
av chefernas alltför lilla fysiska närvaro i det dagliga arbetet. Det fanns i vissa 
skiftgrupper behov av att dryfta problem och att få mer omedelbar ”feed back”, 
inte minst i form av beröm och bekräftelse.383 Även blandningsavdelningen på-
verkades i hög grad av införandet av digital teknik. I den gamla organisationen 
skedde kemikalieblandningen manuellt och ofta med ett mått av godtycke. Papp-
säckar hanterades, sprättades för hand och tömdes i blandningskärlen. Förekomst 
av asbestrelaterade sjukdomar hos dem som arbetade i blandningsavdelningen 
före 1975 registrerades fortfarande i början av 2000-talet. Pappersdelar från 
säckarna kunde följa med ner i blandningen, ibland tömdes inte säckarna full-
ständigt, och vid andra tillfällen kunde någon del av innehållet spillas på sidan. 
Arbetsmiljön och hygienen var väsentligt sämre än vid 2000-talets början och 
precisionen var också mycket sämre, vilket inverkade negativt såväl på arbetar-
nas hälsa som på slutprodukterna. Med den digitala tekniken för vägning och det 
slutna blandningssystemet, som infördes i slutet av 1980-talet, skedde stora ar-
betsmiljöförbättringar, samtidigt som arbetstempot ökade påtagligt. Stressen 
ökade och långtidssjukskrivningar blev vanligare.384 Detta ger anledning att titta 
närmare på hur skydds- och arbetsmiljöfrågor hanterades lokalt under 1970-, 
1980- och 1990-talen. 

Skydds- och arbetsmiljöfrågor 

Det tidiga 1970-talet kännetecknades vid Tarkett i Ronneby av återkommande 
arbetsmiljöförhandlingar kring konstaterade och befarade förekomster av häl-
sovådliga kemikalier i delar av produktionsprocessen. Det handlade ofta om 
skadliga ämnen som bly, asbest, kiselkrita och kadmium, som de anställda utsat-
tes för. Krav om utökade miljöanalyser och läkarundersökningar restes flera 
gånger från fackligt håll.385 Arbetsmiljöproblem med särskilt fokus på asbestan-
vändningen var föremål för intensifierade förhandlingar mot mitten av 1970-
talet, och 1975 beslutade företagsledningen att helt ta bort asbest ur alla produk-
ter vid enheten i Ronneby.386 Med anledning av det stora antal anställda som un-
––––––––– 
382 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26, sid. 1 (IFR). 
383 Forskningscirkelprotokoll I, 2002-04-23, sid. 1 (IFR). 
384 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26, sid. 1 (IFR). 
385 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1971-03-02; 1971-05-04; 1971-06-01; 1971-12-20; 

1971-12-30; 1972-08-01; 1972-10-03; 1973-12-07 (IFR). 
386 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1975-10-02 (IFR). Asbestfrågan är intressant på 

många sätt, inte minst den lokala hanteringen, och torde kunna bli föremål för en särskild under-
sökning. 
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der ett par decennier varit i kontakt med asbest, dryftades asbestproblematiken 
med företagsledningen vid ett flertal tillfällen och ledde till överläggningar med 
arbetarskyddsstyrelsen under våren 1976.387 Arbetsmiljöfrågan aktualiserades 
även senare detta år då kadmium kommit att användas som ersättning för as-
best.388 1979 begärdes från fackklubben kontinuerliga läkarundersökningar, dels 
avseende asbest, dels mot bakgrund av att företaget efter 1975, som framgått, 
använt kadmium som ersättningsmedel för asbest. Företagsledningen beslöt att 
alla ”arbetsmiljökostnader” skulle föras in i nästkommande års budget.389 Fack-
klubben begärde att företaget skulle ombesörja allmänna läkarundersökningar, 
vilket emellertid inte hörsammades från företagsledningen.390 In på 1980-talet 
gjordes hälsoundersökningar bland personalen under ledning av Yrkesmedicinen 
i Lund. Fokus var nu också på arbetsmiljöproblem med ftalater (mjukgörare som 
förflyktigas vid uppvärmning) och hudåkommor bland personalen i samband 
med lackhantering; lack-kemikalier – isocyanater och aminer. När det gäller fta-
laterna startades ett forskningsprojekt vid Tarkett i Ronneby i regi av Yrkesme-
dicinen.391

Efter ett besök av förbundsrepresentanten Jan Licznerski 1983, i anledning av 
asbestfrågan och problem med eksem och astma i samband med exponering av 
ytbehandlingslack, beslöt klubben att upprätta enskilda personakter för de drab-
bade.392 1984 gjordes en ny undersökning om eventuella asbestskador. Denna 
konstaterade två nya fall av ”Pleura Plaques” (asbestbetingad lungsjukdom). En-
ligt Yrkesmedicinen var ett par nya fall att vänta årligen fram till år 2000. Ett 
centralt avtal innebar att arbetare med fastställd Pleura Plaques efter 1974 skulle 
få en engångsersättning med 10 000 kronor. Tarkett accepterade efter lokal för-
handling att även ersätta anställda, vars diagnos fastställts före 1974.393 Fyra nya 
fall av Pleura Plaques, och ett fall av lungcancer konstaterades under 1985.394

Företagets försök med glasfiber som ersättningsmedel för asbest och senare 
kadmium, som armeringsmaterial i plastmassan, väckte personalens oro för ex-
ponering av glasfiberdamm.395 Fram till 1986 hade totalt tjugonio fall av Pleura 
Plaques och två fall av lungcancer konstaterats jämte eksem och astma i sju re-
spektive tre fall.396

Andra typer av arbetsmiljöfrågor vid Tarkett rörde buller (upp till 98 dB på 
vissa ställen), temperaturproblem med kyla (inomhustemperatur på bara +13°C 
vid -10°C utomhus), och hög värme samt ventilationsproblem i vissa lokaler.397

––––––––– 
387 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1976-04-06; 1976-04-07 (IFR). 
388 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1976-08-13 (IFR). 
389 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1979-02-02 (IFR). 
390 Verksamhetsberättelse för Tarkett Fabriksklubb 1979 (IFR). 
391 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1981-03-16 (IFR); Verksamhetsberättelse Tarkett 

Fabriksklubb 1982 (IFR). 
392 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1983 (IFR). 
393 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1984 (IFR). 
394 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1985 (IFR). 
395 Klubbmötesprotokoll 1987-12-01 (IFR).
396 Sammanställning av yrkesskador. Redovisning från Tarkettklubben 86 01 22, Tarkett asbestutred-

ning, (IFAB). 
397 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1979-06-14 (IFR). 
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Även arbetsmiljöfrågor i samband med rationaliseringsåtgärder diskuterades. 
Exempelvis konstaterades att vissa förbättringar skett beträffande maskinrengö-
ring i samband med färgbyten vid aggregaten. Förekomst av lösningsmedel i in-
andningsluften fortsatte att oroa de anställda.398 1983 kom de lokala parterna 
överens om att starta projekt för förbättring av värmeförhållanden och ventila-
tion, och 1984 togs beslut om att budgetera pengar för uppvärmnings- och venti-
lationsåtgärder under en treårsperiod. Etapp ett och två i värme- och ventila-
tionsprojektet hade 1986 genomförts med tillfredställande resultat och en ”miljö-
radio” installerats i produktionshallen för Aggregat 17 – 20. Enligt verksamhets-
berättelsen kvarstod emellertid ventilationsproblem i vissa lokaler. Underskott av 
”till-luft” och kyla medförde olägenheter för personalen, men företagsledningen 
ställde sig kallsinnig inför dessa påpekanden från fackklubben.399

Trots att vissa åtgärder för bullerdämpning vidtogs 1987, återkom frågor om 
bullerproblem och dålig ventilation även under 1988.400 Efter fackliga påtryck-
ningar togs beslut om förbättrad ventilation vid två aggregat under 1997, och sär-
skild ventilation anordnades vid ett aggregat 1999 på grund av användandet av 
tennstabilisatorer i vissa produkter.401

När företaget redan i början av 1980-talet, om än i blygsam omfattning, bör-
jade datorisera delar av produktion, riktade fabriksklubben tidigt uppmärksamhet 
på den nya tekniken utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det sågs från fabriksklub-
bens sida som ett problem att en liten grupp av produktionsanställda, av olika 
skäl, till exempel eget intresse och företagets riktade kompetensutvecklingssats-
ningar, utvecklades till en specialistgrupp inom tillämpad IT. Denna grupp, som 
bestod av en handfull anställda män, gick sedermera över till tjänstemannasidan. 
De fick nya tekniska och administrativa uppgifter och organiserade sig i SIF-
klubben. Problemet, som det formulerades bland de fackliga företrädarna inom 
fabriksklubben, var att den nya kompetensen alltför mycket koncentrerades till 
en liten grupp, istället för att spridas till flertalet i den direkta produktionen.402

Ett viktigt moment i arbetsmiljöutvecklingen i övrigt, under 1980-talet, var 
de anställdas ökade medverkan och deltagande i den tekniska rationaliseringen. 
1985 bereddes produktionspersonalen möjligheter att komma med synpunkter på 
utformningen och byggnationen av det nya Aggregat 10, och i blandningsavdel-
ningen påbörjades åtgärder för inkapsling av råvaruhanteringen för att minska 
personalens exponering för kemikaliedamm. Fackklubben uttryckte sin stora till-
fredställelse med att de anställda redan vid planeringen bereddes tillfälle att yttra 
sig och komma med förslag.403 Skydds- och arbetsmiljöverksamheten var i mit-
ten av 1990-talet i hög grad kopplad till utveckling och införande av ny teknik, 
bland annat vid den så kallade bandpresslinjen.404

––––––––– 
398 Verksamhetsberättelse för Tarkett Fabriksklubb 1979 (IFR). 
399 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1986 (IFR). 
400 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1987; 1988 (IFR). 
401 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1997; 1999 (IFR). 
402 Intervju med Lennart Hjelm, 2003-04-22. Samtal med Åke Nilsson, 2003-04-30. 
403 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1985 (IFR). 
404 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1995 (IFR). 



119

Diagram 2. Antal anmälda arbetsskador
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Organisatoriskt och i kompetenshänseende skedde under 1980-talet förbättringar 
ur de anställdas synvinkel. En arbetsmiljöundersökning genomfördes 1984 i 
form av en enkät bland de produktionsanställda. De viktigaste problemen som 
angavs gällde rök, damm och buller samt sömnsvårigheter i samband med 
skiftarbete.405 Efter förhandlingar 1986 träffades en överenskommelse om att an-
vända medel i utvecklingsfonderna för utbildning av skydds- och kontaktombud. 
Förhandlingar ledde fram till beslut om fria arbetsglasögon till alla anställda och 
anställning av en skyddsingenjör på heltid samt en halvtidstjänst för en sjukgym-
nast. Organisationen för skydds- och miljöfrågor förändrades 1992 genom att 
skyddsombuden fick större befogenheter och de gamla lokala ”skyddsgrupperna” 
avskaffades. Fackklubbsstyrelsen uttryckte 1998 förhoppningar om viktiga resul-
tat i skydds- och arbetsmiljöfrågor genom att man fått gehör från företagsled-
ningen om inplacering av skyddsombud i de olika lagbyggargrupperna.406

Källor: Verksamhetsberättelser Tarkett Fabriksklubb 1985 – 2002 (IFR). Uppgifter om tiden före 
1985 och för 1986 och 1987 saknas.  

Ytterligare en aspekt på skydds- och arbetsmiljön är förekomsten av arbetsska-
dor. Här är det empiriska underlaget bräckligt beträffande 1970- och 1980-talen, 
men det kan ändå konstateras att antalet anmälda arbetsskador 1985 uppgick till 
110, 1988 till 154 och 1989 uppgick antalet till 94. Under 1990-talet tenderade 
arbetsskadefrekvensen att sjunka något, med undantag för 1993, då hela 191 ar-
betsskadeanmälningar gjordes. De många anmälningarna detta år förklaras delvis 
med en genomförd enkät bland personalen i frågan i slutet av 1992, vilket kan 
antas ha riktat speciell uppmärksamhet på arbetsrelaterade krämpor hos de an-
ställda. Av fabriksklubbens verksamhetsberättelser framgår att arbetsskadorna i 

––––––––– 
405 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1984 (IFR). 
406 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1986; 1987; 1988; 1992; 1995; 1998 (IFR). 



120

de allra flesta fall utgjordes av relativt lindriga skär- och klämskador. Åren 2000 
till 2002 gjordes 10, 43 respektive 42 arbetsskadeanmälningar.407

Den till synes vikande arbetsskadetrenden noterades med tillfredsställelse i 
fabriksklubbens styrelse, samtidigt som farhågor uttrycktes kring en noterat kraf-
tig ökning av långtidssjukskrivningarna. Dessa ökade mellan 1998 och 1999 med 
cirka 70 procent och sattes i samband med ökad stress i arbetet.408 Under slutet 
av 1990-talet kom den lokala fackliga skydds- och miljöverksamheten att alltmer 
relateras till organisationsfrågor – frågor om bland annat ansvarsfördelning, be-
manning och ledning. Det finns därmed anledning att även av detta skäl närmare 
undersöka arbetsledningens utveckling och förändring. 

Arbetsledning 

Enligt de traditionella tayloristiska organisationsprinciperna utgör arbetsledarna
den chefsnivå som utför ledningsprocessen i fråga om styrning, ansvar och kon-
troll gentemot arbetarna i produktionen.  

Det har därför, när ledningsprocessens förändring analyseras, sitt allmänna 
intresse att konstatera hur arbetsledare och andra kontrollfunktionärer i en inter-
nationell jämförelse haft en relativt undanskymd plats i svensk industriproduk-
tion. Det har till exempel visats att mer än 30 procent fler av de löneanställda i 
USA har arbetsuppgifter som omfattar ledning och administration än vad som är 
fallet i Sverige. E O Wright har uppmärksammat arbetsledarfunktionens relativt 
föga framträdande roll i svenska industrier och föreslår ett par olika förklaringar:  

För det första anges som en av orsakerna svensk fackföreningsrörelses möj-
lighet att utan juridiska restriktioner organisera sig. I till exempel USA har löne-
anställda med ledarfunktioner varit utestängda från fackliga förhandlingsorgani-
sationer, vilket har utnyttjats av företagarna på så sätt att man genom att tilldela 
ett relativt stort antal löneanställda ledarfunktioner hållit den fackliga organise-
ringsgraden nere. I Sverige har företagarna saknat incitament att av den anled-
ningen befordra kollektivanställda till arbetsledande funktioner, eftersom även 
dessa i allmänhet har varit organiserade. För det andra hävdar Wright som en 
förklaringsgrund efterkrigstidens svenska klasskompromiss varigenom spän-
ningarna mellan klasserna minskade och behovet av kontroll på de enskilda ar-
betsplatserna således var relativt litet. I andra länder, exempelvis i USA, har det 
”sociala kontraktet” varit betydligt svagare. Relationerna mellan arbetare och fö-
retagsledningar har som en följd därav varit betydligt mer fientliga, varför kon-
trollbehovet ansetts som större.409

Kontroll och styrning av arbetsprocesser kan emellertid gestaltas på vitt skil-
da sätt, beroende på varierande strukturella villkor, industrial relations, i olika 
historiska skeden inom det övergripande industrikapitalistiska produktionssättet. 
I Lake-projektet (ledning, arbetsorganisation – kvalitet, effektivitet) vid Arbets-

––––––––– 
407 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1978 – 2002 (IFR). 
408 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1999 (IFR). Se Tabell  3. 
409 E. O. Wright, 1997, sid. 52-58 (55); även Anders Kjellberg, 1983. 
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livscentrum i slutet av 1980-talet användes analytiskt ett antal ledningsstrategier
när man undersökte nya former för företagsledning och arbetsorganisation:  

1. Utbredning av plattare organisationer. Såväl bas som toppledning stärks på 
bekostnad av mellannivåerna; man kan tala om en ”samtidig centralisering 
och decentralisering.”

2. Produktionen organiseras i självständiga (resultat-)enheter där produktverk-
städer och produktionsgrupper kontrolleras med avseende på deras specifika 
bidrag till företagets/koncernens vinst. 

3. Styrning, kontroll och samordning med hjälp av datoriserade informations-
system. Särskilt uppmärksammas ekonomistyrning, det vill säga fortlöpande 
jämförelser mellan budgeterat och reellt resultat – kvalitetsnormer och pro-
duktivitet – ända ner på produktionsgruppsnivå. 

4. Nya löne- och belöningssystem som är direkt kopplade till företagets 
och/eller resultatenhetens vinst. 

5. Ideologisk styrning genom till exempel företagsintern utbildning, kvalitets-
cirklar och utvecklingsgrupper; byggande av laganda och en gemensam fö-
retagskultur. En framgångsrikt genomförd ideologisk styrning resulterar i 
människors upplevelse av ”inifrånstyrning”. 

6. Anställningsförhållandets uppluckring genom korttids-, deltids- och sä-
songsanställningar eller arrangemang, till exempel bolagisering, inhyrd ar-
betskraft och legojobb, som begränsar anställningstryggheten till mindre en-
heter.410

Här är inte platsen att redovisa Lake-projektets resultat i dess olika delar. Där-
emot ter sig de skisserade analytiska aspekterna väl värda att beakta i undersök-
ningen av ledningsprocessen och dess förändring vid Tarkett, trots att de inte är 
”skräddarsydda” för processindustri utan antas vara mer allmängiltiga och bran-
schövergripande.  

I strävan att delegera ansvar och beslutsfattande till skiftgrupperna ansåg pro-
jektledningen vid Tarkett Sommer AB i Ronneby det, som framgått, nödvändigt 
att i en målstyrd organisation utse och utbilda minst två av arbetarna i varje 
skiftgrupp till samordnare. Samordnaren beskrivs i projektledningens arbetsdo-
kument som en lagkapten som på sin nivå förmår delegera arbetsuppgifter i 
skiftgruppen.411 Det framstår som väsentligt att, när man i efterhand betraktar hur 
samordnarfunktionen konstruerades, man beaktar dels vilka krav som ansågs re-
levanta för rollen som samordnare, uttryckta i företagsledningens preciserade 
kravprofil, dels vad som utifrån tidigare erfarenhet och efter diskussioner med 
lokala fackliga företrädare ansågs viktigt att söka undvika. Detta senare gällde 
främst distansen mellan arbetare och arbetsledare men även en form av antago-
nism som hade utvecklats under slutet av ”den gamla organisationen”, särskilt 

––––––––– 
410 Åke Sandberg, 1987, sid. 13-15. Sandberg har senare (2003) kompletterat listan över analytiska 

”ledningselement” med flödes- och processorientering som innebär horisontell integration, och nya
verksamhetsformer med fokus på t ex bolagisering, franchising och outsourcing. Detta är aspekter 
som oaktat Sandbergs kompletteringar uppmärksammas i undersökningen. 

411 Arbetet i produktionen på Tarkett Sommer AB, Ronnebyenheten, 2000-04-10 (TPAR). 
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under 1980-talet. Det hade då etablerats en praxis att i skiftgrupperna utse ”förs-
temän”. De fick särskild utbildning och avsågs av företagsledningen att utgöra en 
rekryteringsbas för blivande arbetsledare. I speciella situationer kunde de axla 
vissa arbetsledarfunktioner och erhöll extra ersättning för detta. Dessa förstemän 
betraktades inte sällan av arbetskamraterna i skiftgrupperna som företagsled-
ningens särskilda skötebarn. I denna praktik, där vissa arbetare privilegierades 
framför andra, tenderade samarbete och effektivitet att åsidosättas. I stället kunde 
arbetsledar- och förstemanssystemet uppfattas som provocerande och splittrande 
i skiftgrupperna.412 Ett sätt att undvika liknande fenomen i samband med den nya 
samordnarfunktionen kunde vara att utse minst två samordnare i varje skiftlag. 
Företagsledningens representanter och de fackliga företrädarna kunde på så sätt 
enas kring en egalitär ansats, manifesterad i konstruktionen av den nya samord-
narrollen.413 Därutöver skulle mycket noga anges vilka kompetenser och sysslor 
som gav tillägg utöver grundlönen. Strävan efter flexibilisering i meningen rota-
tion mellan olika arbetsuppgifter och ansvarsområden bör också till en del ses 
mot denna bakgrund av egalitaristiska ambitioner. Jag tillämpar här begreppet 
”egalitarism” med avseende på ytstrukturens jämlikhet i ett lokalt sammanhang; 
organisation eller företag.414

De första stegen i skapandet av samordnarrollen gällde upprättandet av en 
kravprofil, det vill säga en formalisering i förhandling med fabriksklubben av 
vad företaget konkret krävde av samordnaren, klargörande av hur ansvar och be-
fogenheter skulle vara kopplade till arbetsuppgifterna samt reglering av tillsätt-
ning, avsättning och byte av samordnare. Frågor om kvalitetssäkring av samord-
narsysslan, utbildning av samordnare samt förankring av hela samordnarkoncep-
tet i organisationen och det lokala facket gavs hög prioritet.  

Bland samordnarens särskilda uppgifter kan nämnas att vara kommuniceran-
de länk mellan produktionsledning och skiftgrupp, informera den egna gruppen, 
medverka vid nyanställning/omplacering av personal, tillsammans med övriga 
skiftgruppsmedlemmar hantera kortare ledigheter (upp till en vecka), agera enligt 
företagets rutiner gällande sjukfrånvaro och missbruk, medverka vid lönerevi-
sion, initiera alternativa arbetsuppgifter vid produktionsstopp och att utifrån en 
helhetssyn över hela produktionen tillsammans med andra samordnare fördela 
personalresurserna efter skiftavlösning. Samordnarens lön och ersättningar be-
stämdes, efter långa och motsättningsfyllda förhandlingar med fabriksklubben, 
enligt ett lokalt upprättat avtal.415

I termer av klasspositioner innebar tillskapandet av samordnarfunktionen att 
ett stort antal arbetare kom att omfatta klasspositioner alltmer präglade av mot-
sägelsefullhet, i det att de bibringades ökad grad av kompetens och ansvar. Vid 

––––––––– 
412 Intervju med Per Mattsson, 2001-01-02; intervju med Åke Nilsson, 2000-12-15. 
413 Se även Christian Berggren, 1990, sid. 79. Berggrens undersökning gäller främst monteringsindu-

stri.
414 Samtal med Åke Nilsson, 2000-10-05. Begreppet ”egalitarism” har använts av Christer Gunnars-

son/Mauricio Rojas, 1995, i betydelsen människors lika rättigheter och möjligheter på institutionell 
makronivå, främst vad gäller ekonomisk lagstiftning.   

415 Uppgifter för Samordnare, 2000-03-06 (TPAR). Intervjuer/samtal med Åke Nilsson, 2000-12-15; 
2003-11-18. 
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årsskiftet 2000/2001 var vid Tarkett Sommer AB i Ronneby cirka 70 samordnare 
verksamma – nästan en femtedel av arbetarna i produktionen. Vad detta betydde 
i ideologiskt hänseende när det gäller sådant som identitet, klassmedvetenhet och 
lokal företagskultur finns det anledning att återkomma till. Befordran till arbets-
ledare i den gamla organisationen medförde, utöver förändrade konkreta arbets-
uppgifter, lönenivå och status, påtagliga personliga konsekvenser genom ökad 
motsägelsefullhet i klassposition. En arbetare som befordrats till arbetsledare 
kunde sällan behålla sitt personliga sociala nätverk på arbetsplatsen intakt. Ibland 
påverkades villkoren för det sociala livet även utanför arbetsplatsen.416 Distanse-
ring till de gamla arbetskamraterna förstärktes även genom byte av facklig orga-
nisation.  

Företagets egalitaristiska strävan och dennas symboliska och retoriska mate-
rialisering, till exempel avskaffandet av arbetsledarna, som ett väsentligt inslag i 
den lokala företagskulturen, påkallar uppmärksamhet. Den bör ses som en vä-
sentlig beståndsdel i målstyrningsideologin. Den hierarkiska ledningsprocess 
som kännetecknade den gamla organisationens reglerade detaljstyrning och som 
tillämpades fram till 1990-talet, baserades i avsevärt lägre grad på förhärskande 
attityder bland de anställda än den successivt införda ideologiskt målstyrda led-
ningsprocessen. I målstyrningen som ledningsteknik, där deltagande syftar till 
delaktighet, får egalitaristisk strävan en annorlunda och viktigare funktion. Egali-
tarismen som ett (implementerat) inslag i företagskulturen manifesteras genom 
symboler och symbolisk förändring, då kultur, även i vid mening, mer handlar 
om betydelser, innebörder och gemensamma symboler än om yttre, objektiva 
ting.417

Andra symboler för ett ökande inslag av egalitarism i den lokala företagskul-
turen kan exemplifieras med avskaffandet av ”ångvisslan”, stämpelkortet och 
”chefsrocken” – den gröna arbetsledarrocken. Ångvisslan användes på Tarkett 
fram till början av 1970-talet och markerade de daggåendes arbetstider, raster, 
lunchtider etc. Stämpelkorten var obligatoriska för de produktionsanställda. De 
ersattes i slutet av 1980-talet med datachipskort i ett enhetligt system som omfat-
tade produktionsanställda och tjänstemän. Retorikens förändring är ännu en 
aspekt på egalitaristisk materialisering. Uttrycket arbetare blev sedan början av 
1990-talet ersatt med medarbetare. Vidare infördes med det reviderade lönesy-
stemet från och med 1993 en kategorisering av de kollektivanställda i de två hu-
vudgrupperna processoperatörer och processtekniker, vilket även det medförde 
en retorisk och symbolisk förändring i generellt utjämnande egalitaristisk rikt-
ning.  

På central arbetsgivarnivå har denna egalitaristiska strävan tangerats i formu-
leringar av Hans Löfgren, ansvarig för avtalsförhandlingar för ALMEGA-
förbunden (Tarketts arbetsgivarorganisation) och Kemiförbundet under 1980- 
och 1990-talen:  

––––––––– 
416 Samtal med Thomas Ericsson, 2001-04-05. 
417 Se Mats Alvesson, 1997, sid. 177-178. 
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Att skapa samförstånd om utvecklingen och de långsiktiga målen för 
företaget och att sprida kunskap härom till alla anställda bör minska 
både risken för och behovet av konfrontation [...] Ett steg i den rikt-
ningen vore att parterna – och media – vinnlägger sig om ett ändrat 
språkbruk. Användningen av militära och ”krigiska” uttryck och ter-
mer har varit gängse i språkbruket i förhandlingssammanhang under 
årens lopp. Att få till stånd en allmän attitydförändring härvidlag vore 
en nåd att stilla bedja om.418

Delaktighet och egalitarism, det vill säga ytstrukturell jämlikhet, framstår som 
väsentlig för de anställdas benägna samtycke till den företagsledda lokala hege-
monin. En balansaxel för upplevelse av just delaktighet och egalitarism tycks 
vila på samordnarfunktionen i det att den dels skulle vara spridd och rotera mel-
lan minst två (ofta tre, undantagsvis fyra) skiftgruppsmedlemmar och att den inte 
omfattade så mycket ansvar att den upplevdes som exklusiv av de övriga skift-
gruppsmedlemmarna, dels att den blev bemyndigad tillräckligt ansvar för att 
göra samverkan mellan övriga funktioner effektiv.419

Bland arbetsledarna, vilka helt avskaffades från och med 1998, fanns inte vid 
något tillfälle någon kvinna. I chefsnivåerna däröver har jag funnit ett enda ex-
empel på en kvinnlig produktionsledare.420

När samordnarfunktionen introducerades 1996 som en del i den målstyrda 
organisationen bereddes de produktionsanställda kvinnorna på ett nytt sätt möj-
ligheter till kompetensutveckling och avancemang. Det visade sig att kvinnorna 
blev väl representerade bland samordnarna, t o m något överrepresenterade. Cir-
ka 23 procent av samordnarna var kvinnor mot cirka 18 procent kvinnor gene-
rellt bland de produktionsanställda vid aggregaten i början av år 2000.421 Teore-
tiskt torde åtminstone tre olika tolkningar av denna utveckling vara relevanta.  

För det första skulle slutsatsen kunna dras att jämställdhetssträvanden hade 
varit framgångsrika lokalt och/eller generellt i samhället. Lokalt drevs både från 
fackligt håll och från företagarsidan olika projekt för ökad jämställdhet. Upprät-
tade jämställdhetsplaner sågs kontinuerligt över av en jämställdhetskommitté och 
användes vid bland annat nyrekryteringar vid företaget.  

För det andra framstår Anita Göranssons teori om maktbaser fruktbar att till-
lämpa för att belysa kvinnornas överrepresentation som samordnare.422 Tillträdet 
för kvinnorna skulle i det perspektivet betyda att makten i den gamla organisa-
tionens arbetsledarnivå alls icke decentraliserades till skiftgrupperna och deras 
samordnare. Tvärtom tyder kvinnornas stora procentuella samordnarrepresenta-

––––––––– 
418 Hans Löfgren, 2000. 
419 Samtal med hel skiftgrupp vid aggregat 10, studiebesök 2001-10-19. 
420 På tjänstemannasidan var situationen en helt annan, med en väsentligt större andel verksamma    

kvinnor. Den här undersökningen inskränker sig dock till produktionsavdelningarna. 
421 Under 2002 implementerades samordnarfunktionen i avdelningar där kvinnorepresentationen var 

obefintlig eller mycket ringa varför kvinnornas andel bland samordnarna totalt sett därigenom 
sjönk. För att åstadkomma en rättvisande bild av kvinnornas representation som samordnare in-
skränker jag därför undersökningen här till de avdelningar där kvinnor är verksamma. Se Tabell 1. 

422 Anita Göransson, 1998. 
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tion på att den reella makten centraliserades i, den visserligen plattare men lika-
fullt existerande, chefshierarkin. Den manliga kodningen ”flyttade med” makten. 
Ansvar och arbetsuppgifter tycks i dessa fall konstrueras om som (åtminstone 
delvis) kvinnliga. I instanser och befattningar som tidigare utgjorde eller var nära 
knutna till signifikanta maktbaser, men varifrån makten genom omorganisation 
flyttades bort, bereddes kvinnorna tillträde. 

För det tredje kan kvinnornas representation som samordnare relateras till en 
allmän iakttagelse av hur kvinnor använts vid introduktioner av ny teknik och 
vid omorganisationer. Ulla Wikander har visat att teknikintroduktion och omor-
ganisation tenderar att, åtminstone temporärt, bryta eller destabilisera den tidiga-
re rådande könsarbetsdelningen.423 I mer teknisk mening gavs tendensen en il-
lustration lokalt vid ronnebyenheten då företaget 1996 investerade i ett helt nytt 
aggregat, ”Bandpress 219”. Med införandet av ny teknik enligt nya tillverk-
ningsprinciper följde nya typer av befattningar och arbetsuppgifter utan etablera-
de könskodningar, vilket skapade ökat utrymme för kvinnor. I situationen 2002 
företedde bemanningen vid detta aggregat en mer jämlik könsordning mellan de 
olika arbetsuppgifterna, till exempel att vara samordnare, än vid de äldre aggre-
gaten.424

Kvinnornas kompetensutveckling och ökade avancemangsmöjligheter kan på 
en högre abstraktionsnivå relateras till manligt dominerade arbetsplatsers gene-
rellt högre grad av kompetensutveckling. Kvinnornas kompetensutveckling skul-
le som lokalt fenomen därmed kunna reduceras till en effekt av ”spill over” i den 
manligt dominerade arbetsprocessens kompetensutveckling.425

Företagskultur och lokal hegemoni 

En central målsättning i den nya organisationen var att varje skiftgruppsmedlem 
vid något tillfälle skulle bära ansvar för styrningen av tillverkningsprocessen, till 
exempel att ansvara för råmaterialtillförseln till aggregatet.426 Det kollektiva an-
svaret tillsammans med roterande ansvarsområden som vid varje givet tillfälle 
var individuellt definierade i gruppen ger anledning att analysera skiftgrupperna 
som funktionellt självdisciplinerande arbetargrupper, vars förändrade attityder 
åstadkommits genom beteendeutveckling enligt den deltagande förändringsstra-
tegin.427 Arbetargrupperna utgör under det ideologiska ledarskapet delmängder i 
en större helhet där upplevelse av delaktighet präglar hela organisationen. Det 
förhållandet att väsentliga delar av innehållet i den ideologiska styrningen prin-
cipiellt delas av alla, medför även en upplevelse av tillhörighet och jämlikhet – 
egalitarism. I idealtypfallet råder samklang mellan de individuella identiteterna 
och företagskulturen.428 Harmonin kan emellertid bara upprätthållas genom en 

––––––––– 
423 Ulla Wikander, 1988. 
424 Forskningscirkelprotokoll I, 2002-04-23, sid. 2. (IFR).  
425 Se Jackie Krasas Rogers, 1999. 
426 Produktion 2000, 2000-01-28, sid. 2, (TPAR). 
427 Se Kapitel 5 i denna avhandling; Christian Berggren, 1990; Kristina Håkansson, 1995. 
428 För diskussion kring begreppet företagskultur, se Mats Alvesson, 1997, sid. 193. 
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fortlöpande förhandling, där kultur och individuella självbilder ständigt jämkas 
och anpassas till varandra. ”Förhandling” ska här förstås som något som går vida 
utöver, och är avsevärt mer subtilt än konkreta lokala förhandlingar mellan fack-
förening och företagsledning. Det är en förhandling som kan ske i det tysta och 
som gäller symboler och språkbruk, och sättet att beskriva verkligheten, sättet att 
formulera och förmedla världsbilder. Det handlar om de mekanismer genom vil-
ka de dominerande kan vidmakthålla ett lokalt kulturellt dominansförhållande
genom samtycke från de dominerades sida. Detta processuella förhållande har 
jag valt att kalla lokal hegemoni.

Utifrån de teoretiska konstruktioner om hegemoni som Antonio Gramsci 
lämnade efter sig och som utvecklats av bland andra Marion Leffler, och med ut-
gångspunkter i fenomen som värdegemenskap, företagskultur och lokal konsen-
sus om mål för målstyrning som disciplinerande instanser är det möjligt och 
fruktbart, menar jag, att deducera teori om lokala hegemonier.429 Det som accen-
tueras genom hegemonibegreppet är maktens – över- respektive underordningens 
– lokalisering i den lokala värdegemenskapen. Därigenom väcks frågor om vems
verklighetsbeskrivning som gäller, vem som besitter tolkningsföreträdet av den 
aktuella verklighetsbeskrivningen, och vem som ytterst innehar makten i relatio-
nen mellan företagsägare/företagsledning och anställda. Makten utmanas stän-
digt, och hegemonibegreppet innebär en fokusering på både motståndets ge-
staltande och metoderna med vilka makten försvaras och upprätthålls.  

Likaså aktualiseras villkoren för samtycket från de dominerades sida, vad 
som bestämmer villkoren och hur dessa förändras över tid i den lokala hegemo-
nin. Essentiellt i den lokala hegemonin i ett företag, såväl som i hegemoniska 
projekt på makronivå, är ledarskapet så som det kommer till ideologiskt och 
ekonomiskt uttryck i målstyrningen och i belöningssystemet för måluppfyllel-
se.430 Jag menar att beteendestyrningen som ett medel för ideologipåverkan och 
attitydförändring enligt teorin om deltagande förändringsstrategi är väsentlig för 
målstyrningen som generell företagsledningsstrategi. Övergång från en reglerad 
detaljstyrning vid ett företag till målstyrning innebär – om den skall krönas med 
framgång – en genomgripande ideologisk förändring.431

Lokal hegemoni är som analytiskt begrepp även en utveckling av begreppet 
företagskultur. Kulturperspektivet innebär i Mats Alvessons tillämpning en foku-
sering på vad som är gemensamt för en viss grupp av individer i termer av för-
ståelse och tydningsmönster av en social verklighet som i väsentliga avseenden 
upplevs likartat. Människorna är kulturbärare – formade och programmerade till 
vissa tankesätt och värderingar utifrån traditioner förmedlade genom bland annat 
arbetslivet. De är även kulturskapare på det sättet att de utifrån nya intryck och 
erfarenheter förhåller sig aktivt till och omtolkar delar av den överförda kultu-
ren.432

––––––––– 
429 Se Marion Leffler, 1999; Antonio Gramsci, 1967; även Göran Brulin/Tommy Nilsson, 1997, sid. 

19. 
430 Marion Leffler, 1999, sid. 55-56. Se även Kristina Håkansson, 1995. 
431 Se Michael Burawoy, 1985, sid. 126; Martin Börjeson, 1993, sid. 226-234. 
432 Mats Alvesson, 1997.  
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Alvesson identifierar makt som en central aspekt på kultur generellt, i det att 
dominerande grupper använder sig av kulturen som medel för maktutövning: 

Etablerandet och reproducerandet av en viss maktrelation handlar ju – 
i synnerhet i det moderna samhället – om att fastställa det ”rätta” sättet 
att förhålla sig till det som existerar, är förnuftigt, gott och möjligt. 
[...] Detta sker till stor del med symboliska medel – nyttjandet av sär-
skilda uttryck, iscensättningar av situationer som syftar till att skapa 
de önskvärda känslorna och attityderna.433

Kulturen (den lokala) som maktutövningsmedel är alltså en fråga om föreställ-
ningar, symboler och attityder/värderingar som, efter påverkan, frivilligt omfat-
tas av individerna. Verkligheten kan i allt väsentligt definieras på ett gemensamt 
sätt vilket, som en paradox, skapar ökat utrymme och större tolerans för indivi-
duell variation och mångfald inom den rådande kulturen. Den lokala kulturen i 
företaget utgör en väsentlig instans för identitetsskapande, vilket tar sig uttryck i 
obenägenhet att uppfatta olika grupper inom organisationen negativt. De olika 
grupperna uppfattas som delar av ett övergripande ”vi”. Denna upplevda inre 
homogenitet med reducerade interna gränser förstärks i de fall då företaget för-
mår skapa distinkta exkluderande yttre demarkationslinjer. Här avtäcks en del-
funktion i de skärpningar i kravprofilen för anställning som implementerades i 
Tarkett AB i mitten av 1990-talet. Företaget ställde explicita krav på gymnasie-
utbildning, teknisk utbildning/erfarenhet och en rad personliga egenskaper och 
kvalifikationer.434 Den lokala företagskulturen konsoliderades samtidigt som den 
kom att utgöra ett allt viktigare moment i både individuellt identitetsskapande 
och för gemensamma former för organisationsidentiteter.   

Det finns även anledning att se på hur den lokala hegemonin utvecklas och 
förändras under tryck och impulser utifrån; hur villkoren för de dominerades 
samtycke kan bestämmas av sådant som statlig reglering, regionalpolitisk tävlan, 
ökad konkurrens – nationell och internationell – och konkurrensen inom den 
egna koncernen som den kommer till uttryck i inomkoncernlig användning av 
datorstödda produktivitetsjämförelser, s k benchmarking. Ett uttalande från en 
produktionsanställd kan vara belysande: 

Det säger ju sig självt att det bara är genom att producera effektivt, 
snabbt och med hög kvalitet som vi här i Ronneby kan hävda oss mot 
konkurrenter och mot produktionsanläggningar inom den egna kon-
cernen. Kan dom [konkurrenter och andra produktionsenheter inom 
koncernen] tillverka mattor snabbare och med högre kvalitet någon 
annanstans så försvinner förr eller senare produktionen och arbetstill-
fällena härifrån.435

––––––––– 
433 Mats Alvesson, 1997, sid. 180. 
434 Kravprofil för anställning. Produktionsenheten Tarkett AB, Ronneby, 1995-12-01 (IFR).  
435 Samtal med kollektivanställd i produktionen 2001. Identiteten skyddad. 
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Företagskulturen som en aspekt på den lokala hegemonin påverkas också av 
tyngdpunktsförskjutningar mellan de olika nivåer i vilka arbetsgivare och an-
ställda möts för förhandling, och inom vilka marknader, köpmarknad för arbets-
kraft, säljmarknad för producerade varor och kapitalmarknad för fördelning av 
vinst, vid sidan av den direkta produktionen, arenor för möten och förhandlingar 
kan etableras.436

Den historiska utvecklingen av företaget och dess förändrade ägandeförhål-
landen, särskilt efter 1960-talet, innebar att produktionsenheten i Ronneby kom 
att utgöra en relativt krympande del i växande internationella koncerner. Det 
finns därför anledning att distinkt skilja på företagskultur i bemärkelsen lokal 
produktionsenhetskultur och företagsledarkultur med bäring på tendenser till 
koncernkultur.437

Michael Burawoy har i en diskussion kring arbetsorganisationsförändringar 
och förändrade regelsystem, där han fokuserat övergångar från despotiska regi-
mer (market despotism) till företagsledda hegemonier (hegemonic regimes), 
hävdat förändringarnas orsaker även i krafter utanför företaget. Främst gäller det-
ta olika former av statlig intervention för att bryta ”de band vilka förenar repro-
duktionen av arbetskraft med produktionsverksamheten på arbetsplatsen.”438

Dels, menar Burawoy, garanterar sociallagstiftningen arbetskraftens reproduk-
tion på en viss miniminivå, dels förstärks självständigheten i reproduktionen av 
erkännande av fackföreningar, institutionaliserade besvärsprocedurer och kollek-
tivavtal, det vill säga när det gäller svenska förhållanden, kvintessensen av inne-
hållet i Saltsjöbadsavtalen. Burawoys tes gör gällande att den oreglerade indu-
strikapitalismen med principiell anarki på marknaden ledde till despoti i fabri-
ken, medan den statligt reglerade marknaden tvingade fram hegemoniska regi-
mer, där arbetarna i varierande grad måste övertygas om att samarbeta med före-
tagsledningen, i stället för despotiska regimer grundade i ekonomiskt tvång.  I 
företagsledda hegemonier, vilka tidigare reglerats av statlig välfärdspolitik, har 
arbetsgivarsidan kunnat stärkas genom företagsledningarnas ökade maktbefo-
genheter i takt med minskade statliga ingripanden. Därigenom har, hävdar Bu-
rawoy, företaget alltmer kommit att utgöra en politisk arena för de anställdas 
samtycke och/eller motstånd mot en ökad inordning i företaget.439 Med annan 
begreppsapparat kan karaktären av företagets arbets- och ledningsorganisation – 
regim – analyseras utifrån rådande och förändrade industrial relations.440

I den tredje industriella revolutionen med avtagande statliga interventioner 
har reglerande restriktioner, inom vissa branscher, till väsentlig del ersatts av, för 
företagen funktionella begränsningar genom arbetskraftens generellt ökade kom-
petens och flexibilitet på arbetsmarknaden samtidigt med företagens allt större 
beroende av kompetent arbetskraft i skuggan av den IT-dominerade teknologiska 
utvecklingen.441

––––––––– 
436 Se Lars Ekdahl, 1994, sid. 389. 
437 Jfr Nils Elvander/Anita Seim Elvander, 1995. 
438 Michael Burawoy, 1987, sid. 8. 
439 Michael Burawoy, 1983; Göran Brulin, 1989, sid. 41. 
440 Se Anders Kjellberg, 2001, sid. 337 ff. 
441 Se t ex Anders Broström, 1991. 
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Tesen om företaget som en politisk arena i en vikande korporatism på makronivå 
till förmån för en framväxande företagskorporatism är central i Göran Brulins 
studie av den nya företagsledningsstrategin, vilken bör analyseras som både en 
förändring av arbetsprocessen och en politisk nyordning. Viktigast är de föränd-
rade former för intresseartikulering som organisationsförändringarna medger och 
de förändrade lojaliteter som därmed kan åstadkommas.442

I hegemonibegreppet som det definieras och tillämpas i den här undersök-
ningen ingår, menar jag, den dynamik som tycks känneteckna ”medvetenhetsin-
tervallet” mellan mentalitet å ena sidan och mer artikulerade doktriner och re-
flexiva tankar å den andra. Arne Jarrick har i sammanhanget diskuterat olika 
medvetandenivåer (reflexiva tankar, doktriner, oreflekterade attityder och omed-
vetna tankar/perceptioner), medvetandedimensioner (kognitiva/normativa och 
kognitiva/normativa/affektiva) samt reflexiva tankars respektive mentaliteters 
sociala aggregationsnivåer (individuella och kollektiva nivåer). Jag har här valt 
att anknyta till dessa kategorier då jag menar att begrepp som ”företagskultur” 
och ”lokal hegemoni” gör sig gällande i både reflexiva tankar, det vill säga med-
vetande som konstitueras individuellt och äger såväl kognitiva som normativa 
dimensioner och oreflekterade attityder (mentalitet) vilka dessutom rymmer en 
affektiv medvetandedimension som aggregeras kollektivt.443

Företagsledningens verklighetsbeskrivning måste inte till fullo delas av alla 
anställda. Det kan förekomma att ägandets/ledningens dominans ställs inför så-
dana utmaningar att dess verklighetsbeskrivning måste formuleras om. Det är 
alltså relevant, menar jag, att betrakta exempelvis (lokala) arbetskonflikter, men 
också motstånd som kommer till uttryck i lokala förhandlingar – formella och in-
formella – som utmaningar mot den rådande (lokala) hegemonin. Ett viktigt om-
råde för analys av förändring är mot denna bakgrund dynamiken i de produk-
tionsanställdas klasspositioner inom företaget/ organisationen.444 Min tes gör gäl-
lande att det råder samband mellan graden av motsägelsefullhet i de produk-
tionsanställdas klasspositioner och benägenheten till samtycke med den rådande 
produktionsenhetsledda lokala hegemonin. Den lokala hegemoniska företagskul-
turen är en process där specifika och strukturella förhållanden interagerar. De in-
stitutionella formerna för ledningsprocessen är på samma gång orsak till och re-
sultat av den rådande lokala hegemoniska företagskulturen.  

Beträffande Tarkett i Ronneby medförde omorganisationens markerade kom-
petensutvecklingsprofil – inte minst gestaltad i tillämpad ICT – rörelser i klass-
positionerna i riktning mot ökad kompetens och större ansvar och därmed en 
högre grad av klassmässig motsägelsefullhet. Detta bidrog till att den lokala he-
gemonin  konsoliderades och möjliggjorde en organisation med ideologiskt mål-
styrda självdisciplinerande arbetargrupper.  

Ägarstrukturens förändringar under 1980- och 1990-talen, då Tarkett AB 
kom att ingå i internationella koncerner, fick konsekvenser för de anställdas upp-
fattningar om den egna lokala produktionsenheten, ”vi-känslan” och medveten-

––––––––– 
442 Göran Brulin, 1989, sid. 42. 
443 Se Arne Jarrick, 1987, sid. 96 ff . 
444 Se kapitel 2 i denna avhandling; E. O. Wright, 45 ff. 
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heten om konkurrenstrycket även inom den egna koncernen. Internationalise-
ringen innebar på det sättet en utveckling med bäring på det lokala hegemoniska 
projektet.  

Den organisationsmodell som började implementeras vid Tarkett 1993 inne-
bar att den gamla chefshierarkin i fyra nivåer över arbetsledar-/skiftledar-nivån 
(platschef, produktionschef, fabrikschef och områdeschef) reducerades till tre ni-
våer (platschef, produktionschef och en tillskapad chefsfunktion benämnd pro-
duktionsområdeschef). I denna nya modell var ”fabriksbegreppet” (produktions-
enheten i Ronneby hade bestått i två ”fabriker” – Fornanäs och Södra fabriken) 
borttaget till förmån för vad man valde att kalla ”produktionsområden”. Den ge-
nerella tendensen i hur beslutkompetens och andra chefsfunktioner omfördelades 
efter chefshierarkins fysiska tillplattning är komplex. Makt och kontroll över 
produktivitet och kvalitetsmål centraliserades med datorstödda organisatoriska 
metoder både lokalt och inom nya koncernkonstellationer, medan ansvaret för ut-
förandet decentraliserades, varför det är svårt att uttala sig om huruvida omorga-
nisationen innebar en plattare eller en spetsigare organisation i lokalt funktionellt 
hänseende.445 Använder man pyramiden som metafor för maktstrukturen inom 
hela företaget, kan konstateras att toppen av pyramiden, genom ägandestruktu-
rens internationalisering, flyttades upp på transnationell koncernnivå 1994, då 
STORA sålde Tarkett AB till fondkommissionärsbolagen Goldman & Sachs och 
Douglas Hanson. Därmed gick fackliga kanaler för insyn och påverkan via sty-
relserepresentation och deltagande i STORA-koncernens nationella referens-
grupp förlorade. 

Ett viktigt resultat av den lokala organisatoriska förändringen blev dock att 
två, i vissa situationer antagonistiska, företagskulturer förenades till en. De tre 
tillskapade  produktionsområdena bestod i två, tre, respektive fyra aggregat samt, 
i de två första fallen, i ett antal specialfunktioner som ”färgbatch”, spillhantering 
och hantering av ”flakes”, respektive plattlinje, produktkontroll och hantering av 
”svetstråd”.446 Produktionsområdena följde härigenom inte längre de gamla ”fa-
brikernas” fysiska gränser. 

Avdelningarna för underhåll, teknik/konstruktion och logistik berördes i 
princip inte av omorganisationen; ej heller arbetsledarna som fortfarande följde 
skiftgrupperna vid aggregaten. 1995 reducerades genom sammanslagningar anta-
let produktionsområden från fyra till två. I ett försöksprojekt till förändring och 
utveckling av den operativa kärnverksamheten togs de skiftgående arbetsledarna 
bort från två av aggregaten och ersattes med dagarbetande ”produktionsleda-
re”.447 I arbetsledares, skiftledares eller produktionsledares frånvaro, till exempel 
nattetid, tilldelades skiftgrupperna själva genom instruktioner för målstyrning ett 
större ansvar för tillverkningsprocessen. 1996 genomförde man generellt syste-
met med dagarbetande produktionsledare istället för de traditionella arbetsledar-
na och implementerade målstyrning av skiftgrupperna. Utvecklingsarbete kring 

––––––––– 
445 Intervju med Per Mattsson, 2001-01-02. 
446 De aktuella facktermerna ges förklaring under rubriken ”Tillverkningsprocess”, kapitel 5 i denna 

avhandling. 
447 Försöksprojektet benämndes internt ”PIF” (processen i fokus). 



131

samordnarfunktionen och ansatser till integration mellan produktionsområden 
startade.

I utvecklingsprojektet Produktion 2000, som alltså iscensattes 1998, fram-
hölls av projektledningen nödvändigheten för de olika cheferna på Tarkett Som-
mer i Ronneby att genom individuell utbildning utveckla förmågan bland de an-
ställda till helhetssyn på produktionen, förbättra kommunikationen för att effek-
tivare kunna delegera ansvar och följa upp produktionsresultaten med skiftgrup-
perna. Det framhölls i detta sammanhang som angeläget med nära kontakter mel-
lan chef (produktionschef) och skiftgrupp (samordnare). Cheferna kom, oavsett 
nivå, att bara arbeta dagtid och kunde, i kraft av delegeringsförfarandet som om-
fattade samordnare/skiftgrupper, ägna mer tid åt ”övergripande frågor, planering 
och beredning.”448

Cheferna genomgick utbildning syftande till ansvarsidentifiering på olika ni-
våer; skiftgrupper, samordnare, produktionsledning och processledning.449 De 
ålades att delegera arbetsuppgifter på ett sätt som ”målstyr, följer upp, stöttar och 
utvecklar” personalen för att uppnå optimal flexibilitet.450 Det är knappast någon 
överdrift att påstå att detta ledarskap till väsentlig del avviker från traditionella 
tayloristiska arbetsledningsprinciper, vilket kan illustreras med F W Taylors 
egen formulering av sitt företagsledningsideal: ”Om det är praktiskt möjligt bör i 
företagsledningen varje persons arbete begränsas till att sköta en enda lednings-
funktion.”451

Bland arbetsledarna och deras lokala fackliga företrädare rådde inför omor-
ganisationen en uttalad skepsis. De föranstaltade förändringarna upplevdes – på 
goda grunder – som veritabla hot mot arbetsledarnas arbeten.452 Från industri-
fackets sida ställde man sig dock positiv till propåerna om omorganisation. Frå-
gan om omorganisation hade ju ursprungligen väckts i samtal och informella 
kontakter mellan det lokala industrifacket och produktionsledningen.453 (Se för-
gående kapitel.) 

Det var bland arbetsledarna som kvalificeringsstrategin för ledningens omor-
ganisation fick mest påtagligt negativa individuella konsekvenser.454 När deras 
positioner i företagshierarkin upphörde hade de att välja mellan att börja arbeta i 
den direkta produktionen i någon skiftgrupp, att hoppas på befordran till produk-
tionsledare, bli förflyttad till verksamhet på tjänstemannasidan eller att sluta vid 
företaget. För dem som valde det sistnämnda och sökte sig till någon (vidare-) 
utbildning erbjöds ekonomiskt stöd från de s k trygghetsfonderna. Detta var möj-

––––––––– 
448 Arbetet i produktionen på Tarkett Sommer AB, Ronnebyenheten,  2000-04-10  (TPAR). 
449 Begreppet ”processledning” betyder här överordnad ledning av produktionen – kärnverksamheten 

vid de olika aggregaten – där utvecklings- teknik- och underhållsavdelningar är delvis integrerade. 
Uttrycket process är i det här speciella fallet organisatoriskt överordnat produktion.

450 Produktion 2000, Projektspecifikation, intern bakgrundsbeskrivning, 2000-01-14  (TPAR). 
451 F. W. Taylor, 1998 (1911), sid. 14. 
452 Samtal med Thomas Ericsson, 2001-04-05. 
453 Forskningscirkelprotokoll XIII, 2003-04-22 (IFR); Intervju med Åke Nilsson, 2003-11-18.
454 Kvalificeringsstrategin har utformats på olika sätt i olika branscher. Inom de av Roland Ahlstrand 

(2000) granskade bilmonteringsfabrikerna mötte omorganisationerna starkast motstånd bland tjäns-
temannagrupperna vilkas ”gamla kompetensrevir” i första hand överskreds när arbetsledarskiktet 
bibehölls men även tillfördes traditionella tjänstemannauppgifter. 
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ligt eftersom denna fas i omorganisationen sammanföll med generella uppsäg-
ningar på grund av vikande konjunktur. Det var företrädesvis de yngre arbetsle-
darna som valde att vidareutbilda/omskola sig. I några fall skedde avgångar med 
avgångsvederlag, samt i några fall avgångar med avtalspension. Totalt hade cirka 
hälften av de tidigare verksamma arbetsledarna av olika skäl lämnat företaget vid 
slutet av 1990-talet.455

Med den nya tekniken och den nya målstyrda organisationen med självstän-
diga skiftgrupper i avsaknad av traditionella arbetsledare omgestaltades styrning 
och kontroll av arbetet. Den gamla organisationen hade som rekryteringsbas för 
arbetsledare främst yrkesskickliga maskinskötare. Denna rekryteringsprincip in-
nebar att kvalificerade maskinskötare ibland befordrades till mindre lyckade ar-
betsledare. Yrkesskicklighet innebar inte automatiskt goda ledaregenskaper. I 
praktiskt taget total frånvaro av kvinnliga maskinskötare, var kvinnors karriär-
möjligheter via arbetsledarnivån obefintliga. I den nya målstyrda organisationen 
infördes istället för arbetsledare samordnare i skiftgrupperna, vilket innebar att 
även kvinnorna kunde komma ifråga för ledningsfunktioner. Ursprungstanken 
var att samordnarna skulle vara minst två till antalet, helst tre eller fyra i varje 
skiftgrupp, och att samordnarfunktionen skulle rotera mellan skiftgruppsmed-
lemmarna. Samordnarfunktionen beskrevs i företagets styrdokument som att vara 
en ”lagkapten” för skiftgruppen. Som framgått redan tidigare i detta kapitel 
handlade det framför allt om att fungera som en kommunicerande länk mellan 
produktionsledning och skiftgrupp, att informera den egna gruppen, att medverka 
vid nyanställning/omplacering av personal, att tillsammans med övriga grupp-
medlemmar hantera kortare ledigheter, medverka vid lönerevisioner, att agera 
enligt företagets rutiner gällande sjukfrånvaro och missbruksproblem, att initiera 
alternativa arbetsuppgifter vid oplanerade produktionsstopp, samt att utifrån en 
helhetssyn på företagets verksamhet tillsammans med andra samordnare fördela 
personalresurserna efter varje skiftavlösning.456 Skiftgrupperna – i praktiken 
samordnarna – kommunicerade i den nya organisationen, via dataterminaler, di-
rekt med styrinstanser som företagsledning och avdelningen för inkommande or-
der.457

I realiteten uppstod efterhand problem med samordnare som hoppade av sina 
uppdrag med motiveringen att ansvaret var för stort och att arbetsuppgifterna var 
för många i den ”slimmade” organisationen. Exempelvis förekom att maskinskö-
tare som samtidigt var samordnare uppgav att tiden inte räckte för båda uppdra-
gen. Arbetsgivaren ansågs i sammanhanget alltför passiv i fråga om rekrytering 
av fler än två samordnare per skiftgrupp. Därmed tenderade samordnarnas posi-
tioner alltmer att likna de gamla arbetsledarnas vilka ofta innebar avstånd och an-
tagonism mellan dem och skiftgruppsmedlemmarna i övrigt.458 En upplevelse av 
att just samordnarna i lägre grad än övriga produktionsanställda sympatiserade 

––––––––– 
455 Intervju med Per Mattsson, 2001-04-05; Samtal med Thomas Ericsson, 2001-04-05.  
456 Uppgifter för samordnare, 2000-03-06 (TPAR). 
457 Arbetet i produktionen på Tarkett Sommer AB, Ronnebyenheten, 2000-04-10 (TPAR). 
458 Forskningscirkelprotokoll I, 2002-04-23, sid. 1; Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 3 

(IFR). 
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med den fackliga verksamheten generellt, indikerar detta.459 Dessutom rådde 
uppfattningen att tillsättningarna av samordnare till stor del följde traditionella 
mönster såtillvida att det just var maskinskötarna som kom ifråga, och att den 
tänkta rotationen av samordnarfunktionen inte till fullo fungerade i praktiken. 
Mot bakgrund härav kan det möjligen ifrågasättas huruvida omorganisationens 
ambitioner om vertikal integration via samordnarfunktionen kunde realiseras 
som det ursprungligen var tänkt.460

Omorganisationen bör till stor del ses mot bakgrund av 1990-talets lågkon-
junktur och hårdnande internationella konkurrens.461 Avlägsnandet av arbetsle-
darna, vilka hade utgjort nästan tio procent av de produktionsanställda, innebar 
en betydande kostnadsbesparing för företaget och en avbyråkratisering i led-
ningsprocessen. Produktivitetsutvecklingsproblem lokalt vid produktionsenheten 
i slutet av 1980-talet föranledde företagsledningen att ange produktivitetsök-
ningsmål till 3-4 procent årligen för att stärka konkurrenskraften.462 Målstyrning-
ens decentraliserade ansvar fick bland annat till konsekvens att laboratorieavdel-
ningens tidigare ansvar för kvalitetsbedömningar fördes ned till skiftgrupperna 
själva. I den gamla organisationen skars rutinmässigt en provremsa från varje 
färdig mattrulle och sändes till laboratoriet för färg- och kvalitetskontroll. I den 
nya, där skiftgruppen ansvarade, hade emellertid laboratoriet fortfarande möjlig-
het att kontrollera och ändra skiftgruppens beslut, varför en sorts maktkamp 
ibland uppstod mellan produktionspersonal och laboratoriepersonal i kvalitetsbe-
dömningar. Vissa av laboratoriets korrigerande bedömningar upplevdes av pro-
duktionspersonalen som prestigehandlingar.463 Det kan finnas anledning att här 
även påpeka att avsynarna i skiftgrupperna nästan bara utgjordes av kvinnor.  

Företeelsen kan på en abstraktare nivå formuleras som ett problem förknippat 
med decentraliserat ansvar utan reell makt och kontroll. Decentraliseringen blir 
i det här fallet av målstyrd organisation mer synlig än den motsatta centralise-
ringstendensen, vilken via terminaler kan göra sig gällande på önskad nivå i led-
ningshierarkin.464 Ett tydligare exempel på denna generella företeelse gäller en 
aspekt på målstyrningens vertikala integration, det vill säga integrationen av 
gamla tjänstemannafunktioner i skiftgrupperna. Exemplet gäller ”inringning” av 
ledig personal direkt från skiftgruppen vid akut arbetskraftsbrist. Produktions-
ledningen uppgavs gärna se att skiftgrupperna själva ringde och kallade in perso-
nal som ingick i något av de lediga skiftlagen för att täcka upp vid behov. An-
ställda som var beredda att rycka in med litet eller obefintligt varsel kompense-
rades senare enligt avtal om övertidsarbete, ofta genom ledighet från ordinarie 
arbetsschema. Den planerade ledighet som då blev följden, ersattes inte med 
vikarier, varför hela förfaringssättet resulterade i ökad underbemanning. För den 
enskilde kunde det vara fördelaktigt att samla på sig övertid som kunde tas ut 

––––––––– 
459 Forskningscirkelprotokoll VI, 2002-09-23, sid. 1 (IFR). 
460 Jfr Uppgifter för samordnare, 2000-03-06 (TPAR). 
461 Se kap. 5 i denna avhandling. 
462 Staffan Stranne, 2001, sid. 86. 
463 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26, sid. 1 (IFR). 
464 Se Beverly H. Burris, 1999, sid. 40 f. för en vidare diskussion. 
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som ledighet sammanhängande med till exempel semesterledighet, men totalt 
sett späddes underbemanningsproblemet på.465

Enligt en lokal överenskommelse mellan företag och fabriksklubb skulle in-
ringning av ledig personal inte utföras av skiftgrupperna själva. Detta förekom 
likväl. På vilket sätt skiljde sig då företagets och de fackliga intressena i denna 
fråga?466

Ökat ansvar och arbetsinnehåll för de anställda har länge varit viktiga fackli-
ga önskemål och krav. Övertagandet av vissa traditionella tjänstemannasysslor 
har i allmänhet mottagits positivt av de produktionsanställda och deras fackliga 
representanter i samband med omorganisationer i riktning mot ökad flexibilitet 
och integration, exempelvis målstyrning och självständiga grupper. Vid Tarkett i 
Ronneby menade emellertid fabriksklubben att inringning av ledig personal var 
arbetsgivarens hela ansvar och att det så borde förbli. Hur såg den argumentatio-
nen ut? Inringning direkt från skiftgrupperna skulle lätt utvecklas till praxis, det 
vill säga det skulle bli ett åliggande för alla skiftgrupper att hantera akut perso-
nalbrist, vilket påtagligt skulle tynga en redan stor arbetsbelastning. Pressen på 
den enskilde anställde skulle öka att ”ställa upp”, inte bara för företaget, utan 
även för att ”hjälpa” arbetskamraterna.  

Inringningsfenomenet tenderade att överskyla de negativa sidorna av generell 
underbemanning. Det innebar nämligen att man kunde frångå den interna priori-
teringsordningen för vilka aggregat som skulle ”köras av” – stoppas – vid akut 
personalbrist. Produktionen upprätthölls således med ett minimum av ”inringd” 
personal, som sedan tog ut övertiden i form av löneersättning, eller som komptid 
utan att då ersättas i sin tur. Resultaten blev i de anställdas perspektiv ytterligare 
minskning av bemanningen, en informell avreglering av arbetstiden samt att man 
frångick överenskomna bemanningsplaner.467 De anställda tycktes inte beredda 
att axla ett decentraliserat ansvar utan att makten över konsekvenserna också 
”följde med” decentraliseringen. En gräns för hur mycket ansvar frikopplad från 
makt och kontroll som de anställda var betjänta av, kan här lokaliseras. Proble-
matiken kan formuleras som dels en uppluckring av gränserna mellan arbetstid 
och arbetsfri tid, dels som en decentralisering av ansvar utan reell makt.

Arbetsstyrkans könssammansättning i produktionsavdelningarna dominera-
des, vilket tidigare framgått, av män under hela undersökningsperioden. Andelen 
kvinnor bland de produktionsanställda var tämligen stabil kring 20 procent under 
1970- och 1980-talen. I slutet av 1990-talet minskade kvinnornas andel, och 
närmade sig 15 procent.468

I avdelningarna för godsmottagning, blandning, underhåll och logistik arbe-
tade inga kvinnor alls och bland truckförarna endast mycket få. Mot bakgrund av 
detta framstår det som ett rimligt antagande att den lokala arbetsplatskulturen 
inom produktionsavdelningarna bar en manligt konstruerad prägel, det vill säga 
att männen dominerade inte bara numerärt utan även kulturellt. Männens syn på 
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465 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 2-3 (IFR). 
466 Forskningscirkelprotokoll IV, 2002-05-16, sid. 1-2 (IFR). 
467 Forskningscirkelprotokoll V, sid. 2 (IFR). 
468 Se Tabell 1. 
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sina kvinnliga arbetskamrater formades inte enkom i ett klass- eller arbetskam-
ratsperspektiv, utan även i ett genusperspektiv med följd att männen betraktade 
de kvinnliga arbetskamraterna som just kvinnor. Under 1970-talet kunde det fö-
rekomma att manliga arbetare upprättade ”veckans tio i topp”, där de kvinnliga 
arbetare som ansågs vackrast rangordnades i en lista.469 Exemplet illustrerar hur 
kvinnor konstruerades som ”kön”, och inte nödvändigtvis främst som arbetare; 
det var inte på grundval av till exempel deras yrkesskicklighet eller kamratlighet 
de rangordnades. Samtidigt kan fenomenet med rankinglistan ses som ett exem-
pel på hur maskulinitetsideal och manlig kultur konstruerades och upprätthölls. 
Genom denna handling konstruerades även manlighet, det vill säga männen for-
made genom att rangordna de kvinnliga arbetskamraterna en sorts manlighets-
kultur. Genus konstrueras i likhet med klass relationellt. Även om de anställda, 
såväl kvinnor som män, år 2002 värjde sig inför den här sortens manlighetsideal 
och syn på kvinnor, förefaller det relevant att fortfarande, åtminstone hypotetiskt, 
tala om en kvinnornas underordning inom arbetarkollektivet vid den lokala pro-
duktionsenheten. 

Bland de produktionsanställda 2002 rådde uppfattningen att jämställdhetssi-
tuationen i den direkta produktionen generellt var relativt god. Problem som in-
dividuella eller kollektiva sextrakasserier eller jargong med sexanspelningar 
hävdades vara ringa. Kvinnor ansågs inte därvidlag vara särskilt utsatta, samti-
digt som man kan notera att kvinnorna i produktionen uppgavs ”få skinn på nä-
san” så småningom – ett påstående som, om det gällt männen, troligen hade 
väckt visst uppseende. Det tycks här handla om en anpassning till den manligt 
präglade lokala arbetsplatskulturen. ”Skinnet på näsan” förefaller representera 
kvinnans uppfyllelse av en dominerande manlig norm. Förmodligen skulle det 
kunna hävdas att även unga nyanställda män så småningom anpassade sig till 
den rådande manlighetsnormen och fick något slags ”skinn på näsan”, även de. 

Förekomsten av så kallade könskodade arbetsuppgifter var fortfarande 2002 
betydande. Exempel på kvinnligt kodade arbetsuppgifter var avsyning, kvalitets-
kontroll och städning, medan befattningar som maskinskötare, logistisk hanter-
ing samt arbete i den mekaniska verkstaden och i pannrummet var tydligt man-
ligt kodade.470  Ett specialfall av manlig kodning utgjordes av befattningarna i 
blandningsavdelningen. Eftersom de verksamma där i väsentligt högre grad än i 
andra avdelningar exponerades för kemikalier infördes tidigt i den gamla organi-
sationen en praxis att inga kvinnor i fertil ålder skulle arbeta där. Det medförde i 
praktiken att inga kvinnor kom att arbeta där. (Huruvida det förts någon diskus-
sion om riskerna beträffande männens fertilitet är inte känt.) Med den nya digita-
la tekniken för kvantifiering av de olika kemikalierna i slutna system eliminera-
des arbetsmiljöproblemen till stor del. Ändå bestod avdelningens entydigt manli-
ga kodning.471

––––––––– 
469 Forskningscirkelprotokoll VII, 2002-10-10, sid. 2 (IFR). 
470 Forskningscirkelprotokoll IV, 2002-05-16, sid. 2; Forskningscirkelprotokoll V, 2002-06-10, sid. 2 

(IFR). 
471 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 1 (IFR). 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att de traditionellt centrala ledningsmomen-
ten (planering, styrning och kontroll) i samband med den integrationistiska om-
organisationsprocessen i Tarkett AB under 1990-talet omgestaltades institutio-
nellt, det vill säga till sina former och konventioner. Genom överföring av styr-
mekanismer och ansvar från chefsnivåer till skiftarbetargrupperna själva i sam-
band med övergång från reglerad detaljstyrning till målstyrning, lösgjordes le-
darskapskapacitet vilken togs i anspråk av i synnerhet planeringsfrågor. Överfö-
ringen möjliggjordes till väsentlig del genom ideologisk styrning och förändring
via en deltagande förändringsstrategi och kompetensutveckling. I funktionellt
hänseende förblev ledningsprocessen intakt, eller till och med intensifierades, 
genom en konsolidering av den lokala hegemonin. Man kan såtillvida tala om ett
stillastående i förändringen.472 Detta innebär inte att den lokala hegemonin skul-
le utgöra ett statiskt tillstånd; den är fortlöpande föremål för omförhandling och 
tvingas till ständiga ytstrukturella anpassningar för de grundläggande djupstruk-
turella maktrelationernas fortbestånd.  

Organisatorisk och teknisk förändring av ledningsprocessen medförde ideo-
logisk förändring där delaktighet och lokal egalitarism utgjorde väsentliga inslag 
i den lokala produktionsenhetsledda hegemonin. Graden av motsägelsefullhet i 
de produktionsanställdas klasspositioner ökade. Detta bidrog, hävdar jag, på ett 
väsentligt sätt till förutsättningarna för det lokala hegemoniska projektet och de 
anställdas samtycke därtill.  

Produktivitet och bemanning 

I uppenbar samklang med de centrala momenten inom lean production tenderade 
bemanningen vid Tarkett Sommer AB att minskas allteftersom flexibiliserings- 
och integrationsprocesserna fortskred.473 Personalens flexibilitet – särskilt dess 
beredskap till byte av arbetsmoment – möjliggjorde en avsevärt mindre beman-
ning under fortgående produktionsökningar. Under 1900-talets sista kvartssekel 
ökade produktionen från sju miljoner m² färdig matta 1975 till femton miljoner 
m² år 2000 (en ökning i absolut volym med nästan 115 procent), samtidigt som 
antalet arbetare i den direkta produktionen minskades med över 30 procent (från 
cirka 600 till cirka 400). Omräknat i årlig produktion per arbetare innebär detta 
en utveckling från cirka 11 700 m² färdig matta 1975 till cirka 37 500 m² år 
2000; en produktionsutveckling på över 221 procent under 25-årsperioden vilket 
motsvarar en årlig genomsnittlig produktivitetshöjning bland arbetare i den di-
rekta produktionen på nästan nio procent. Det skall här framhållas att en allt tyd-
ligare tillämpning av just in time och lean production inte bara bör ses som ett 
resultat av en högre teknisk automationsnivå utan även som en konsekvens av 
organisatorisk flexibilitet, vilken i hög grad var relaterad till en ökande kundan-
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472 Uttrycket är Ulla Wikanders, se dens. 1988.  
473 Textens, under rubriken ”Produktivitet och bemanning”, sakinnehåll grundas på intervjuer med 

Leif Jönsson, 2001-01-12; Åke Nilsson och Bo Svensson, 2001-10-19, samt studiebesök vid aggre-
gat 10, 2001-10-19. 
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passning. Omorganisationen från reglerad detaljstyrning till målstyrning under 
1990-talet gjorde relativa personella neddragningar möjliga. 

På tjänstemannasidan minskades antalet anställda med cirka 20 procent, från 
cirka 225 till cirka 180, under den här aktuella perioden. Här bör dock beaktas att 
Ronnebyenheten inrymde produktionsdivisionens huvudkontor då den högre siff-
ran gällde. Detta flyttades till staden Frankenthal i Tyskland 1990. Personal-
minskningen bland tjänstemännen framstår i insikt om detta som måttligare. Be-
manningssituationen var emellertid komplex med många samverkande variabler, 
bland annat övergången till digital ICT för styr- och kontrollfunktioner i produk-
tionen, förändrade ägandeförhållanden och outsourcing av verksamheter som lo-
gistik och försäljning. 

På Tarkett Sommer lokalt valde man att från och med 1990-talet internt till-
lämpa följande olika principer för beräkning av produktivitet: 

Produktivitet beräknad utifrån antal producerade m² färdig matta  per arbets-
timme där hela personalens, det vill säga även tjänstemännens och chefer-
nas, samlade arbetsinsats utgör beräkningsgrund. 
Produktivitet utifrån antal producerade m² matta i relation till planerad pro-
duktionstid utan hänsyn tagen till antal insatta mantimmar etc. 
Materialproduktivitet; ”kiloutbytet” av insatt material. 
Effektueringsproduktivitet; ”Hur stor procentuell andel av all orderingång 
effektueras enligt överenskommelse med kunden?”, det vill säga leverans av 
rätt kvantitet med rätt kvalitet i rätt tid.474

En viktig enskild faktor med ”besparingspotential”, vid sidan av produktionsav-
brottens antal och längd, bestod i materialåtgången i förhållande till mängden 
producerad färdig matta; materialproduktiviteten. När det gäller den färdiga mat-
tans tjocklek tolererades i princip nämligen variationer i intervallet 1,90 mm – 
2,13 mm. Volymmässigt motsvarade toleransen i mattjocklek alltså nästan 12 
procent av den totala materialåtgången. På årsbasis handlade det om materialvo-
lymer till ett värde av över 20 miljoner kronor (angivelsen gäller år 2000; värdet 
samvarierar i huvudsak med det aktuella världsmarknadspriset på råolja). I reali-
teten kunde dock av olika skäl inte toleransintervallet utnyttjas fullt ut. Svårighe-
terna att upprätthålla godtagbar kvalitet i andra avseenden, till exempel mattans 
jämnhet, ökade praktiskt taget proportionellt med strävan att ligga nära den und-
re stipulerade acceptabla gränsen för mattans tjocklek.  

Vid sidan av mattjockleken var materialproduktiviteten avhängig volymstor-
lekarna som måste kasseras/återvinnas på grund av kvalitetsbrister samt av hur 
stora spillmängder man tvingades acceptera vid omställning till produktion av ny 
typ av matta. För att åstadkomma optimal produktivitet i materialhänseende mås-
te alltså produktionspersonalen framför allt balansera strävan att producera 
snabbt, så lite som möjligt överskrida 1,90 mm i mattjocklek samt iscensätta 
smidiga övergångar mellan tillverkning av olika typer av matta – minimera spill-

––––––––– 
474 Intervjuer med Leif Jönsson, 2001-01-12; 2001-01-19. 



138

volymen – mot kvalitetskraven; korrekt avsyna och korrigera eventuella kvali-
tetsbrister. 

Ett helhetsperspektiv på produktivitetsutvecklingen innefattar således en kva-
litetsaspekt, tillverkning av nya produkter, valutafluktuationer, råvaruprisfluktua-
tioner (främst råoljepriset), inflation, löneutveckling, investeringar och  
kostnader för teknik- och kompetensutveckling samt produktutvecklingskostna-
der.475 Det är i det här sammanhanget alltså bara möjligt att hantera några speci-
fika aspekter på produktivitetsutvecklingen. 

Ökade produktivitetskrav 

Två viktiga aspekter utöver den psykiska stressen kan anläggas på det uppskru-
vade arbetstempot. För det första framträdde i slutet av 1990-talet tecken på inre 
utslagning inom skiftgrupperna. I strävan att nå de angivna produktionsmålen 
uppstod tendenser till att grupperna inte accepterade enskilda anställda med nå-
gon egenskap som kunde tolkas som nedsättande för arbetskapacitet och effekti-
vitet. I vissa konkreta fall handlade det om kvinnor i avdelningar med starkt 
manligt könskodade arbetsuppgifter, personer med arbetsskador och sjukdom, 
eller anställda som helt enkelt hade rykte om sig att inte nå upp till (den manliga) 
normen för effektivitet.476 Det kan noteras att ingenting har framkommit i under-
sökningen som tyder på att anställda med invandrarbakgrund skulle ha drabbats 
mer än andra av den inre utslagningen. Däremot fanns en långvarig trend till 
minskad representation av etniska minoriteter generellt bland de anställda vid fö-
retaget, vilket kan indikera en effekt av produktionsenhetens skärpta yttre de-
markationslinjer i form av strängare krav för anställning.477 För det andra hävda-
des det långsiktiga förbättringsarbetet åsidosättas liksom kompetensutveckling 
generellt på grund av underbemanning och stress.478

Ytterligare stressmoment utgjordes av att tävling förekom mellan olika skift-
lag. Tävlingsmomentet kunde bestå i att minimera kvantiteterna spill. I ett hel-
hetsperspektiv kunde detta vid sidan av stressen vara kontraproduktivt även för 
företaget, genom att skiftlagen kunde tendera att skjuta nödvändiga åtgärder som 
medförde spill framför sig, vilket i vissa fall senare orsakade onödigt mycket 
spill, även om det drabbade skiftlaget som kom efter. Produktiviteten kan därför 
inte mätas utifrån och relateras till enbart de enskilda skiftlagens kortsiktiga 
kvantitativa resultat.479

Förekomsten av spel, lek eller tävling i produktivitetshöjande syfte vittnar om 
en sorts hegemoniskt samtycke hos de anställda till de övergripande målen för fö-
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477 Kravprofil för anställning. Produktionsenheten Tarkett AB, Ronneby, 1995-12-01 (IFR). Se Staf-

fan Stranne, 2001, sid. 108-109, 126. 
478 Den inbyggda konflikten i produktionsmodeller som just in time och lean production som gäller 

de oförenliga målen om kortsiktigt maximerade vinster genom resurssnål produktion och långsiktig 
produktutveckling och utveckling av produktionsprocesser har diskuterats av t ex Tommy Nilsson, 
1999, sid. 21-23.  

479 Forskningscirkelprotokoll V, 2002-06-10, sid. 1 (IFR). 
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retagsledningens målstyrning.480 Detta skulle innebära att de anställda genom att 
göra produktivitetsmålen till mål även för sina tävlingar eller lekar i praktiken 
gav sitt samtycke till företagsledningens verklighetsbeskrivning av målen för 
verksamheten.  

Samtidigt existerade tävling/lek som i någon mån riktade sig mot företaget. 
De anställda utvecklade till exempel tekniker för att, visserligen marginellt men 
ändå, ”lura” den datorstödda kvantifieringen av spillproduktion så att en mindre 
mängd spill registrerades än den verkliga. Likaså utvecklades strategier för att 
manipulera registreringen av produktionen under skiftavlösningsperioderna, allt-
så under de tolv minuter medan ett skift gick av och avlöstes av ett nytt. De an-
ställda i det skift som ”gick på” kunde under vissa förhållanden välja vilket av de 
två omlottgående skiftlagen som skulle registreras för de producerade kvantite-
terna.481

En arbetsprocessteoretiker som i hög grad intresserat sig för förekomsten av 
sådana ”spel” på industriarbetsplatser är Michael Burawoy. Å ena sidan ingår, 
enligt Burawoy, spel/lek som sammanfaller med företagets kvalitets- och pro-
duktivitetsnormer i de anställdas strategi för att ”göra företagets mål till sina”, ett 
sätt att jämka ihop sina egna behov av mening och tillfredsställelse i arbetet med 
företagets prestationskrav. Å den andra utgör spelen metoder för att öka de an-
ställdas handlingsutrymme och den egna kontrollen i syfte att avleda frustration 
och konflikter.482 I det perspektivet kan spel och lekar som undergräver företags-
ledningens styrning och kontroll ses som de anställdas motstånd mot alienation 
och underordning i arbetsprocessen, som en mothegemonisk strategi. De uttryck-
er därmed i praktiken motstånd och protester mot företagsledningens hegemo-
niska anspråk i dess beskrivning av de övergripande målen för produktionsenhe-
tens verksamhet.483

Kortsiktighet upplevdes av de anställda som ett generellt problem som delvis 
ansågs knutet till en strävan hos företaget att, trots en omfattande retorik kring 
integration och flexibilitet, organisera produktionen i separata sektioner med eget 
budgetansvar inom företaget. För blandningsavdelningen betydde omorganisa-
tionen att den blev en egen avdelning, varför personalen där inte längre ingick i 
skiftlagen vid aggregaten för halvfabrikat. Detta innebar en förändring som ut-
tryckte företagets policy att tillskapa mindre produktionsområden och en filosofi 
om interna säljare-kund-relationer mellan de olika funktionerna inom produk-
tionsenheten, vilket, menar jag, gick på tvärs mot företagets övergripande hel-
hetssyns- och integrationsfilosofi. Personalen såg här en inbyggd motsättning 
gentemot den av företagsledningen omhuldade helhetssynen.484 Som ett exempel 
på uppenbart bristande helhetssyn framstår det försök till outsourcing av logis-
tikavdelningen som gjordes mellan 1989 och 2001. Avdelningen för lagerhanter-

––––––––– 
480 Se David Knights, 1990, sid. 17 ff. 
481 Forskningscirkelprotokoll VI, 2002-09-23, sid. 1 (IFR). 
482 Se Michael Burawoy, 1979, sid. 51 ff, 77 ff; 1985, sid. 10 ff; Martin Börjesson, 1993, sid. 229 f.   
483 Se Staffan Stranne, 2001, sid. 106 ff. 
484 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 1; Forskningscirkelprotokoll IV, 2002-05-16, sid. 1 

(IFR). Helhetssynens betydelse poängteras i t ex Kravprofil för medarbetare i produktionen vid 

Tarkett Sommer, Ronnebyenheten, 2000-04-18; Kravprofil-Samordnare, 2000-03-06 (TPAR). 
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ing och distribution avyttrades som tidigare berörts 1989 till ASG. Cirka 35 an-
ställda följde med köpet och eftersom avdelningen expanderade under 1990-talet 
och kom att omfatta centralvarulager för hela Norden (CVN), uppgick den ar-
betsstyrka som följde med tillbaka vid Tarketts återköp 2001 till cirka 65. De 
strikta gränser som utförsäljningen innebar tog sig tydliga uttryck i bristande 
helhetssyn, kvalitetstänkande och kundorientering.485 Kortsiktig planering och 
personal som saknade överblick över Tarketts produktion och orderingång, resul-
terade i fördröjda leveranser och onödigt omfattande reklamationer. Brister i 
”kundorientering” kunde innebära att upptäckter av kvalitetsbrister eller skadade 
produkter ignorerades.486 Förbättringar i dessa avseenden efter Tarketts återköp 
2001 upplevdes av de anställda som dramatiska.487

Vidare diskussion 

Integration och kompetensutveckling framstår, för att sammanfatta, oupplösligt 
sammankopplade i arbets- och ledningsprocessens omorganisation vid Tarkett 
Sommer på 1990-talet. Viktiga integrativa moment som ansvarsdelegering, sam-
arbete, flexibilitet och deltagande i nätverk genomfördes huvudsakligen enligt en 
deltagande förändringsstrategi. Produktionsledningens omorganisation skedde 
enligt en kvalificeringsstrategi. Målstyrning ersatte successivt reglerad detalj-
styrning. Det innebar flexibilisering genom arbetsrotation och decentralisering av 
ansvar för såväl utförande som planerande/kontrollerande arbetsuppgifter. Även 
visst underhållsarbete ålades skiftgrupperna och krav ställdes om flexibilitet mel-
lan olika skiftgrupper och avdelningar. Omorganisationen innebar integration 
och upplösning av den tidigare strikt tayloristiska arbetsdelningen mellan plane-
ring och utförande. Som ett led i processen avskaffades arbetsledarna. Målstyr-
ningen ställde därför också krav om inre disciplinering i skiftgrupperna, där pro-
duktionsresultatet fokuserades framför sätten att utföra arbetsmomenten, men 
den tenderade också att utmönstra arbetare som inte nådde kapacitetsnormen. In-
tegrationssträvandena tog sig även uttryck i lagbyggargrupper som skulle bidra 
till stärkt vi-känsla och helhetssyn på företagets verksamhet. Ett avgörande mo-
ment i integrationen var kompetensutvecklingen. Vid sidan av den rena perso-
nalutbildningen var företagets förankring av målbilder hos de anställda – attityd-
förändring och ideologisk styrning genom individuella löne- och utvecklings-
samtal – central för hela målstyrningskonceptet.  

Arbetsmiljöproblemen under 1970-talet var i dominerande omfattning knutna 
till kemikaliehantering av olika slag. Det handlade om giftiga ämnen som asbest, 
bly, kadmium och vissa lösningsmedel som förekom i olika delar av produk-
tionskedjan. Även problem med kyla och buller i vissa lokaler var föremål för 
lokala förhandlingar mellan fackliga företrädare och företagsledning. Menings-
motsättningar lokalt mellan ledning och fack ledde ofta till centrala förhandling-
ar. Företagsledningen var i allmänhet avvisande till de fackliga kraven om ar-

––––––––– 
485 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 1 (IFR). 
486 Forskningscirkelprotokoll IV, 2002-05-16, sid. 1 (IFR). 
487 Forskningscirkelprotokoll II, 2002-04-26, sid. 1-2 (IFR). 
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betsmiljöförbättringar; tendenser till sammanfallande intressen kring arbetsmiljö-
frågorna kunde näppeligen skönjas under 1970-talet.488 De anställdas samtycke 
med företagsledningen var svagt och ledningsstrategin bar snarare drag av ”di-
rekt kontroll” än av ”ansvarsfull självständighet” under en lokal hegemoni.489

Under 1980-talet gjordes nya och grundliga undersökningar med avseende på 
eventuella skador hos de anställda och förekomster av hälsovådliga kemikalier i 
arbetsmiljön. Undersökningarna utfördes under fackligt stöd på förbundsnivå av 
Yrkesmedicinen i Lund. Lokala förhandlingar ledde till förbättringar av värme- 
och ventilationsförhållanden, och facket och företagsledningen enades om ett 
projektprogram för ytterligare åtgärder i dessa avseenden. Ett centralt avtal om 
ersättningar till arbetare som drabbats av asbestrelaterade sjukdomar komplette-
rades lokalt i enlighet med fackliga krav. Användningen av datorer i produk-
tionsprocessen rönte fackets uppmärksamhet, inte minst i ett arbetsmiljöperspek-
tiv. Delaktighet i byggandet av en ny tillverkningslinje och överenskommelser 
om utbildning av ett lokalt skyddsombud samt tillsättningar av en skyddsingen-
jör och en sjukgymnast sågs från fackligt håll som viktiga framgångar.  

Den lokala organisationen för skydds- och arbetsmiljöfrågor stärktes under 
1990-talet genom att skyddsombuden gavs vidgade befogenheter och medverkan 
i utveckling och införande av ny teknik. Arbetsmiljöförhandlingarna mellan 
lokalfack och företagsledning under 1980- och 1990-talen fokuserade till stor del 
problem med buller och bristande ventilationsförhållanden. På väsentliga punkter 
vidtog företagsledningen efter fackliga påtryckningar åtgärder för miljöförbätt-
ringar. Antalet anmälda arbetsskador visade en sjunkande trend, men i slutet av 
undersökningsperioden uppmärksammades en signifikant ökning av antalet lång-
tidssjukskrivningar, vilka från fackligt håll relaterades till framför allt ökad ar-
betsintensitet och stress. Skydds- och arbetsmiljöfrågor kom ur facklig synvinkel 
därmed att alltmer kopplas till frågor om ansvarsfördelning, bemanning, organi-
sation och ledning.     

Det faktum att arbetsprocesser generellt är styrda och kontrollerade behöver 
inte ifrågasättas. Vad teori om arbetsprocesser däremot har att hantera är hur och 
av vem de kontrolleras, och hur resultaten, konsekvenserna, gestaltas i de 
varierande former av styrning och kontroll som kan vara aktuella.490

Styrnings- och ledningsprocesser är därför ingalunda givna eller determine-
rade av det övergripande produktionssättet. Där inom ryms ett teoretiskt oändligt 
antal varianter av ledningsprocesser, även om den tayloristiska under 1900-talet 
framstod som den slitstarkaste enskilda principen och tätt knuten till den fordis-
tiska ackumulationsregimen. En ytstrukturell förändring av ledningsprocessen 
behöver således inte betyda något som helst för de grundläggande maktförhål-
landena mellan anställda och företagsledning. Den analysmodell som jag har 
presenterat och benämnt lokal hegemoni ger utrymme för ett begripliggörande av 
förändrade ledningsprocesser inom ramen för ett rådande relativt statiskt makt-
––––––––– 
488 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1971 – 1979; Verksamhetsberättelse för Tarkett Fa-

briksklubb 1980 -1989 (IFR). Se Annette Thörnquist 1994 beträffande arbetarskyddets generella 
utveckling i Sverige under senare delen av 1900-talet. 

489 Se Andrew Friedman, 1977, sid. 78, vilken jag har refererat till även i kapitel 4.   
490 Mark Wardell, 1999, sid. 9. 
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förhållande men med dynamiska former för maktutövningen. Ansvarsfördelning 
ingår sålunda i produktionens ytstruktur, medan den grundläggande makt- och 
kontrollrelationen utgör en väsentlig del av djupstrukturen. Det är även här vik-
tigt att i djupstrukturen analytiskt inbegripa maktrelationerna bakom företagets 
agerande inom sina marknader – köpmarknaden för arbetskraft, maskiner och rå-
varor, försäljningsmarknaden för producerade varor och kapitalmarknaden för 
beslut om vinstutdelning, räntebetalningar och investeringar.491

Ledningsprocessen i den direkta produktionen vid Tarkett i Ronneby genom-
gick i samband med omorganisationen förändringar som jag har analyserat med 
hjälp av Lake-projektets presenterade ledningsstrategier.492 Undersökningsresul-
taten visar att ledningsorganisationen gjordes plattare lokalt genom dels delege-
ring av ansvar och vissa ledningsfunktioner direkt till skiftgrupperna, dels genom 
en reduktion av chefsnivåerna i mellanställning (produktionsledningen). Samti-
digt skedde en maktförskjutning uppåt till koncernnivå, utom räckhåll för facklig 
inblick och påverkan. 

Skiftgrupperna gjordes i större utsträckning än i den gamla organisationen till 
självständiga enheter och blev därmed föremål för individuell och gruppvis ut-
värdering. Företagsledningens verkställande styrning överfördes i praktiken från 
arbetsledare till datoriserade informationskanaler via terminaler direkt till sam-
ordnare och skiftgrupper. Den datorstödda kontrollen centraliserades. Lönesy-
stemet, som granskas mer ingående i nästa kapitel, förändrades i riktning mot in-
dividualisering och en närmare koppling mellan lön och produktionsresultat ge-
nom ett mer omfattande och egalitaristiskt bonussystem. Företaget satsade myck-
et målmedvetet på en intensifierad ideologisk styrning. Detta skedde främst ge-
nom beteendestyrning avseende generellt ökad kompetens/ansvar och reto-
risk/symbolisk egalitarism. Den ideologiska styrningen gestaltades även i de an-
ställdas (påtvingade) ökade deltagande syftande till delaktighet vad gäller ansvar 
och beslutsfattande. 

Den målstyrda omorganisationen under1990-talet innebar mindre detaljstyr-
ning till förmån för mer ideologisk, så kallad mjuk styrning, det vill säga styr-
ning via attitydpåverkan och intern självdisciplinering i skiftgrupperna. Utveck-
lingssamtal och kompetensutveckling i form av kurser ansågs vara viktiga verk-
tyg för företagets ”mjuka” styrning, vilket bland de anställda upplevdes som 
tämligen okontroversiellt. Målstyrning som antas medföra delat ansvar, arbetsro-
tation, integration och flexibilitet utifrån en helhetssyn på verksamheten ansågs 
vara att föredra framför det gamla auktoritära, detaljstyrda arbetssättet. Dock fö-
rekom det att anställda inte ville rotera mellan olika befattningar eller ta ansvar 
utöver den egna befattningen. Generellt har iakttagelsen gjorts att arbetare med 
högre ingångsbefattningar var mindre benägna att rotera än de med lägre. Rota-
tionen upplevdes alltså mer positivt bland tidigare renodlade paketerare eller av-
synare än bland maskinskötare. Dessutom verkade äldre anställda med lång 
verksamhetstid vid företaget mindre positiva till rotation än yngre relativt nyan-
ställda. Allmänt kan sägas att variationerna i omfattning av rotation inom olika 

––––––––– 
491 Lars Ekdahl, 1994, sid. 387 ff. 
492 Åke Sandberg, 1987, sid. 13-15. 
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skiftlag var påtagliga.493 Anställda som inte deltog i olika rotationssystem gick 
miste om det så kallade ”flextillägget” på lönen. Även vissa chefer underlät att 
befrämja eller till och med bromsade arbetsrotation för att hålla nere lönekostna-
der i form av flextillägg inom den egna avdelningen.494 Bland andra angivna skäl 
för chefer på mellannivå, främst produktionsledare, att inte stimulera till arbets-
rotation framhölls det bekväma i att koncentrera spetskompetens till några få in-
divider samt vissa chefers bristande insikter i, eller åtminstone bristande tillämp-
ning av, den av företagsledningen så energiskt framhållna helhetssynens inne-
börd och betydelse. I detta avseende framstod företagsledningens problem att 
implementera målstyrningens principer större på mellanchefsnivå inom produk-
tionsledningen än bland produktionspersonalen.495 Bristande kunskap om de öv-
riga aggregaten innebar bland annat att den stipulerade prioriteringsordningen 
blev svår att upprätthålla vid personalbrist. En del produktionsledare tycktes ha 
svårigheter att släppa de gamla arbetsledarfunktionerna, vilket försvårade integ-
ration och flexibilitet. De anställda upplevde ett glapp mellan företagsledningens 
målbeskrivningar och tillämpningen i produktionsledarnivån; vissa chefer fram-
stod som hinder mot rationalisering och flexibilitet. En anledning kan vara att 
dessa betraktade sina aggregat som ”sina revir”, och därmed hindrade flexibilitet 
i verksamheten på ett övergripande plan. Det egna aggregatets isolerade intressen 
gavs företräde framför verksamhetens ”totalintressen” i ett helhetsperspektiv, 
även ur företagsledningens synvinkel. Konkret kom detta ofta till uttryck som 
ovilja och motstånd mot att ”låna ut” personal till andra aggregat och avdelning-
ar.496 I vissa avseenden framstod de största svårigheterna för organisatorisk för-
ändring vara lokaliserade till produktionsledningen – inte vare sig i den högsta 
företagsledningen eller bland de produktionsanställda. 

Den ”nya ledning” som den målstyrda omorganisationen vid Tarkett i Ron-
neby under slutet av 1990-talet innebar, utgjorde en omgestaltning av den tidiga-
re traditionellt tayloristiska ledningsstrukturen. Med utgångspunkter i Christofer 
Edlings/Åke Sandbergs kriterier för ”ny ledning”: plattare organisation, mål-
styrda självständiga enheter, datorstödd mätning av resultat och måluppfyllelse, 
ideologisk styrning samt löne- och belöningssystem kopplade till företagets mål-
uppfyllelse, framstår Tarkett som ett exempel på företag där nya ledningsstrate-
gier var framgångsrika i ett företagsledningsperspektiv och även till viss del ur 
de produktionsanställdas synvinkel.497 De omedelbara förlorarna i omorganisa-
tionen var arbetsledarna vars befattningar upplöstes. Det bör åter betonas att de 
lokala förhållandena var avhängiga yttre faktorer som konjunkturer och beslut 
inom hela den politiska ekonomin, inte minst koncernstrategiska. 

Generellt skedde en uppluckring av gränserna mellan planeran-
de/ledande/styrande och utförande funktioner på ett sätt som kontrasterade bjärt 
mot tidigare traditionellt tayloristiska ledningsprinciper. Sammantaget samver-

––––––––– 
493 Forskningscirkelprotokoll VII, 2002-10-10, sid. 1 (IFR). 
494 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 1 (IFR). 
495 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 2 (IFR). 
496 Forskningscirkelprotokoll I, 2002-04-23, sid. 1 (IFR). 
497 Se Christofer Edling/Åke Sandberg, 1996, sid. 158-159, för utförligare beskrivning av de analytis-

ka kategorierna i ”ny ledning”.  
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kade de olika förändringarna i ledningsfunktionernas delmoment till att konsoli-
dera en specifik företagskultur inom den lokala produktionsenhetsledda hegemo-
nin.  

Bredvid upplevelser av den målstyrda organisationens berikade arbetsinne-
håll genom integration i form av funktionell flexibilitet, arbetsrotation, påtagliga 
förbättringar av den fysiska arbetsmiljön samt ökat ansvar och självbestämmande 
inom vissa givna ramar, framträder bilder av ökade prestationskrav och högre ar-
betstempo. Den alltmer ”slimmade” organisationen med påtagligt upplevd un-
derbemanning och stress gjorde sig gällande inom en rad olika områden.  

Samtidigt som decentraliserat ansvar betydde ett rikare arbetsinnehåll, inne-
bar det, enligt de redovisade resultaten, en väsentligt större arbetsbörda. Det 
framstår även tydligt hur ansvarsdecentralisering under ideologisk styrning ba-
lanserades av företags- och produktionsledningen genom datorstödd centralise-
rad kontroll, där emellertid den förra var mer synlig än den senare. Avgörande 
för denna separation av ansvar från kontroll var den digitala tekniken. Teknikut-
vecklingen vid företaget medförde för övrigt förbättrad fysisk arbetsmiljö, påtag-
lig rationalisering och i fall av helt ny processteknik en mindre tydligt markerad 
könsarbetsdelning. Omorganisationens vertikala integration genom slopandet av 
arbetsledarna och införandet av samordnare tycks även ha bidragit till detta. Frå-
gan huruvida upplöst könsarbetsdelning som är relaterad till teknikutveckling 
och omorganisation kommer att bli bestående eller åter stelna i gamla eller nya 
mönster måste tills vidare lämnas öppen.  

Svårigheterna att implementera den nya organisationen med dess övergripan-
de målstyrning verkar ha varit störst i mellanchefsnivåerna över skiftgrupperna. 
Decentraliserat ansvar till skiftgrupperna och deras samordnare innebar i vissa 
fall nya och oväntade problem; rasternas utarmning och tendenserna till skift-
gruppernas inre utslagning är exempel på detta.498 Inringningsproblematiken som 
redovisats illustrerar hur decentraliserat ansvar, där kontrollen över konsekven-
serna är organisatoriskt centraliserad, kan leda till motsättningar. Vertikal integ-
ration i termer av ansvarsdecentralisering framstår i vissa fall som förknippad 
med osäkerhet vad gäller vilken roll i det här fallet samordnarna egentligen skul-
le spela. Både tendenserna till utarmning av rasterna och inringningsproblemati-
ken representerar dessutom en sorts uppluckring av gränserna mellan arbete och 
icke-arbete, mellan arbetstid och arbetsfri tid.  

Förekomsten av ”tävling” och ”spel”, där föremålet för ”lekarna” var företa-
gets produktivitetskrav, kan indikera strategier hos de anställda för att skapa me-
ning i arbetet och öka det egna handlingsutrymmet; en sätt att hantera alienation 
gentemot det egna arbetet. En rimlig teoretiserad tolkning kan också vara att spel 
utgör en sorts motstrategi mot den lokala hegemonin. 

Omorganisationen vid Tarkett Sommer i Ronneby skedde i en period av 
vikande konjunktur och ökad internationell konkurrens. Den lokala produktions-
enheten blev genom omstrukturering av ägandeformerna relativt sett en krym-
pande del i en växande transnationell koncern. Samtidigt med den ökande inter-
nationella konkurrensen inom och utom koncernen vidgades avsättningsmarkna-

––––––––– 
498 Problematiken kring raster och målstyrning utvecklas i nästa kapitel. 
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derna för produktionsenhetens produkter. Produktivitetshöjning och produktut-
veckling med ökade kvalitetskrav beskrevs av företagsledningen som förutsätt-
ningar för produktionsenheten att hävda sig i konkurrensen. Omorganisationens 
”nya ledning” i termer av plattare organisation, självständiga grupper, datorstödd 
kontroll, ideologisk styrning och lönesystem kopplat till produktionsresultat för 
ökad lönsamhet, sammanföll i detta historiska skede med väsentliga moment i de 
traditionella fackliga kraven om ökat arbetsinnehåll och ökad delaktighet i ar-
betsprocessen. Kort sagt sammanföll produktionsenhetens medel för ökad lön-
samhet med fackliga mål beträffande arbetsinnehåll och större ansvar, om än till 
priset av underbemanning, ökade prestationskrav och risker för utstötning av an-
ställda som inte ansågs uppfylla prestationsnormerna.499

Ett genomgående drag i de olika diskuterade problemområdena gäller an-
ställdas instabila lojaliteter, lojaliteter/illojaliteter med företaget och/eller med 
arbetskamraterna. Det ambivalenta intrycket torde kunna belysas teoretiskt ge-
nom kopplingar till E. O. Wrights teori om motsägelsefulla klasspositioner.500

Kompetenshöjningar, ökat ansvar och större egenkontroll inom vissa bestämda 
ramar medförde förändringar i riktning mot större motsägelsefullhet i de produk-
tionsanställdas klasspositioner. Integrationens och kompetensutvecklingens ideo-
logiska konsekvenser har jag beskrivit som positionsförflyttningar hos de pro-
duktionsanställda i riktning mot en högre grad av klassmässig motsägelsefullhet 
och en konsoliderad företagskultur inom en produktionsenhetsledd lokal hege-
moni. 

––––––––– 
499 Beträffande sammanfallande intressen, se Bo Stråth, 1988. 
500 Se kapitel 2 i denna avhandling; E. O. Wright, 1997. 
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7. Löner och 
anställningsförhållanden

Anställningsrelationen är av stor betydelse för arbets- och ledningsprocessens ut-
formning, och kan analyseras i kategorierna lönesystem och anställningsförhål-
lande, det vill säga de förhandlade och beslutade villkor som omgärdar köp och 
försäljning av arbetet som en vara på en marknad.501 Christian Berggren har kon-
struerat två idealtypiska ytterligheter för anställningsrelationen i syfte att ange ett 
fält där utvecklingstendenser inom lönesystem och anställningsförhållande kan 
analyseras. Den ena benämner han minimalistisk individualism, den andra maxi-
mal involvering. Den förra har sina grunddrag i tayloristisk organisationsfilosofi, 
den senare i japansk (toyotistisk).502 Organisationsprinciperna för taylorism och 
”toyotism” stod från och med 1960-talet i ett ömsesidigt påverkansförhållande, 
och en framväxande modell med stort genomslag i den nordamerikanska och 
västeuropeiska industrin var vad som har benämnts lean production.503

I fältet för organisationsutveckling sker olika rörelser över tid, bestämda 
framförallt av teknikutveckling och relationerna mellan arbete och kapital, och 
de därmed förbundna maktförskjutningarna, dels mellan kategorierna arbete och 
kapital, dels mellan olika samhällsnivåer på vilka arbete och kapital har varit or-
ganiserade och kunnat mötas för förhandling. Därutöver är det viktigt att analy-
sera organisationsmodellernas arenor för förhandling inom olika områden för ar-
betets och kapitalets agerande. Inom forskningen har i detta sammanhang lanse-
rats analytiska begrepp som industrial relations och de kapitalistiska företagens 
agerande i olika marknader vid sidan av själva produktionsprocessen – köp-
marknad för arbetskraft, råvaror och maskinell utrustning, försäljningsmarknad 
för producerade varor, och kapitalmarknad för beslut om vinstutdelning, räntebe-
talningar och investeringar.504 Dynamiken i anställningsrelationen som här upp-
märksammas är relaterad till vad som benämnts den tredje industriella revolu-
tionen, och gäller företagets och fackföreningens agerande inom köpmarknaden,  
det vill säga inom det område där företag och anställdas representanter möts för 
förhandling om priset på arbete som en vara, och de förhållanden i produktions-
processen under vilka de anställda är beredda att sälja sin arbetskraft.  
––––––––– 
501 Se Lars Ekdahl, 1994, sid. 387 ff. 
502 Se Christian Berggren, 1990, sid. 26 f, 72. Se kap. 4 i denna avhandling.  
503 Se kap. 4 i denna avhandling. 
504 Begreppet industrial relations diskuteras utförligt i Anders Kjellberg, 2001, sid. 337 ff. Analys-

modellen av företagsledningars - och fackligt agerande i olika marknader utgår från Lars Ekdahl, 
1994, sid. 387 ff.  
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Lönesystem

I det tidiga 1970-talet skedde en övergång från timlönesystem till månadslöner 
för de anställda vid Tarkett i Ronneby.505 Detta bör till väsentlig del ses mot 
bakgrund av förändringstendenser inom hela den svenska arbetsmarknaden. Fle-
ra grupper av arbetare, exempelvis i hamnarna och gruvorna, inom skogsindu-
strin och bland städerskorna, hade revolterat mot ackordshets och uppdrivet ar-
betstempo i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Månadslön infördes på 
många områden.506 1971 års centrala avtal för Svenska Fabriksarbetareförbundet 
innehöll bestämmelser om hur tillämpningen av månadslön kunde ske vid företag 
där man kom överens om att införa denna löneform. Oenigheten som inlednings-
vis rådde lokalt vid Tarkett mellan fabriksklubben och företagsledningen i tolk-
ningen av bestämmelserna för månadslöneberäkning löstes genom att det lokala 
kollektivavtalet underställdes Fabriks riksavtal som slöts i frågan 1973.507 Det 
skall sägas att lönenivåerna vid Tarkett i början av 1970-talet, i jämförelse med 
annan industri, var påtagligt låga.508

En ny lokal löneuppgörelse presenterades före semestern 1975. Utöver fast-
ställd grundlön utgick ålderstillägg med 20 kronor per månad upp till åtta års an-
ställning. Konstruktionen innebar att tidigare ”merittillägg” successivt skulle 
trappas ner, vilket var helt i linje med de krav som kommit till uttryck i den med-
lemsenkät som genomförts inom Svenska Fabriksarbetareförbundet 1973.509 Här 
tonades alltså meriteringsprincipen för lönesättning ned, till förmån för en senio-
ritetsprincip, och syftet var att skapa mer jämlika löneförhållanden mellan fram-
för allt de anställda i den direkta produktionen och underhållspersonal, till exem-
pel elektriker och mekaniker. Det fortsatta 1970-talet präglades av ofta långdrag-
na lokala förhandlingar kring olika lönefrågor; bonussystem, OB-ersättning och 
konstruktion av lönegrupper.510

Strax efter det att ett lokalt förhandlingsresultat om nya lönegrupper och lö-
nenivåer presenterades under våren 1980, eskalerade en konflikt på central nivå 
mellan LO och SAF. Stridsåtgärder i form av övertidsblockad från arbetarsidan 
besvarades med lockout mellan den 2 och 12 maj. LO, åter, svarade med strejk 
för andra grupper under lockouten. Vid Tarkett i Ronneby berördes 594 kollek-
tivanställda av lockout, medan 24 togs ut i strejk.511 Konflikten resulterade i att 
SAF, efter medling och vädjan från den då sittande Fälldin-regeringen, tvingades 
vika sig och acceptera en höjning av lönenivån med 6,8 procent, vilket var nära 
tre gånger mer än det medlingsbud som LO inledningsvis hade förkastat.512

––––––––– 
505 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1972-05-23 (IFR). 
506 Lars Olsson/Lars Ekdahl, 2002, sid. 122-123. 
507 Kuno Beckholmen/Lennart Vallstrand, 1981, sid. 242; Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesproto-

koll 1973-02-21 (IFR). 
508 Intervju med Lennart Hjelm, 2003-05-13. 
509 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1975-06-30 (IFR); Kuno Beckholmen/Lennart Vall-

strand, 1981, sid. 242. 
510 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1978-04-04; 1978-04-17; 1979-06-14 (IFR). 
511 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1980-01-14; Verksamhetsberättelse för Tarkett Fa-

briksklubb 1980 (IFR). 
512 Kuno Beckholmen/Lennart Vallstrand, 1981, sid. 259 f. 
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Förhandlingar om truckförarutbildares löner fördes 1981 upp på central nivå, och 
de lokala löneförhandlingarna under 1983 betecknades generellt i verksamhets-
berättelsen som svåra. Reallönerna för de produktionsanställda vid Tarkett sjönk 
under året, och först efter en mycket lång central förhandling nåddes en uppgö-
relse om ökade OB-tillägg.513

Även under 1984 skedde långdragna löneförhandlingar, både centralt och 
lokalt. I fackklubbens verksamhetsberättelse ges uttryck för stor besvikelse över 
utfallet.514 Lokala löneförhandlingar kring den så kallade utvecklingsgarantin 
fortsatte under 1985, och 1986 konstaterades ett trendbrott med en blygsam men 
ändå positiv löneutveckling efter flera års reallöneminskningar.515

Ett nytt kvalifikationssystem som grund för lönesättningen infördes 1987. 
Enligt ett poängsystem baserat i befattningens svårighetsgrad och den anställdes 
yrkeskunskaper, mångkunnighet och prestationer beräknades ett kvalifikations-
tillägg på maximalt 360 kronor per månad. Dessutom infördes ett nytt resultat-
bonussystem. Fackklubbstyrelsen ondgjorde sig i verksamhetsberättelsen över 
vad som kallades ”ett lönesystem som börja [sic!] likna ett lapptäcke”, bestående 
av fast månadslön, anställningstidstillägg, kvalifikationstillägg, utvecklingsbonus 
och resultatbonus samt tillägg för obekväm arbetstid och övertid. Motvilja ut-
trycktes mot företagets strävan att individualisera lönesättningen och vad man 
upplevde som försök till splittring av den fackliga sammanhållningen genom att 
gynna en ”utvald liten ’elit’ på flertalets bekostnad”. I tämligen allmänna ordalag 
förespråkades en mer solidarisk lokal lönepolitik för en rättvisare fördelning av 
det tillgängliga löneutrymmet.516 Förhandlingar under 1988 ledde till att anställ-
ningstidstillägget, vilket hade legat oförändrat sedan 1977, höjdes från 30 till 50 
kronor per anställd/antal anställningsår. Dessutom höjdes kvalifikationstillägget 
från 6 till 8 kronor per poäng, vilket innebar att maximibeloppet höjdes från 360 
till 480 kronor per månad.517

Den enda öppna konflikten vid Tarkett AB i Ronneby under 1990-talet inträf-
fade år 1990. Det var en spontan arbetsnedläggelse som varade i två skift (i reali-
teten en dag och en natt, den 17-18 sept.) i samband med en lokal löneförhand-
ling, då parterna hade upplevt och gett uttryck för att de var överens ända till 
dess att ett skrivet protokoll från förhandlingen upprättades. Då uppdagades 
djupgående tolkningsskiljaktigheter, och när företagssidan inte backade tog sig 
besvikelsen bland arbetarna uttryck i en vild strejk.  

Tolkningstvisten gällde i allt väsentligt lönenivåfrågor. Företagets tolkning 
vann sedermera giltighet efter central förhandling. Bonussystemet reviderades 
emellertid till fackklubbsstyrelsens belåtenhet.518

––––––––– 
513 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1981-10-12; Verksamhetsberättelse för Tarkett Fa-

briksklubb Ronnebyhamn 1983 (IFR). 
514 Verksamhetsberättelse för Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1984 (IFR). 
515 Verksamhetsberättelse för Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1985, 1986 (IFR). En svag reallö-

neutveckling skedde för gruppen maskinskötare även året 1984. Se Diagram 5 och Tabell 4.  
516 Verksamhetsberättelse för Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1987 (sid. 2). 
517 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1988. 
518 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1990, sid. 8 (IFR). 
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Källor: Löneutveckling kollektivanställda Tarkett Sommer Ronnebyhamn. Grundlön per 
månad för maskinskötare. 2003-03-13 (IFR). Statistiken bygger på en anställds löneut-
veckling och inbegriper inte olika tillägg. Huvudsyftet är att möjliggöra jämförelser mel-
lan den årliga resultatbonusens utveckling och dess andel av årslönen. Se Diagram 4, Ta-
bell 4. 

Diagram 4. Årslöneutveckling i relation till KPI, 1980 - 
2002 (100-tal kronor/KPI, index 100 år 1980).
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Källor: Löneutveckling kollektivanställda Tarkett Sommer Ronnebyhamn. Grundlön per 
månad för maskinskötare. 2003-03-13. Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal, 
SCB.

Som tidigare framgått tillsatte Svenska Fabriksarbetareförbundet en lönepolitisk 
utredning inför kongressen 1991. I dess rapport fokuserades ett antal områden i 
vilka det fackliga arbetet borde koncentreras: löner och löneutveckling, arbetsor-
ganisation, jämställdhet, utbildning och arbetstid. När det gäller löner och löne-
utveckling föreslog utredningen förbundet att på ett övergripande plan verka för 
samordnade förhandlingar över hela arbetsmarknaden, fortlöpande reallöneök-
ning och att lönesystemet även i framtiden måtte kunna bestå av tim- eller må-
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Diagram 3. Årsinkomst, grundlön för maskinskötare
(kronor i löpande penningvärde). 
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nadslön, rörliga lönedelar samt INL-system (individuell icke nivåpåverkande 
lön).519

Tabell 4. Årslön (grundlön, maskinskötare), och årslön i relation till KPI, 
1980-2002. 

År Lön KPI, årsmedeltal
 totalt, 1980=100 

Lön / KPI (avrundat
till hela 100-tal) 

1980 63 000 100,0 63 000 
1981 68 100 112,1 60 700 
1982 72 900 121,7 59 900 
1983 78 000 132,5 58 800 
1984 85 620 143,2 59 800 
1985 88 980 153,7 57 900 
1986 97 800 160,3 61 000 
1987 100 140 167,0 60 000 
1988 105 120 176,7 59 500 
1989 117 000 188,1 62 200 
1990 123 420 207,6 59 400 
1991 126 672 227,2 55 800 
1992 131 256 232,6 56 500 
1993 158 184 243,6 65 000 
1994 166 860 248,8 67 100 
1995 174 060 254,9 68 300 
1996 180 480 256,3 70 500 
1997 187 896 258,0 73 000 
1998 195 996 257,3 76 300 
1999 201 996 258,5 78 300 
2000 207 996 260,8 79 800 
2001 213 996 267,1 80 100 
2002 219 996 272,9 80 600 
2003 225 996 * * 

Källor: Löneutveckling kollektivanställda Tarkett Sommer Ronnebyhamn. Grundlön per 
månad för maskinskötare. 2003-03-13; Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal, 
SCB. * Ingen uppgift. 

I lönerapporten betonades det fackliga intresset av att se sambanden mellan lö-
nepolitik, arbetsorganisation, inflytande och arbetsmiljö, när det gällde att få till 
stånd bättre löneutveckling, rikare arbetsinnehåll, effektivare organisationer och 
förbättrade ekonomier i företagen. ”Helhetssyn” framhölls därvidlag som ett 
honnörsord. Det pläderades för investeringar i arbetsmiljö, utbildning och orga-
nisationsförändringar, bland annat i syfte att öka arbetarnas motivation och 
minska frånvaron. Med utbildning som medel menade lönerapportens arbets-

––––––––– 
519 Lönepolitisk rapport, 1991, sid. 9-10, 28 f. 



151

grupp att man vid företagen borde utveckla arbetsinnehållet och förbättra arbets-
organisationen. Dessutom framhölls att företagen utbildningsvägen borde möj-
liggöra för arbetarna att på ett nytt sätt ta administrativt och planerande ansvar i 
produktionsprocessen. Som exempel på detta angavs hantering av kundorder och 
vissa investeringar, samt handhavande av rekrytering, felanalys och ekonomi-
budgetering. Utöver kvalitetsutvecklings- och produktivitetsvinster skulle här-
igenom statusen höjas på fabriksarbetet, rekrytering av ungdomar underlättas, 
frånvaron minskas och arbetsmiljön förbättras. Arbetsgruppen förordade arbets-
organisationer bestående av arbetslag där löneformen skulle utgöra en integrerad 
del, det vill säga å ena sidan verka pådrivande i organisationsutveckling och in-
tegration, å den andra vara en konsekvens av lagarbetsbaserad flexibel organisa-
tion. Det förordades i rapporten ett lönesystem bestående av en fast del i form av 
tidlön – tim- eller månadslön – och en rörlig resultatberoende del, helt oberoende 
av den fasta delen. Den fasta delen skulle differentieras i relation till arbetsupp-
gifternas svårighetsgrad enligt överenskommelse mellan företagsledning och an-
ställda. Den rörliga andelen av den totala lönesumman skulle inte tillåtas översti-
ga en överenskommen nivå utan förhandling om överföring till den fasta lönede-
len. Vid sidan av fasta och rörliga lönedelar uttrycktes acceptans för INL, icke 
nivåpåverkande lön. Som förutsättning för INL angavs dock att den individuella 
lönesättningen skulle ske enligt transparenta regler som upprättats efter förhand-
ling mellan företag och det lokala facket.520

År 1993 infördes vid Tarkett AB efter förhandlingar mellan representanter 
för företaget och det lokala facket ett nytt lönesystem. Det befintliga lönesyste-
met, som i hög grad byggde på senioritetsprincipen, korresponderade i mycket 
liten utsträckning med arbetarnas individuella kompetens och innehöll fortfaran-
de stora skillnader mellan olika fasta kategorier av anställda, främst mellan pro-
duktionsarbetare och underhållsarbetare.521 Enligt en gemensam skrivning av 
företagsledningen och fabriksklubben avsåg det nya lönesystemet att 

främja kompetensutveckling, initiativförmåga, ansvarstagande och enga-
gemang 
tydliggöra företagsledningens förväntningar och krav på de anställda 
vara pådrivande när det gäller personal- och organisationsutveckling 
belöna i paritet med ställda krav 
befrämja delegering av arbetsuppgifter 
uppmuntra till helhetssyn och engagemang 
åstadkomma ett rikare arbetsinnehåll och större motivation 
leda till flexibilitet och ökad kostnadseffektivitet 
öka konkurrenskraften internt och externt.522

Arbetarkollektivet delades i kategorierna processoperatörer och processtekniker.
Operatörerna utförde arbeten som paketering, blandning, truckkörning,  spillhan-

––––––––– 
520 Lönepolitisk rapport, 1991, sid. 15 ff. 
521 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1992 (sid. 7); 1993 (IFR). 
522 Nytt lönesystem – Ronnebyhamn, 1993-01-04 (IFR). 
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tering/krossning samt avsyning och kvalitetskontroll. Kategorin processtekniker 
var huvudsakligen sysselsatt med maskinkörning, materialhantering, hanter-
ing/återvinning av spill- och returmaterial och receptframtagning av returmateri-
al. Man normerade en fast lönedel baserad på grundlön för respektive kategori 
och konstruerade däröver tillägg för olika kompetenser och arbetsmoment enligt 
en detaljerad lista. Denna konstruktion utgjorde en principiell vändpunkt i rikt-
ning mot mer individuellt differentierade löner. I de lokala förhandlingarna mel-
lan fabriksklubben och företagsledningen nåddes en överenskommelse om att 
ingen produktionsanställd skulle drabbas av sänkt inkomst i samband med över-
gången till det nya lönesystemet.523 För vissa grupper, exempelvis maskinsköta-
re, innebar det nya lönesystemet ett substantiellt lönepåslag (se diagram 5 och 
tabell 4). Den nya organisationens ökade och förändrade krav på personalen – 
ansvar, flexibilitet och arbetsrotation – skulle märkas i löneutvecklingen. Där-
igenom gavs förändringarna legitimitet och acceptans. Avsikten ur facklig syn-
vinkel var främst att via lönesystemet skapa incitament till kompetensutveckling, 
integration och ansvarsspridning och därigenom åstadkomma ett rikare arbetsin-
nehåll. Samtidigt skulle företagsledningens stipulerade mål för ökad produktivi-
tet och kvalitetsutveckling uppnås.524

Utöver den fasta lönedelen med grundlön och individuell lönedifferentiering 
infördes en rörlig lönedel via ett nytt bonussystem. Detta utformades i syfte att 
dels driva på den integrationistiska omorganisationsprocessen, dels verka gene-
rellt produktivitetsstimulerande. Bonus – resultatpremien – definierades av före-
tagsledningen vid Tarkett Sommer AB som ”betalning av viss del av resultatet 
bättre än budget till de anställda”, vilket alltså förutsatte att man genom olika åt-
gärder skulle åstadkomma besparingar i produktionen relaterat till det prognosti-
serade resultatet. Av det uppkomna överskottet mellan reellt och förväntat utfall 
skulle en del utbetalas till de anställda, såväl produktionsarbetare som tjänste-
män. Företagsledningen klargjorde sin syn på bonussystemet i några punkter: 

Hög påverkbarhet av underlaget för utfallet av bonus prioriterades.  
Bonussystemet skulle vara enkelt och lättförståeligt. 
Det måste vara intressant för den anställde att söka påverka underlaget för 
bonus, vilket betyder att det måste vara en viss storlek på de ”extrapengar” 
som kunde rymmas inom den enskildes förväntanshorisont. 
Systemet skulle vara lönsamt för företaget.525

Det införda bonussystemet kom alltså att baseras på den så kallade produktions-
differensen, det vill säga skillnaden mellan budgeterad och verklig produktions- 

––––––––– 
523 Samtal med Åke Nilsson, 2004-02-10. 
524 Samtal med Åke Nilsson, 2000-10-05. 
525 Henrik Andersson m.fl, 1993, sid. 78. 
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Diagram 5. Resultatbonusens storlek (kronor/ år i 
löpande penningvärde) 1978-2002.

0

5000

10000

15000

20000

25000

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

Källor: Bonussystem Tarkett AB Ronnebyhamn, Industrifacket Tarkett Sommers fabriks-
klubb 2003-01-10. (IFR). 1995 blev produktionsdifferensen negativ, dvs. den verkliga 
produktionskostnaden översteg den budgeterade, varför företaget inte betalade ut någon 
bonus. 

kostnad (där således den verkliga produktionskostnaden förväntas understiga den 
budgeterade). För varje besparing med en miljon kronor, relaterat den förväntade 
produktionskostnaden enligt årsbudget, skulle varje anställd i produktionsenhe-
ten erhålla ettusen kronor. Härigenom tillskapades incitament för att söka sänka 
kostnaderna i produktionsprocessen.526 Samtidigt ökade risken för utmönstring 
av arbetare i skiftgrupperna, som av någon anledning kunde anses som mindre 
produktiva.527

Bonussystemet blev, genom att omfatta samtliga anställda i produktionsenhe-
ten, ett viktigt moment i företagets integrationistiska och egalitaristiska strävan 
och stärkande för den lokala företagskulturen, i vilken individuella identiteter till 
väsentlig del baseras.  

År 1995 skedde ingen utbetalning av resultatbonus till de anställda. De kom-
pensationskrav som blev följden avvisades av företaget. Nollresultatet när det 
gällde bonus berodde, enligt fackklubbstyrelsen, på oväntat höga råvarupriser 
och orealistiska produktionsförväntningar i samband med införandet av ny teknik 
– orsaker som var opåverkbara för de anställda. Bonusresultatet för 1998 blev 
också en besvikelse, då den budgeterade omsättningen underskreds.528

––––––––– 
526 Samtal Åke Nilsson, 2000-12-15, Intervju Leif Jönsson, 2001-01-12. 
527 Intervju med Åke Nilsson, 2001-03-02; Forskningscirkelsprotokoll III, 2002-05-03, sid. 2 (IFR). 
528 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1995, 1998, 1999 (IFR). 



154

Diagram 6. Resultatbonusens andel av årslönen (%), 1978 -
2002.
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Källor: Bonussystem Tarkett AB Ronnebyhamn, Industrifacket Tarkett Sommers fabriksklubb 2003-
01-10. (IFR), (1995 betalade företaget inte ut någon bonus.) 

Lönesystemet, som det gestaltades efter 1993, var alltså konstruerat för att fylla 
en mer pådrivande funktion när det gäller produktivitetsutvecklingen. Beträffan-
de omorganisationen och förändringsprocessen i riktning mot ökad målstyrning 
utgjorde lönesystemet såväl ett medel som en konsekvens. Flexibilitet, arbetsro-
tation och integration mellan olika gamla kompetensområden stimulerades, sam-
tidigt som en lönemässig individualisering sågs som en följd av arbetarnas diffe-
rentierade kompetenser inom skiftgrupperna. Det kan därmed hävdas att det lo-
kala lönesystemet vid Tarkett väl överensstämde med de signaler som gavs cent-
ralt inom LO i början av 1990-talet.529

År 1995 skedde en översyn av lönesystemet för Industrifackets medlemmar. 
En arbetsgrupp bestående av representanter för företagsledningen, fabriksklub-
ben, personaladministrationen, produktions- och underhållsavdelningarna hävda-
de uppfattningen att syftena med det nya lönesystemet i allt väsentligt (”med vis-
sa variationer”) hade uppfyllts. Man konstaterade att flexibiliteten i utförandet av 
arbetet hade ökat och att produktionsstörningar på grund av ”frånvaro” var yt-
terst ovanliga. Det gick att iaktta en hög ambitionsnivå i fråga om kompetens-
höjning bland arbetarna för att kunna avancera i lönegruppssystemet. Kritik rik-
tades mot att kravspecifikationer inom vissa avdelningar blivit delvis inaktuella 
på grund av teknikutveckling samt mot bristande samordning mellan avdelning-
arna. Dessutom hade vissa utlovade utbildningsaktiviteter inte genomförts. Ar-
betsgruppen föreslog årlig översyn och planering av efterfrågade kompetensut-
vecklingsåtgärder. Trots att man konstaterade att det nya lönesystemet hade mot-
svarat förväntningarna, bland annat beträffande dess produktivitetshöjande ef-
fekt, kunde arbetsgruppen inte finna någon framkomlig väg att konkret mäta det 
––––––––– 
529 Se kap. 3 i denna avhandling. Se t ex LO-rapporten Det goda och utvecklande arbetet, 1991.  
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ekonomiska utfallet. En del produktionsledare kritiserades för att inte ha uppda-
terat sina egna kunskaper om det nya lönesystemet, varför arbetsgruppen före-
slog att cheferna måtte genomgå utbildning om gällande lönesystem. Det klar-
gjordes att underhållsavdelningen underlåtit att revidera kravspecifikationerna 
som underlag för de individuella lönesättningarna. Delvis med utgångspunkt i 
den framförda kritiken föreslog arbetsgruppen att en permanent lönegrupp skulle 
tillskapas med uppgifter att bevaka uppdateringsbehovet av det befintliga lönesy-
stemet, samordna kravspecifikationer mellan avdelningar, verka för anpassning 
av lönesystemet till framtida organisation, kontinuerligt dryfta behoven av ett 
helt nytt lönesystem samt verka för chefernas utbildning i lönefrågor.530 Ett 
lokalt avtal om lönerevidering endast en gång om året slöts 1999.531

För att mer ingående beskriva det föränderliga lönesystemet använder jag 
tekniken att ”frysa” situationen vid ett tillfälle då källäget framstår som gynn-
samt. Sålunda, i februari 2000 tillämpades sex lönekategorier (A –F) där grupp A 
innebar flest och mest kvalificerade arbetsuppgifter och där F i praktiken rymde 
nyanställda under upplärning. Av utrymmesskäl görs här ingen heltäckande be-
skrivning av de olika momenten eller kravspecifikationerna, utan framställningen 
inskränks till några illustrativa exempel. Avancemangsprincipen var kumulativ, 
det vill säga krav på högre nivå byggde vidare på specificerade kompetenser på 
lägre nivåer.  

Den första kvalificeringsgruppen för processoperatörer – E – innehöll ar-
betsmoment med anknytning till paketering: upprullning av storrulle, kant-
skyddsmontage, pallsättning, spillhantering, rullbyte och materialhantering. Var-
je arbetsmoment var vidare beskrivet i kravspecifikationer där varje arbetare 
kunde bedömas som kompetent eller icke ännu kompetent att utföra det aktuella 
momentet. Väljer man ”upprullning” för att exemplifiera en kravspecifikation 
finner man att denna innehöll fjorton krav varav nio var specifika och fem (de 
kursiverade) var av mer generell karaktär:  

1. Förbereda och kontrollera upprullningsstationen avseende maskiner och se-
kvenser, material som bobiner, pallar etc. för att undanröja hinder för en 
smidig igångkörning. 

2. Ställa in och funktionstesta alla funktioner i auto- och manuellt läge.  
3. Medverka vid igångkörning och trä mattan. 
4. Ställa in och justera skärknivar så att jämna rullar uppnås.  
5. Registrera och förse rullarna med rätt och felfri etikett så att den är väl syn-

lig och på rätt plats. 
6. Utföra kvalitetsbedömning genom att krossa och pressa plattor enligt rutin 

samt klass[a] HF-rullar härefter. 
7. Utföra spillhantering enligt gällande rutin. 
8. Trycka ut trucklistor. 
9. Nödstoppens placering och funktion. 
10. Vara väl införstådd med produktsortimentet på aggregatet. 

––––––––– 
530 Översyn lönesystem för Industrifacket, 1995-05-29 (IFR). 
531 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1999 (IFR). 
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11. Tagit del [av] och fått information om ingående material i samtliga produk-
ter på aggregatet, samt känna till eventuella hälsorisker. 

12. Hålla sig informerad om aktuella körplaner. 
13. Hålla sig informerad om fabrikens fastställda mål. 
14. Ha god kännedom om gällande skyddsföreskrifter, vara medveten om skade-

risker, samt om möjligt undanröja farliga moment som kan vålla egen eller 
andras skada.532

I de högre lönegrupperna (grupperna A och B) kom integrationssträvandena till 
tydliga uttryck. Exempel här hämtas ur Kravspecifikation vid maskinkörning 
Grupp B:

1. Starta hela aggregatet med kringutrustning. Ställa in för produkten rätt has-
tighet, temperatur, tryck och flöde. Köra igång processen och ställa in ma-
skinen så att produkten har rätt sträckning, kvalitet, tjocklek och bredd, samt 
trä mattan. 

2. Ställa in bandvågar vid DSM till rätt mängd. 
3. Köra igång och ställa in DSM och transportband så att materialet har rätt 

kvalitet samt att ”korvarna” har rätt ”flyt” och inte stoppar på bandet. 
4. Svara för inställning av processventilation. 
5. Ställa in och justera ”hovmästarna”[en sorts munstycken som fördelar ut 

råmaterialet till det som skall bli homogen plastmatta] 
6. Ställa in rätt hastighet, temperatur och spalt på valsverk med avtagningsval-

sar.
7. Ställa in och sköta hetvattenanläggning. 
8. Sätta på kylning i kylkaret utan missöden. 
9. Hantera upprullningsstation med kompensator samt egenhändigt byta rulle. 
10. Väga rullarna samt registrera utfall i datorn. 
11. Planera och utföra färgbyten, både flygande och stillastående enligt gällande 

rutin. 
12. Ställa in maskinen för alla förekommande produkter. 
13. Självständigt göra kvalitetsbedömningar avseende färg, nyans etc. samt ge-

nomgå godkänd utbildning i färgjustering. 
14. Utföra kvalitetsbedömning genom att krossa och pressa plattor enligt rutin 

samt klass HF-rullar härefter. 
15. Förebygga och korrigera fel på produkten. 
16. Utföra enklare reparationer och justeringar. 
17. Nödstoppens placering och funktion, samt utföra nödstoppskontroll. 
18. Vara väl införstådd med hela produktsortimentet på aggregatet. 
19. Ha god kännedom om ingående material i samtliga på aggregatet förekom-

mande produkter, samt känna till eventuella hälsorisker. 
20. Ha god kännedom om regelutrustning på aggregatet vad gäller hastighet, 

tryck, flöde och temperatur. 
21. Hålla sig informerad om produktnormer avseende kvalitet och toleranser för 

alla på aggregatet förekommande produkter. 
22. Hålla sig informerad om aktuella körplaner. 

––––––––– 
532 Kravspecifikation vid upprullning AGG 3, 2000-02-14 (IFR). 
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23. Hålla sig informerad om fabrikens fastställda mål. 
24. Ha god kännedom om gällande skyddsföreskrifter. Vara medveten om ska-

derisker och om möjligt undanröja farliga moment som kan förorsaka egen 
eller andras skada.533

Lönen och formerna för lönesättningen är centrala moment i det jag väljer att 
övergripande kalla anställningsrelationen. Generellt gäller iakttagelsen att avsik-
ten med 1980- och 1990-talens nya löneformer i svenska företag – från företa-
garsynpunkt – i ökad grad var att styra de anställdas beteenden i enlighet med fö-
retagens mål för målstyrning.534 Lönesättningen utgick därmed i större utsträck-
ning från de anställda individerna än från de anställdas formella befattningar.

Lönesystemets förändring under 1990-talet medförde att anställningsrelatio-
nen vid Tarkett AB företedde en positionsförflyttning i fältet mellan de stipule-
rade idealtypiska ytterligheterna från tayloristisk minimalism i riktning mot toyo-
tistisk (japansk) maximalistisk involvering som ett moment i konceptet för lean 
production. Den arbetsorganisatoriska förändringen i riktning från arbetsdelning 
mot arbetsintegration och lagarbete medförde en (paradoxal) förändring i lönesy-
stemet från en högre grad av kollektivism till en lägre – från relativ kategoribase-
rad enhetlighet, med löneutveckling enligt en senioritetsprincip, mot individuell 
differentiering. Detta tillsammans med bonussystemets allomfattande konstruk-
tion gav anställningsrelationen en egalitaristisk profil – karaktär av upplevd jäm-
likhet inom företaget.  

Lönegrupperingarna A–F, och kompetenskriterierna för dessa, var som resul-
tat av lokala förhandlingar mellan företagsledning och fackliga representanter i 
de anställdas perspektiv tydliga och odiskutabla i sig. Däremot förekom uppfatt-
ningen att tillämpningen ibland skedde på subjektiva grunder. När det gällde den 
individuella prövningen av den enskildes kompetens i relation till kriterierna 
blev individuella ”lönesamtal” mellan produktionsledaren och den anställde av-
görande. Om oenighet uppstod i lönesamtalet kunde frågan föras upp för lokal 
förhandling. Detta skedde emellertid mycket sällan.   

Produktionsledaren kunde agera subjektivt, ibland till synes godtyckligt, och 
i lönesamtalet agera manipulativt och förespegla den anställde framtida kompe-
tensutvecklingsbelöning om han/hon accepterade en lägre nivå just då. Vid andra 
tillfällen kunde produktionsledaren placera en anställd i en ”för hög” nivå, för att 
vinna lojalitet, eller på grund av personliga relationer med den anställde. Det 
fanns en upplevelse av att ögontjäneri kunde vara lönsamt för vissa anställda un-
der vissa produktionsledare när det gällde lönenivåplaceringar.    

Det faktum att anställda i allmänhet accepterade sina nivåer i lönesamtalen 
kan till en del förklaras av att det innebar en allvarlig personlig konfrontation 
med produktionsledaren att inte acceptera, skriva under, produktionsledarens 
förslag till lönenivå. Om inte den anställde accepterade sin lön, löpte han/hon 
risk att bli betraktad som en ”besvärlig” arbetare, en som ställer till problem, vil-

––––––––– 
533 Kravspecifikation vid maskinkörning, Grupp B, 2000-02-14 (IFR). 
534 Carl le Grand, 1997. 
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ket kunde få negativa konsekvenser för framtida eventuella kompetensutveck-
ling, löneutveckling etc.535

Inom fältet för personlig involvering i anställningsrelationen avspeglar löne-
systemets förändring en positionsförskjutning i riktning från traditionell taylo-
rism mot idealmodellen för anställningsrelation i linje med konceptet för lean 
production; från en minimalistisk kontrakts- och befattningsbaserad relation mot 
maximal mål- och resultatcentrerad personlig involvering.536 Det var sålunda inte 
bara arbetsprestationerna i sig som belönades utan – vid sidan av resultatet – 
även sådana aktiviteter som indirekt befann sig i enlighet med företagets intres-
sen, det vill säga kompetensutveckling innefattande till exempel helhetssyn, per-
sonligt engagemang och lojalitet gentemot företaget.537

Utvecklingen av lönesystemet var emellertid inte linjär och entydig. Kring 
mitten av 1970-talet förde den lokala fabriksklubben en kamp för ett enhetligare 
system med jämlikare lönenivåer mellan olika kategorier av anställda, särskilt 
mellan underhållsavdelningen och den direkta produktionen. I grova drag var 
den lokala fackliga kampen framgångsrik, och så kallade merittillägg trappades 
ned, samtidigt som den fasta grundlönen utgick med ökande ålderstillägg och 
tillägg för antal verksamma år vid företaget.538 Under senare delen av 1980-talet 
tenderade lönesystemet åter att mer baseras i individualiserande kvalifikationssy-
stem, trots det lokala fackets uttalade motvilja.539

Anställningsförhållande

Mekanismer för exkludering och marginalisering av till exempel lågutbildade, 
som förknippas med kvalificeringsstrategier av den typ som tillämpades i Tar-
kett Sommer, kom till uttryck i de nya direktiv för anställning som fastställdes 
1995.540 Där betonades bland annat krav på anställda att de måtte ”ha förutsätt-
ningar och vilja att utvecklas, kunna klara av/bidra till förändringar.” Beträffan-
de formella fordringar kom tvåårig gymnasieutbildning och teknisk utbild-
ning/erfarenhet att utgöra minimikrav. Bland önskvärda personliga egenskaper 
framhölls teknisk förståelse, noggrannhet, stor förmåga till samarbete, förmåga 
att kommunicera i tal och skrift, ansvarstagande och självständighet.541 Vad des-
sa skärpningar i kravprofilen för anställning betydde för dels rekryteringen, dels 
utestängning av vissa grupper framstår som tämligen uppenbart: den formella 
kompetenshöjningen vid företaget var dramatisk under 1900-talets sista kvarts-
sekel, och särskilt under 1990-talet. Samtidigt stabiliserades situationen vad gäll-
er personalomsättning. De skärpta kraven vid anställning i kombination med fö-

––––––––– 
535 Forskningscirkelprotokoll IX, 2002-12-16 (IFR).  
536 Jfr Christian Berggren, 1990, sid. 27-28, 72. Även Åke Sandberg, 1997, sid. 43-47. 
537 Carl le Grand, 1997, sid. 351. 
538 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1974-12-06; 1975-06-30 (IFR). 
539 Verksamhetsberättelse för Tarkett Fabriksklubb 1987 (IFR). 
540 Detta är exempel på en fruktbar begreppslig tillämpning av kvalificeringsstrategi även på skift-

gruppsnivå. 
541 Kravprofil för anställning. Produktionsenheten Tarkett AB, Ronneby, 1995-12-01 (IFR). Se även 

Roland Ahlstrand, 2000. 
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retagets inre omorganisation i uttalad integrationistisk riktning ledde till skarpare 
yttre demarkationslinjer, men nedtonade inre gränsdragningar och ökad lokal 
egalitarism. Detta medförde väsentliga ideologiska förändringar. Kompetenshöj-
ningar tillsammans med exkluderingstendenser verkade befrämjande för en mer 
homogen lokal företagskultur. ”Vi”-begreppet tenderade att omfatta allt fler ka-
tegorier på fler nivåer inom produktionsenheten. I vissa sammanhang kom ”vi” 
att betyda alla som verkade vid Tarkett i Ronneby, oavsett nivå. Integrationistis-
ka strävanden gick hand i hand med lokalt egalitaristiska. Sålunda kan konstate-
ras hur förändrade anställningsförhållanden hade en icke obetydlig ideologisk 
betydelse och inverkan på den lokala företagskulturen och därmed på den lokala 
produktionsenhetsledda hegemonin.542

Vad som talar emot tesen om skärpta yttre demarkationslinjer generellt var 
förhållandena för en mindre kategori som gäller deltids- och/eller korttidsanställ-
ningar.543 De lokala förhållandena kännetecknades därvidlag av, visserligen be-
gränsade men ändå iakttagbara, ökningar av framför allt provanställningar och 
korttidsanställningar (”tidsbegränsat anställda”) under 1980- och 1990-talen. Så 
kallade vikariatsanställningar ökade. Därigenom framträdde i viss mån polariser-
ing av arbetskraften grundad i tillsvidareanställning respektive tidsbegränsad 
anställning inom företaget. Frekvensen av tidsbegränsat anställda bör emellertid 
ställas i relation till de konjunkturella förhållandena, särskilt i korta tidsperspek-
tiv. De statistiska uppgifterna om antalen tidsbegränsat produktionsanställda un-
der undersökningsperioden är tämligen  knapphändiga: år 1980 – 44 tidsbegrän-
sat anställda, 1981 – 49, 1984 – 9, 1985 – 27, 1993 – 32, 1994 – 20, 1999 – 34, 
2000 – 26, 2001 – 42 och 2002 – 20.544 De slutsatser som går att dra av det till-
gängliga materialet är att antalet fluktuerar mellan två och tio procent av det tota-
la antalet produktionsanställda och att det tycks öka något över tid. I samband 
med semesterperioden under somrarna låg antalet tidsbegränsat anställda relativt 
stadigt kring cirka 60.545

Den lokala undersökningen visar alltså tendenser till polarisering även inom
företaget, avseende kategorierna tillsvidareanställda och vikarier/tidsbegränsat 
anställda. Tesen om sambanden mellan stärkta yttre demarkationslinjer och ökad 
inre integration blir sålunda något mindre kategorisk med avseende på de tidsbe-
gränsat anställda.    

Flexibilitet – arbetstid och bemanning 

Ett väsentligt moment i företagets flexibilitet gentemot makroekonomiska för-
ändringar och marknadsmässiga och konjunkturella fluktuationer utgjordes av de 

––––––––– 
542 Intervjuer och samtal vid Tarkett Sommer AB i Ronneby, 2000 – 2001. Jag gör bedömningen att 

det här inte är lämpligt att namnge några informanter.  
543 Åke Sandberg, 1997, sid. 28. 
544 Verksamhetsberättelse för Tarkett fabriksklubb 1980 – 2002 (IFR). Vikariatsanställningarnas antal 

framgår inte i den redovisade statistiken.  
545 Intervjuer med Åke Nilsson, 2001-09-26; 2001-10-02; Per Mattsson, 2001-10-09.  
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anställdas flexibilitet när det gäller benägenhet att rotera mellan olika arbetsmo-
ment, ersätta varandra vid oplanerad frånvaro samt genom beredskap att arbeta 
övertid vid behov. Emellertid fanns inbyggda konkurrerande instanser bland ar-
betskraftens flexibiliserande funktioner. Generellt fanns vid produktionsenheten 
en uppgjord prioriteringsordning mellan aggregaten som gällde om någon del i 
produktionen måste stoppas på grund av personalbrist. För att upprätthålla priori-
teringsordningen mellan aggregaten i sådana situationer krävdes att personalen 
var flexibel och beredd att tillfälligt byta syssla och/eller aggregat.  

I praktiken visade det sig att just denna typ av flexibilitet – beredskap för ag-
gregatbyte – var svår att implementera. Dels fanns det en ovilja bland de enskil-
da arbetarna mot att lämna den egna skiftgruppen, dels var man obenägen bland 
de tillfälligt underbemannade skiftgrupperna att kalla in personal från något, i 
den aktuella situationen, lägre prioriterat aggregat. Åtminstone två orsaker till 
gruppernas obenägenhet att kalla in annan personal kan iakttas: För det första, att 
sätta in en relativt ovan arbetare i nya sysslor krävde att hon/han informerades 
och instruerades vilket kunde upplevas som arbetsamt och, åtminstone i initial-
skedet, som en extra belastning på skiftgruppen. För det andra kunde det för både 
den enskilde arbetaren och för skiftgruppen i dess helhet framstå som rationellt 
att man i stället för att kalla in personal från ett annat aggregat försökte engagera 
ledig personal från en annan skiftgrupp tillhörande det egna aggregatet i över-
tidsarbete. Efter 1990-talets integrationistiska omorganisation ingick det nämli-
gen, vilket redan framgått, i de enskilda skiftarbetargruppernas egna kompetens-
områden att självständigt (samordnare och gruppmedlemmar i samråd) admini-
strera korttidsfrånvaro och övriga temporära bemanningsfrågor. När övertidsar-
betet senare kompenserades i ledighet ersattes den frånvarande personalen inte
vid aggregatet. Konsekvensen av ökat övertidsuttag på grund av bristande flexi-
bilitet mellan aggregaten blev således lägre bemanning. Incitamenten för de en-
skilda arbetarna att arbeta övertid får anses som relativt starka, men det är viktigt 
att konstatera hur fördelarna med övertidsarbete för den enskilde, till exempel 
möjlighet till längre sammanhängande semester, resulterade i generellt lägre be-
manning och därmed en allmänt mer pressad arbetssituation med ökade risker för 
stress, utbrändhet och förslitningsrelaterade arbetsskador.546

När det gäller övertidsproblematiken rådde vid sekelskiftet 2000 oenighet 
mellan företagsrepresentationen och det lokala industrifacket om huruvida Indu-
strifackets lokala styrelse skulle ha medbestämmande över övertidsarbete i de 
enskilda fallen vid företaget. Fackklubben hävdade ett bibehållande av innehållet 
i ingånget ”avtal angående övertid” som sade att förhandling skulle genomföras 
mellan parterna vid ”övertid som planeras i förväg”. Företagarsidan menade att 
beslut om övertidsarbete torde kunna ske genom kontakter mellan enbart perso-

––––––––– 
546 Forskningscirkelsprotokoll V, 2002-06-10, sid. 2 (IFR); Intervjuer med Åke Nilsson, 2001-03-02; 

Per Mattsson, 2001-04-05. Övertidsarbete kompenseras med löneersättning eller kompensationsle-
dighet enligt avtal. Kompensationsledighet utgår med mellan 1,5 och 2 timmars kompensation för 
varje arbetad timme övertid, beroende av tid på dygnet och veckodag. Se Kollektivavtal Allokemisk 
industri, 1 maj 1998 – 31 januari 2001. Sambandet mellan bristande flexibilitet, övertidsarbete och 
lägre generell bemanning bekräftas från företagarsidan (Per Mattsson, personalchef); dock hävdas 
problemets ringa omfattning. 
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naladministratör och den enskilde anställde utan inblandning av utsedd förhand-
lingsrepresentant för Industrifacket.547

För att återkomma till bemanningsproblematiken kan det konstateras att ett 
viktigt delmål för integrationistiska organisationsformer under 1990-talet var 
ökad produktivitet i termer av minskad bemanning – downsizing. En intressant 
implikation i sammanhanget är hur fackliga organisationers program för ökat ar-
betsinnehåll, lagarbete och generell kompetenshöjning kom att innebära effekter 
som sammanföll med företagsledningars rationaliseringsstrategier i bemannings-
frågor. Integration och flexibilitet kunde följaktligen medföra rationaliserings-
vinster som indirekt ledde till minskad bemanning, ökad arbetsintensitet och 
stress.548

Arbetstid

Där undersökningen tar sin början i det tidiga 1970-talet skedde lokala förhand-
lingar om införande av flexibel arbetstid för vissa grupper av anställda i anslut-
ning till övergången från timersättning till månadslön. Den så kallade oljekrisen 
ledde 1973 till varsel om permitteringar och friställningar till följd av försvårade 
råvaruleveranser. Fackklubben protesterade mot att företagsledningen valde att 
informerade massmedia om detta innan de anställda informerats.549

I mitten av 1970-talet fortsatte lokala förhandlingar om arbetstiden med fack-
liga krav om arbetstidsförkortningar vid skiftarbete. Kraven mötte hårt motstånd 
från företaget. Centrala förhandlingar om arbetstiden och OB-tillägg skedde 
1975. Företagsledningens propå om en sänkning av uppsägningstiden från två 
månader till en mötte starkt motstånd från det lokal facket.550

Effekterna av en vild strejk i oktober 1977 på grund av företagsledningens 
beslut att införa treskift istället för femskift, med kännbara inkomstbortfall, dis-
kuterades och arbetstidsförhandlingar och förhandlingar om rätten till raster för-
des samma år med företagsledningen. Arbetstidsfrågor behandlades 1978, liksom 
frågan om att släppa in beredskapsarbetare. Två beredskapsarbetare bereddes 
plats efter påtryckningar från den lokala arbetsförmedlingen i Ronneby. Företa-
get gjorde en framställan om ökning av andelen visstidsanställda, vilket fack-
klubben avslog kategoriskt. Motivet som fabriksklubben angav rörde företagets 
tidigare ovilja mot att tillsvidareanställa redan tidsbegränsat anställd personal 
även vid långvarig arbetskraftsbrist.551

Övergången från femskift till treskift generellt efter semesterperioden 1979 
ledde, med fackklubbstyrelsens dystra formulering, till kännbara inkomstbortfall 
och ”att inarbetad kamratskap gick till spillo.” Även den mekaniska verkstaden 
övergick från femskift till treskift. Företagsledningen uttryckte behov om ökade 

––––––––– 
547 Protokoll fört vid förhandling mellan Tarkett AB och Industrifacket vid Tarkett AB 1998-10-05, 

Ärende: Övertid; Avtal (IFR). 
548 Se Åke Sandberg, 1997, sid. 25. 
549 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1973-12-07 (IFR). 
550 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1974-11-28, 1976-02-10, 1977-08-29 (IFR). 
551 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1977-10-14, 1977-12-16, 1978-10-17, 1979-12-05, 

1979-12-19 (IFR). 
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visstidsanställningar, vilket fackklubben accepterade i en omfattning av upp till 
två månaders anställning, men den begärde samtidigt ett utarbetat lokalt normsy-
stem i frågan.552

I sektionen för konsumentmattor gjordes nyinvesteringar för sju miljoner 
kronor 1981 och tjugofem nya arbetstillfällen skapades. Samtidigt gjordes ratio-
naliseringsvinster i övrigt som föranledde en personalminskning med arton an-
ställda. Fackklubben förhandlade om omplaceringar av personal. Verkstadsper-
sonal övergick från femskift till treskift. Företaget begärde förhandlingar om 
permitteringar. Efter fackliga påtryckningar beslutade företaget om 26 permitte-
ringsdagar med kompensation av lönen upp till normalnivå. Vidare fördes för-
handlingar om villkoren för vikarietillsättningar och arbetstrygghet vid värn-
plikt.553

År 1982 genomförde företaget efter förhandlingar smärre personalinskränk-
ningar i form av förtidspensioneringar av arbetsmarknadsskäl. Nio personer över 
60 år sades upp med pension, varefter företaget tillfälliganställde fyra. Fackklub-
ben uttryckte sitt missnöje med den förda personalpolitiken. Förhandlingar om 
att avsöndra städ- och kökspersonal till fristående entreprenörer genomfördes. 
Efter centrala förhandlingar beslöt företaget att lägga ut lokalvården och driften 
av personalmatsalen på entreprenad. Företaget begärde förhandlingar om ned-
läggning av avdelningen för industrigolv. Berörd personal erbjöds andra befatt-
ningar inom företaget, när produktionen inom avdelningen upphörde under 
1986.554

Vid Aggregat 3 återgick personalen 1986 från treskift till femskift. Facket  
ondgjorde sig över den så kallade ”skamvrån” – anslagstavlan vid respektive ag-
gregat där produktionsledningen fortlöpande redovisade inkomna reklamationer 
från kunder. Det hävdades att ”avsynerskorna” kände sig särskilt utpekade. 
Språkbruket visar att det så sent som 1987 bara var kvinnor som hade befattning-
arna för avsyning. Samma språkbruk återkommer i andra fackliga protokolls-
handlingar, men det kan vara intressant att notera att i en namnlista med krav om 
höjda löner 1989 endast en av tretton kvinnliga avsynare titulerade sig själv som 
”avsynerska”, medan de övriga tolv använde uttrycket ”avsynare”.555 Det tilläm-
pade språkbruket bland kvinnorna som innehade befattningen ”avsyning” vittnar 
om en anpassning till manliga normer och möjligen om tendenser till maskulini-
sering inom arbetsprocessen generellt. Att män arbetade som avsynare förekom 

––––––––– 

553 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1981-02-16; 1981-05-20 (IFR). Enligt femskift var 
de anställda uppdelade i fem skiftlag som enligt ett rullande schema arbetade två förmiddagar (kl. 
06–14), två eftermiddagar (14–22) och två nätter (22–06) varefter de var lediga i fyra dagar. Treskift 
innebar att de anställda arbetade måndag t o m fredag, fem förmiddagar (06–14), fem eftermiddagar 
(14–22) och fyra nätter (måndag natt t o m torsdag natt) och således alltid var lediga under helgerna. 
553 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1981-06-15; 1981-10-22; 1981-11-02 (IFR). 
554 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1982; 1983; 1984; 1986 (IFR). 
555 Klubbmötesprotokoll 1987-12-01; 1989-06-08, (bilaga 2), (IFR). 
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egentligen inte före omorganisationen med dess rotationssystem i mitten av 
1990-talet.556

Frågor kring arbetstider, föräldraledigheter och befattningsplaceringar drevs, 
efter fruktlösa lokala förhandlingar, till centrala förhandlingar 1990. År 1992 
skedde  permitteringar och uppsägningar i samband med övergångar från fem-
skift till treskift. Ett fyrtiotal produktionsanställda miste arbetet och permitte-
ringar i form av fyradagarsvecka genomfördes under en period. Uppsägningar 
skedde 1996 av både kollektivanställda och tjänstemän. Bland produktionsperso-
nalen varslades 100, varav 62 efter förhandling delgavs uppsägningar. Efter ökad 
orderingång drogs uppsägningarna tillbaka.557

Lokala avtal om hantering av information och förhandling vid övertidsuttag 
samt om arbetsuppgiftsgaranti vid tjänstledighet liksom ett enhetligt beredskaps-
avtal för samtliga bland de kollektivanställda med någon form av beredskaps-
tjänst slöts 1998. Varsel om permitteringar och uppsägningar skedde 1999. 41 
uppsägningar verkställdes, men återtogs efter ökad orderingång. En enkät bland 
de kollektivanställda om arbetstider och löner genomfördes under år 2000. Ar-
betstidsfrågor tog (”som vanligt”) mycket facklig tid i anspråk under året.558

Arbetstid och arbetsfri tid  

Den målstyrda organisationens högre arbetstempo fick även andra konsekvenser. 
Flexiblare ramar och mindre detaljstyrning av arbetet innebar i praktiken kortare 
och färre raster. I den gamla organisationen var rasterna tydligt markerade enligt 
avtal och det rådde klara och odiskutabla gränser mellan arbete och icke-arbete. 
Arbetarna gick ifrån den omedelbara arbetsplatsen för att ta rast i matsalen, där 
de kunde dricka en kopp kaffe etc. Som regel gick arbetarna på rast i grupper om 
tre, och ersattes under rasten av tre avlösare. Rutiner utvecklades i vissa fall på så 
sätt att samma arbetare återkommande träffades samtidigt i matsalen. Dessa kun-
de då spela kort eller samtala en stund. Rasterna togs ut hopslagna till två 18 mi-
nuters raster per skift.  

I den nya organisationen kunde man se tendenser till att gränserna suddades 
ut. Kaffeautomater, stolar och bord fanns nära intill aggregaten. Rasterna togs så-
ledes i omedelbar anslutning till själva arbetet, vilket delvis utarmade rastens 
”avkopplande kvalitet”. Dessutom ökade med den målstyrda organisationen obe-
nägenheten att ta rast överhuvudtaget. Produktivitetskraven var ibland så väl 
förankrade bland personalen i skiftgrupperna att den inre gruppdisciplineringen 
gjorde att de anställda inte tog sina stipulerade raster. Det uppdrivna tempot och 
den ”slimmade” bemanningen ansågs vara orsaker bakom. Det kunde inträffa att 
samordnare inte fick gruppen med sig i beslutet att ta rast, men den omvända si-
tuationen att samordnaren ansåg att gruppen inte kunde ta rast förekom också. 

––––––––– 
556 För en utförlig diskussion om problematiken kring uttalat feminina och maskulina yrkesbeteck-

ningar, se Sune G. Dufva, 2002, sid. 144 ff.   
557 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1990 (sid. 8); 1992 (sid. 7); 1996 (IFR). 
558 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1997; 1999; 2000 (sid. 3), (IFR). 
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Om oförutsedda problem plötsligt skulle uppstå vid aggregatet avbröts rasten 
omedelbart. Arbetsrasten blev i den målstyrda organisationen en arena för kamp 
som rörde arbetets integrativa tendens i individernas privata sfärer av arbetsfri 
tid. Inte bara arbetet i sig blev en arena där de anställda ”framträdde”, upplevde 
sig framträda, blev iakttagna och bedömda, utan även rasterna. Ett konkret 
”ärende” med rasten, till exempel att röka, kunde fungera legitimerande, medan 
rasten för dess egen skull kunde sättas ifråga. Man kan tala om ett arbetets inva-
sion i icke-arbetet, eller en offentlighetssfärens kolonisering av de privata, för-
troliga, sfärerna.559

Parallellt med denna utveckling, det höjda tempot och de ökade effektivitets-
kraven innebar målstyrningen ändå upplevelser av större arbetstillfredsställelse, 
ökat arbetsinnehåll och omväxling.560 Uppfattningen att ”den gamla organisatio-
nen” vore att föredra framför den nya målstyrda, har inte framkommit i under-
sökningen, även bortsett från de påtagliga arbetsmiljöförbättringar som skedde 
under samma tidsperiod.561

I anslutning till rastproblematiken och de anställdas upplevelser av det iakt-
tagna och bedömda framträdandet hävdades uppfattningen bland de anställda att 
vissa högre chefer inte insåg en skiftgrupps verkliga effektivitet därför att arbe-
tarna vid påseende kunde förefalla overksamma vid aggregatet. Kritik framkom 
då mot att ”arbetarna bara sitter”. Att produktionen faktiskt löpte problemfritt 
med ett optimalt tempo och med högsta kvalitet förbisågs i dessa fall. Däremot 
kunde skiftgrupper, som inte till fullo lyckades ställa in aggregatet utan drabba-
des av problem, vilket tvingade arbetarna att korrigera olika funktioner, få beröm 
för den höga aktivitetsgraden, trots att det kanske i det aktuella fallet producera-
des med relativt låg hastighet och kvalitet. Fenomenet framstår som ”återfall” 
bland de aktuella cheferna till bedömningsgrunder enligt den gamla organisatio-
nens reglerade detaljstyrning avseende arbetets utförande snarare än den anbe-
fallda målstyrningen. Kritik kunde förekomma mot enskilda skiftgrupper trots att 
kapacitetsutnyttjandet av aggregatet låg på 90 procent, eller i enstaka fall så 
mycket som 92-95 procent under långa perioder.562

Sammanfattande  diskussion 

Undersökningsperiodens första årtionde präglades av praktiskt taget ständigt på-
gående lokala löneförhandlingar. I det tidiga 1970-talet gällde dessa inte bara lö-
nenivåer utan även i hög grad formerna för lönesättningen. Under 1972 – 1973 
skedde en övergång från timlön till månadslön, vilket kan ses som en del i den 
radikala rörelse bland svenska löntagare i slutet av 1960-talet och början av 

––––––––– 
559 Forskningscirkelsprotokoll V, sid. 1 (IFR). I Ulla Karin Nordänger, 2002, utreds orsaker till, och 

konsekvenser av ett förändrat innehåll i lärares raster. Utvecklingen av de produktionsanställdas 
raster vid Tarkett har intressanta principiella paralleller med lärarnas rastsituationer inom offentlig 
sektor. Se Nordänger, 2002, sid. 148 ff.   

560 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 2 (IFR). 
561 Forskningscirkelprotokoll VI, 2002-09-23, sid. 1 (IFR). 
562 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 2 (IFR). 



165

1970-talet, där protester restes mot bland annat ackordshets och uppdriven ar-
betstakt.563 Det kan också noteras slitningar mellan olika kategorier, särskilt mel-
lan produktionspersonal och vissa grupper bland underhållspersonalen, exempel-
vis elektriker, på grund av företagets ojämlika lönepolitik. Vissa grupper, exem-
pelvis elektriker och mekaniker, åtnjöt högre status och var privilegierade, inte 
minst lönemässigt, jämfört med produktionsarbetare vid aggregaten. Ett fackligt 
medel för att mildra de upplevda orättvisorna var att i förhandlingarna med före-
taget driva senioritetsprincipen på bekostnad av meriteringsprincipen. Vid en 
allmän jämförelse av lönenivåer vid andra industriföretag konstaterades att lö-
nerna vid Tarkett var relativt låga.  

Resultatbonus för de anställda infördes 1978. För beräkning av denna använ-
des differentierade parametrar dels mellan arbetare och tjänstemän, dels mellan 
olika arbetare vid de olika produktionsanläggningarna Södra fabriken och Forna-
näs. Oenigheten mellan fackförening och företagsledning om konstruktionen av 
bonussystem, lönegrupper och OB-ersättningsnivåer var i allmänhet påtaglig. Ef-
ter Tarketts fusion med tyska Synfloor genomfördes jämförande tidsstudier med 
tyska produktionsenheter.  

Oenigheten om lönerna var inte begränsad till den lokala nivån. Under våren 
1980 resulterade strandade centrala förhandlingar i en storkonflikt med övertids-
blockad, lockout och strejk, vari de kollektivanställda vid Tarkett berördes. De 
lokala meningsmotsättningarna om löner bestod under större delen av 1980-talet 
med återkommande och segslitna centrala förhandlingar. Under senare hälften av 
1980-talet kan man skönja tendenser till mer differentierade och individualisera-
de löner genom nykonstruktioner och kompletterande förändringar av det lokala 
lönesystemet. Även bonussystemet reviderades, fast i mer utjämnande riktning 
för de olika kategorierna anställda. Lönekapplöpningen mellan offentlig och pri-
vat sektor, och mellan olika kategorier inom industrin, drev upp nivåerna för 
centralt förhandlade lönepåslag. Samtidigt medförde förväntningar/farhågor om 
hög inflation att de centralt avtalade löneökningarna i praktiken användes som 
”golv” i de lokala förhandlingarna vilka återkommande därför tog en stor del av 
fabriksklubbens förhandlingsenergi i anspråk. Lokala fackliga företrädare tende-
rade i den situationen att snegla på förhandlingsresultat vid andra arbetsplatser 
inom den egna avdelningen varför benägenheten till snabba förhandlingsavslut 
var liten.564 Situationen för de lokala löneförhandlingarna under 1970- och 1980-
talen har betydelse för en diskussion om lokala verksamhetsfunktioner och in-
tressefunktioner i nästa kapitel.  

År 1990 inträffade en lokal tolkningstvist om ett löneförhandlingsresultat, 
som ledde till en vild strejk under två skift. Tvisten löstes i en central förhandling 
till det lokala fackets nackdel. 1992 presenterade företaget ett förslag till nytt 
lokalt lönesystem som i allt väsentligt var merit- och kompetensbaserat. Försla-
get krävde omfattande behandling och förhandlingar och trädde i kraft 1993. Bo-
nussystemet rekonstruerades igen och enhetliggjordes för samtliga anställda från 

––––––––– 
563 Se t ex Lars Olsson/Lars Ekdahl, 2002, sid. 122 f; Christer Lundh, 2002, sid. 252 f. 
564 Intervju med Lars-Göran Karlsson, 2003-05-09.  
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och med 1994. Löneavtalens giltighetstid utsträcktes och 1999 avtalades om en-
dast en lönerevidering per år. 1990-talet präglades efter dess inledning av relativt 
lugna lokala förhandlingar med mycket få begärda centrala förhandlingar. Under 
1990-talet ökade resultatbonusens relativa andel av lönen påtagligt (6,9 procent 
av årslönerna totalt under 1990-talet mot 3,5 procent under 1980-talet, det vill 
säga praktiskt taget en fördubbling under 1990-talet), vilket går att koppla till fö-
retagets ambition att bibringa de anställda en helhetssyn och lojalitet med företa-
gets verksamhetsmål vad gäller produktivitet och kvalitetsmedvetande, samt att 
koppla en allt större andel av lönesumman direkt till företagets vinstnivåer. 

Det nya mer individualiserade lönesystemet som infördes 1993 anses ha 
främjat flexibilitet och kompetensutveckling bland de anställda. I det gamla sy-
stemet fanns fyra lönegrupper, där ca 95 procent av de produktionsanställda ten-
derade att hamna i den översta gruppen. Den rigida befattningsindelningen i till 
exempel maskinskötare, krossare och avsynare tillsammans med senioritetsprin-
cipen verkade inte pådrivande på kompetensutveckling, arbetsrotation eller flex-
ibilitet. År 1993 infördes vid sidan av det nya generella bonussystemet två hu-
vudkategorier, tekniker och operatörer, inom vilka de individuella lönerna fast-
ställdes utifrån detaljerade kravspecifikationer. Emellertid gick det ett par år in 
på det nya århundradet att skönja hur många anställda i praktiken ”slog i taket” 
även i det nya lönesystemet, delvis beroende på att företaget inte ansågs leva upp 
till sitt ansvar att erbjuda produktionsanställda teknisk kompetensutveckling i 
tillräcklig omfattning.565

Diskussionerna i fabriksklubben kring arbetstiderna var, vid sidan av den 
allmänna arbetslivs- och samhällsdebatten, under hela undersökningsperioden 
tätt förbundna med systemen för skiftarbete. I huvudsak var två olika konstruk-
tioner för skiftgång aktuella, treskift och femskift, även om fyrskift tillämpades 
under kortare perioder. Femskift innebar att produktionen var igång dygnet runt 
samtliga dagar i veckan, medan treskift innebar produktionsstopp – och därmed 
ledighet – under helgerna.566

Arbetsinkomsten blev med femskift väsentligt högre på grund av helgarbetet, 
samtidigt som den totala arbetstiden var kortare. Dessutom var arbete enligt fem-
skift mindre slitsamt, framför allt genom att man aldrig arbetade mer än två nät-
ter sammanhängande. Yngre anställda som inte (ännu) bildat familj, liksom små-
barnsföräldrar tycktes ofta föredra treskift då de prioriterade lediga helger. An-
ställda som av olika skäl inte ansåg att arbetsfria helger var så viktigt, och äldre 
anställda, verkade föredra femskift. Från företagssynpunkt tillämpades femskift 
vid stort produktionsbehov, medan treskift med stillastående produktion under 
helgerna tillämpades vid vikande orderingång.567

Företagsledningens beslut att under olika perioder införa treskift istället för 
femskift möttes regelmässigt med fackliga protester. Förändringar i detta avse-
ende innebar ju även att etablerade arbetargrupper splittrades och att en del per-
sonal avskedades eller placerades om i företaget. Tillämpningen av fem- respek-

––––––––– 
565 Forskningscirkelprotokoll III, 2002-05-03, sid. 3 (IFR). 
566 Forskningscirkelprotokoll XI, 2003-03-06 (IFR). 
567 Forskningscirkelprotokoll XI, 2003-03-06 (IFR); Intervju med  Suzanne Ridderby, 2003-03-11. 
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tive treskift kan schematiskt relateras till företagets ordervolymer, vilka i sin tur 
var kopplade till den allmänna konjunkturen och företagets egen förmåga att 
göra sig gällande på marknaderna. 

Under 1970-talet skedde övergångar från femskift till treskift vid ett flertal 
tillfällen, tillsammans med varsel om uppsägningar och avskedanden. Begäran 
om centrala förhandlingar och konflikter i samband med dessa förändringar visar 
hur den lokala fackliga ledningen gjorde motstånd mot de försämrade arbetsvill-
koren. Med förbättrad konjunktur och ökad orderingång återgick företaget i mit-
ten av 1980-talet i hög grad till femskift. I början av 1990-talet skedde en kon-
junkturnedgång med uppsägningar och permitteringar av anställda. Perioden 
fram till sekelskiftet präglades därefter av relativt omfattande varsel om permitte-
ringar och uppsägningar, vilka emellertid återtogs efter ökade orderingångar. Fö-
retagets varslade – men ej verkställda – personalminskningar 1996 och 1999 
tydde på ett behov hos företaget att vid osäker konjunkturprognos se till att 
snabbt kunna avskeda arbetskraft och eliminera kostnader om situationen skulle 
förvärras. Det kan alltså förefalla som om företagsledningen i vissa situationer 
utfärdade varsel om personalminskning ”för säkerhets skull”.  

Två centrala aspekter på anställningsrelationerna rör förekomsten av tidsbe-
gränsade anställningar samt utläggning av verksamhet på entreprenad, så kallad 
outsourcing. Medan förändringar i systemet för skiftarbete representerar vad som 
har kallats dynamisk flexibilitet, utgör tillämpning av tidsbegränsade anställning-
ar exempel på numerisk flexibilitet.568 Av undersökningen framgår att företags-
ledningen mot slutet 1970-talet önskade utöka andelen tidsbegränsat anställd 
personal. Det lokala facket motsatte sig detta, men tvingades i början av 1980-
talet att acceptera en viss ökning mot att ett lokalt normsystem i frågan utarbeta-
des. Så kallade visstidsanställningar förekom under 1980- och 1990-talen i varie-
rande omfattning upp till en nivå på cirka tio procent av de produktionsanställda. 
Företagsledningens beslut att från och med 1996 driva enheten med full produk-
tion under hela året innebar en påtaglig ökning av visstidsanställda under semes-
terperioden. Även om det statistiska underlaget inte är komplett och nivåerna är 
relativt låga, bör man notera den ökande trenden av tidsbegränsat anställda på 
över 35 procent mellan 1984 och 2002.  

En metod för att öka andelen tidsbegränsat anställda i slutet av undersök-
ningsperioden var att konstruera korta vikariat inom företaget. Det gick till så att 
en vakans ersattes under perioder av olika redan tillsvidareanställda, vars ordina-
rie befattningar således bara var vakanta i tidsbegränsade perioder och följaktli-
gen i sin tur kunde besättas av tidsbegränsat anställda. Omfattningen av förfa-
ringssättet med vikariatsanställningar är svåröverblickbar, men förekom vid si-
dan av den redovisade tidsbegränsade anställningsformen.569

Outsourcing av lokalvård, personalbespisning och vaktens verksamhet sked-
de under andra halvan av 1980-talet, liksom utförsäljningen av hela logistikav-
delningen. Huvuddelen av de berörda anställda kunde behålla sina arbeten efter 
utförsäljningarna.  År 2001 återköpte Tarkett avdelningen för logistik. 

––––––––– 
568 Se Kristina Håkansson/Tommy Isidorsson 1998, sid. 255 ff. 
569 Intervju med Åke Nilsson, 2003-03-11. 
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Anställningsrelationernas förändring vid Tarkett Sommer AB i Ronneby har ana-
lyserats med utgångspunkter i lönesystem och anställningsförhållande inom ett 
fält där tayloristisk minimalism respektive toyotistisk maximalism som ett mo-
ment i managementkonceptet lean production angivits som ytterlighetsmarkörer. 
De empiriska iakttagelserna är främst fokuserade på rörelseriktningar inom det 
angivna fältet.  

I 1990-talets början skedde lönesystemsförändringar från senioritetsbaserade 
lönetrappor mot en lönesättning med utgångspunkter i individuell kompetens. 
Bestämningen av kompetens gjordes med avsikten att främja initiativförmåga, 
ansvarstagande och engagemang samt verka pådrivande på personal- och organi-
sationsutveckling. Lönesystemet skulle också åstadkomma ett rikare arbetsinne-
håll genom att uppmuntra till integration och flexibilitet och främja en helhetssyn 
på företagets verksamhet bland de anställda, inte minst genom att tona ner tidiga-
re skillnader mellan olika arbetarkategorier. En utveckling av bonussystemet 
skulle också verka i produktivitets- och kvalitetshöjande riktning samtidigt som 
det hade en egalitaristisk funktion i sin allomfattande konstruktion. Företaget 
implementerade genom det reformerade lönesystemet ett instrument för målstyr-
ning och frångick därmed ett belöningssystem som tidigare hade haft sina ut-
gångspunkter i reglerad detaljstyrning. Utvecklingstendenserna gick således i 
riktning från tayloristisk minimalism mot toyotistisk maximalism inom ramen 
för lean production. Företaget belönade i det nya lönesystemet i högre grad ar-
betskraftens potential utöver bara utförandet av i förväg reglerade arbetsmoment. 
Kompetenskraven för anställning höjdes och omorganisationen utifrån en kvali-
ficeringsstrategi innebar i sig ökade krav på befintlig personal. Demarkationen 
utåt verkade för ökad integration och sammanhållning inom företaget. Den loka-
la hegemonins företagslednings- och produktionsledningsdominans kunde där-
igenom konsolideras. Det empiriska undersökningsresultatet ger knappast stöd 
för tesen om styrning genom försvagning av anställningsförhållandena med av-
seende på begränsad anställningstrygghet, mer än för gruppen tidsbegränsat an-
ställda.570

I den idealtypiska toyotistiska modellen och i modellen för lean production
har, som framgått, anställningsrelationen otvetydig inverkan på arbets- och led-
ningsprocessen. Detta är avgörande för den lokala ansvarsfördelningen och före-
tagets maktutövning gentemot de anställda. Inte minst gäller detta maktutöv-
ningens former och dess praktik i mötet mellan över- och underordnad i företa-
get, manifesterad genom ideologisk styrning som leder till självdisciplinering i 
målstyrda ”ansvarsfullt självständiga” arbetargrupper. Tendenserna kunde iakttas 
i Tarkett Sommer AB i det sena 1990-talet.  

––––––––– 
570 Jfr Åke Sandberg, 1997, sid. 28. 
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8. Företagsledning och facklig 
verksamhet

I det förändringsperspektiv som tar sina utgångspunkter i internationalisering, 
teknisk utveckling och organisationsförändring är det viktigt att undersöka de 
sociala relationernas förändring. På en hög abstraktionsnivå kan man tala om re-
lationer mellan kapital och arbete. På en operationaliserad nivå handlar det om 
relationerna mellan företagsledning och facklig organisation, med en fokusering 
på dessa som historiska aktörer på olika organisatoriska nivåer; här främst vad 
gäller central förbundsnivå och lokal företagsnivå. 

Centrala arbetsgivarperspektiv 

För en belysning av företagarsidans övergripande visioner och framtidsperspek-
tiv vid mitten av 1990-talet har jag valt ett studiematerial som utformades 1995 
på uppdrag av ledningen för ALMEGA – den arbetsgivarorganisation inom SAF 
(nuvarande Svenskt Näringsliv) som bland annat omfattade Kemiförbundet, till 
vilket Tarkett AB var anslutet. Materialet som åberopas var utformat med inrikt-
ning på praktiskt förändringsarbete i företag anslutna till ALMEGA, samtidigt 
som det innehöll utvärderingar av genomförda förändringsprojekt i åtta med-
lemsföretag.571 Studiematerialet syftade till att åstadkomma effektiviseringar och 
att generellt inspirera till åtgärder för att möjliggöra produktion med högre pro-
duktivitet och kvalitet. De viktigaste frågorna gällde: 

Målstyrning av organisatoriskt förändringsarbetet – förankring och imple-
mentering av målen för förändringsarbetet, bland annat i dialog med facket 
lokalt, ansågs avgörande. 
Engagemang och information till all personal – lyhördhet gentemot de an-
ställda och deras eventuella ifrågasättande och kritik (det gjordes anmärk-
ningen att acceptans för förändring bland personalen i vissa fall inte infinner 
sig förrän efter förändringens genomförande). 
Utbildning och kompetensutveckling – genomförd utbildning före föränd-
ringen rekommenderades. Den interna utvärderingen av förändringsproces-
sen vid åtta medlemsföretag visade att de företag som klarat förändringsar-

––––––––– 
571 Ann-Beth Antonsson, 1995. 
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betet smidigast när det gäller utökade arbetsuppgifter hade genomfört ut-
bildning före själva förändringen.572

Fokus på en förändring av chefsrollen – cheferna borde utvecklas till ledare,
chefen blir då inte nödvändigtvis den som är kunnigast i sak utan den som 
kan utveckla och inspirera en grupp. Personliga ledaregenskaper gavs hög 
prioritet. 
Förändringsarbete genom arbetsgrupper – personalen deltar i förändringsar-
betet och upplever därigenom delaktighet i förändringsprocessen.
Utveckling av nya lönesystem som kan understödja det lokala förändringsar-
betet och stärka motiven för de anställda att aktivt delta i förändringsarbe-
tet.573

Utan att empiriskt kunna visa någon direkt förbindelse mellan de tankar som 
kommer till uttryck i materialet och den lokala produktionsenhetsledningen vid 
Tarkett i Ronneby, är materialet ändå viktigt för att belysa tankefigurer och vi-
sioner som rådde generellt bland arbetsgivare och deras företrädare i den aktuella 
tiden. Det finns ingen anledning att misstänka att den lokala företagsledningen 
skulle vara avskärmad eller isolerad från rapporter och program för effektivitets-, 
produktivitets- och kvalitetsutveckling som producerades centralt inom den egna 
intresseorganisationen.574 Material av den typ som refereras ovan har därför, me-
nar jag, stort värde för att förstå enskilda företagsledningars ställningstagande i 
frågor som rör utveckling och förändring av organisation, kompetens, löner, ar-
betsmiljö etc.  

I de förbundsvisa avtalsförhandlingarna var Tarkett Sommer AB som med-
lem i Kemiförbundet underställt avtal och överenskommelser mellan ALMEGA, 
Industri/Kemiförbundet och Industrifacket. Inom de båda arbetsgivarorganisatio-
nerna skedde under 1980- och 1990-talen en utveckling och en förändring i sy-
nen på framför allt lönebildningen som det här finns anledning att ytterligare 
uppmärksamma.575

Generellt framträdde i arbetsgivarorganisationernas målsättning för deras ar-
bete under 1900-talets två sista decennier problemområden som till väsentliga 
delar formulerades utifrån kunskaps-, informations- och attitydaspekter. Ett cent-
ralt intresse fästes vid olika strategier för samförståndslösningar i relationerna 
mellan företag och anställda. Traditionella förhandlingar under 1960- och 1970-
talen hade byggt, hävdades det, på felaktiga föreställningar och missuppfattning-
ar där den påstått mytologiska utgångspunkten var att löneökningar kunde ske – 
fördelade ur ett centralt utrymme – redan innan produktivitetsutveckling eller 
ökade arbetsinsatser ägt rum. Hans Löfgren, förhandlingsansvarig för ALME-
GA/Kemiförbundet, gör sig i Vägen till lokal lönebildning till tolk för uppfatt-
ningen att lönesättning med nödvändighet måste relateras till det enskilda företa-
gets förutsättningar i ett mikroperspektiv. Först skall resultat i termer av produk-
tivitetshöjningar kunna påvisas, därefter kan lönehöjningar komma ifråga. Sam-

––––––––– 
572 Jfr Kristina Håkansson, 1995, sid. 42.  
573 Ann-Beth Antonsson, 1995, sid. 7-12. 
574 Intervju med Per Mattsson, 2003-12-18; Lars Persson, 2003-12-22. 
575 Stycket baseras, där inget annat anges, på Hans Löfgren, 2000. 
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ordning med förhandlingsresultat och löneutveckling i andra organisationer och 
företag medförde snedvridningar i lönestrukturen. Den solidariska lönepolitikens 
principiellt (struktur-)rationaliserande funktion avvisas i sammanhanget. Men, 
hävdar Löfgren, under 1990-talet hade det skett påtagliga attitydförändringar till 
förmån för tillämpningar av lokal lönebildning. Lönesättningen torde härigenom 
bli mer dynamisk och balanserad i ett långsiktigt perspektiv. Därtill förutspåddes 
som en följd av lokal lönebildning minskade incitament till konfrontationer på 
arbetsmarknaden. En förutsättning för detta vore emellertid att arbetsmarknadens 
parter och även massmedia, förmådde bryta med gamla traditioner och föråldra-
de synsätt: 

Det är hög tid att få arbetsmarknadsjournalisterna att tänka i nya banor 
och mera se lönebildningen i ett långsiktigt företagsperspektiv och 
mindre en årlig kamp mellan centrala organisationer.576

De traditionella lönesystemens tendens att bygga på befattningsbegrepp kritise-
ras av Löfgren. Tayloristisk arbetsorganisation som grund för hierarkisk befatt-
ningsuppbyggnad ersattes successivt eller kompletterades med andra eller nya 
flexibla organisationsformer. Detta har, menar Löfgren, betytt att tidigare tydliga 
befattningsgränser har blivit diffusa eller helt raderats ut och att arbetsuppgifter 
mer kommit att styras i förhållande till individuella förutsättningar hos enskilda 
anställda, ofta med ökad grad av ansvar, självständighet och kontroll. Nya löne-
system borde istället bygga på de anställdas individuella uppgifter, prestationer 
och arbetsresultat. Från företagssynpunkt framställdes det som nödvändigt att 
anställda skulle bibringas insikt om förtjänsterna med individualiserade och dif-
ferentierade löner för att ytterligare underlätta tillämpningen av lokal lönebild-
ning. Samtidigt som arbetsgivarsidan förordade lönemässig individualisering och 
differentiering på individnivå drevs den så kallade ”medarbetarfrågan” på före-
tags-/produktionsenhetsnivå då det argumenterades för ett tillskapande av enhet-
liga lokala kollektivavtal för samtliga medarbetare, såväl produktionsarbetare 
som tjänstemän, i företagen. Löfgren gör gällande en allmän uppfattning bland 
svenska arbetsgivare inom ALMEGA, Industri- och Kemiförbundet att ”den tra-
ditionella uppdelningen i arbetar- och tjänstemannauppgifter i hög grad har spe-
lat ut sin roll.” Centrala arbetsgivarföreträdares ansträngningar med inriktning 
mot lokal lönebildning tillskrevs högsta prioritet.577  I ett samhälleligt perspektiv 
framträdde på arbetsgivarsidans centrala nivå, till exempel vad gäller målstyr-
ning, delaktighet, lokal kompetensutveckling och lokal lönebildning, en uttalad 
strävan mot vad Göran Brulin har definierat som företagskorporatism på bekost-
nad av samhällskorporatism.578

––––––––– 
576 Hans Löfgren, 2000, sid. 89. 
577 Hans Löfgren, 2000, sid. 88-93 (92). 
578 Göran Brulin, 1989. 
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Expansion och chefsutveckling 

I det chefsutvecklingsprogram som genomfördes vid Tarkett AB 1993 slogs fast 
att för divisionens579 och produktionsenhetens överlevnad krävdes lönsamhet 
som ”tillfredställer ägarnas avkastningskrav på insatt kapital.” I den vision som 
presenterades inför chefsutvecklingsarbetet hette det: 

Vår division ska vara den ledande aktören i Europa inom vårt mark-
nadssegment inom fem år. Inom tio år ska vi vara den ledande aktören 
i världen.580

Programledningen argumenterade för det realistiska i visionens innehåll med ut-
gångspunkt i företagets, vid den aktuella tidpunkten, industriella och marknads-
mässiga potential. Från en genomsnittlig marknadsandel i Västeuropa, Australi-
en, Nya Zeeland och USA på 14,25 procent (till exempel Sverige 36 procent, 
Tyskland 17 procent, Frankrike 5 procent, England 2 procent, USA 26 procent) 
angav företaget en målsättning att på sikt öka med i genomsnitt cirka tio procent-
enheter. Den största ökningspotentialen i absolut produktvolym låg enligt pro-
gnosen i USA-marknaden. Framför allt betonades i samband med den expansio-
nistiska visionen det nödvändiga i att lokalisera och etablera samarbete med be-
slutsfattare inom ett väl definierat marknadssegment. Ett tredelat marknadskon-
cept riktade sig mot slutanvändare, golventreprenörer och arkitekter avseende, i 
nämnd ordning, låg total brukandekostnad, ökad produktivitet vid installation 
samt möjlighet att tillgodose individuellt ställda estetiska krav. DPO (Division 
Plastgolv Objekt) måste agera på den internationella marknaden via redan befint-
liga säljbolag inom koncernen för att på så sätt ta till vara redan upparbetad kän-
nedom om de lokala marknaderna.581 Både vad gällde möjligheterna att uppfylla 
de direkta kraven gentemot de tre definierade marknadsagenterna och att utveck-
la samarbete med de lokala säljbolagen underströks energiskt ”kompetensen hos 
varje enskild medarbetare [som] den avgörande konkurrensparametern i framti-
den”. Erfarenheten visar, hävdades det i programmaterialet, att en effektiv mo-
dern maskinpark alls icke utgör garanti för upprätthållen konkurrenskraft i ett 
hårdnande marknadsklimat, utan att det varit de företag som investerat mer i 
kompetens än i maskiner och byggnader som klarat sig bäst. Kontinuerlig kom-
petenshöjning inom organisationen där nivåerna på insatserna måste vara lika el-
ler högre än konkurrenternas framhölls, med tillägget att ett negativt kompetens-
gap visavi konkurrenterna förr eller senare skulle leda till nedläggning av verk-

––––––––– 
579 Produktionsenheten Ronneby bestod i två anläggningar, Fornanäs och Södra fabriken, vilket även 

framgått tidigare. Tillsammans med en produktionsanläggning i tyska Konz bildade de Division 
Plastgolv Objekt (DPO) inom Tarkett AB Ronneby.  

580Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Projektplan”, sid. 3 (TPAR).  
581 1993 bestod Tarkettkoncernen av sex divisioner; Division Trägolv Europa (årsomsättning: 717,2 

MSEK), Division Trägolv USA (151,5 MSEK), Division Plastgolv Konsument (1005,9 MSEK), 
Division Plastgolv Objekt (746,4 MSEK), Division Plastgolv USA (974,0 MSEK) och Division Fo-
lie (429,1 MSEK). Säljbolag inom koncernen fanns etablerade i Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
Tyskland, Österrike, Frankrike, Schweiz, Holland, Italien, Storbritannien, Spanien, och Australien. 
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samheten.582 År 2000 utgjorde Tarkett Sommer världens största enskilda golv-
producent med 28 procent av marknaden för homogena objektgolv i Västeuro-
pa.583

Som ansvariga för kompetensnivån och dess utveckling i företaget framhölls 
i programmaterialet divisionens chefer. Högsta prioritet bland kraven på chefs-
egenskaper gavs lojaliteten, vilket framgår med skärpa: 

En Tarkettchef måste framförallt vara lojal. Oenighet är inte nödvän-
digtvis illojalitet. En Tarkettchef, som med företagets bästa för ögonen 
inte samtycker, ska man lyssna på. Å andra sidan, en Tarkettchef, som 
aktivt deltar i eller uppmuntrar handlingar, som strider mot företagets 
bästa, är illojal. De, som handlar så, måste snabbt tillrättavisas. Deras 
förmåga att påverka och slå ned modet på lojala Tarkettare är en 
smittsam åkomma. I fall där illojala handlingar och attityder inte kan 
ändras, måste drastiska åtgärder vidtagas för att befria vår verksamhet 
från dem som inte ser något värde i densamma utan i stället undergrä-
ver den.584

Bland övriga krav och egenskaper som lyftes fram i det interna utvecklingspro-
grammet märktes mod, beslutsamhet, förmåga att förutse, tävlingsinstinkt, pålit-
lighet, fasthet, omsorg, självförtroende, trovärdighet, empati, känslomässig styr-
ka och ansvar. 

Beträffande visionerna för den övergripande personalpolitiken fokuserades 
en helhetssyn uttryckt som en enhet bestående av ”företaget – miljön – samhället 
– arbetet – Människan”. Verksamheten skulle i allmänna termer bedrivas i for-
mer som inte äventyrade miljön eller medarbetares hälsa, vilket på sikt torde bi-
dra till företagets lönsamhet. En helhetssyn med påtaglig integrationistisk infärg-
ning kom till synes i målsättningen att alla arbetsområden inom divisionen måtte 
ses som möjliga arbetsområden för de enskilda anställda. När det gällde målen
för de målstyrda skiftarbetargrupperna betonades chefernas uppdrag att framstäl-
la dessa som realistiska, trovärdiga, nödvändiga och engagerande nere på indi-
vidnivå. Som ett sätt att förmedla dessa mål angavs regelbundna utvecklingssam-
tal präglade av ömsesidig delaktighet. Divisionsledningens intentioner och atti-
tyder gentemot de anställda, kanaliserade via cheferna, kan utifrån den interna 
retoriken sammanfattas som individualiserande, aktiverande, kunskaps- och an-
svarsbefrämjande samt utvecklande beträffande delaktighet och allmänt goda re-
lationer vid företaget.585

Arbetsmiljöpolitiken vid DPO, som den kom till uttryck, betonade samban-
den mellan tydliga och öppna kommunikationer, anpassning av arbetsmiljö till 
de anställdas förutsättningar (där frågor om fysisk och psykisk ohälsa beaktas), 
en individcentrerad syn på de anställda samt medarbetarnas aktiva deltagande 
––––––––– 
582 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Helhetssyn” (TPAR). Se Anders Broström, 1991, 

sid. 19-26, och även Kompetensutveckling – en utmaning, SOU 1991:56, sid. 25. 
583 Market shares in Western Europe. Homogeneous resilient flooring. 2000 (TPAR). 
584 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Helhetssyn”, sid. 7 (TPAR). 
585 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Helhetssyn”, sid. 12-13 (12), (TPAR). 
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och – programmatiskt övergripande – företagets lönsamhet. Företagets lönepoli-
tiska visioner sammanfattades i några punkter: 

Divisionens lönepolitik ska bygga på ett samband mellan divisionens mål, 
resultat och lön. 
Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveck-
ling och arbetstillfredsställelse. 
Lönen är betalning för utförd prestation. 
Genom att lönen är individuell och ska spegla prestation har den enskilde 
anställde möjlighet att påverka sin lön. 
Lönen ska också vara beroende av arbetsuppgifternas art, svårighetsgrad 
och omfång. 
Lönen ska vara omvärldsrelaterad. 
Lönepolitiken ska vara känd av alla inom divisionen.  
Lönesättning är en chefsuppgift.586

Genom chefsutvecklingsprogrammet 1993 skedde en fokusering och en nyorien-
tering av chefsrollen och chefskapet som i allt väsentligt saknade motstycke i fö-
retagets historia dittills. Analytiskt finns det redan här anledning att applicera te-
orin om kvalificeringsstrategi. Utvecklingsprogrammet för Tarketts 63 chefer på 
samtliga nivåer (inbegripet arbetsledarna) fick som en direkt konsekvens – ut-
över kompetenshöjning – att inte mindre än 19 chefer (det vill säga drygt 30 pro-
cent av produktionsenhetens chefer) valde eller förmåddes att ifrågasätta sina be-
fattningar vid företaget. Nio av dessa hade specialistkompetenser – de var tekni-
ker och ingenjörer – vilket betydde att de kunde återgå till kvalificerad verksam-
het i företaget utan att degraderas i kompetenshänseende. För de övriga tio före 
detta cheferna genomfördes olika individuella omplaceringsprogram, bland annat 
genom studier och omskolning.587

Chefsrollen för arbetsledarna hade fram till chefsutvecklingsprogrammets 
implementering 1993 framförallt varit förankrad i genuin produktionsarbetar-
kompetens. För att bli arbetsledare och sedan chef på högre nivåer skulle man 
alltså först och främst utmärka sig som en skicklig arbetare. Chefskapet var till 
övervägande del baserat i kunskap om arbetet och hur arbetet utfördes. I skift-
grupperna kunde det därför framstå som relativt förutsägbart vem eller vilka som 
kunde komma ifråga för befordran när det blev aktuellt; man visste i arbetar-
grupperna vem som besatt särskilda färdigheter och kunskaper. När uppmärk-
samhet riktades på chefsrollen med utgångspunkter i chefs- och ledarskapskom-
petenser snarare än i arbetarkompetenser fick det dramatiska konsekvenser för 
både enskilda verksamma chefer på olika nivåer, främst bland arbetsledarna, och 
för företaget i dess helhet. På företagssidan ökade insikten om ledarskapets po-
tential i frågor som inte bara gällde arbetets utförande; chefskap och arbetsled-
ning genom idéstyrning med mjuka metoder.588 För enskilda arbetsledare bestod  

––––––––– 
586 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, 1993-12-01 (TPAR). 
587 Intervju med Per Mattsson, 2001-04-05. 
588 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993 (TPAR); Se Åke Sandberg, 1997, sid. 28. 
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dramatiken i att de kompetenser varpå de dittills hade baserat en stor – kanske 
avgörande – del av sin auktoritet som ledare framställdes som obsoleta och 
mindre relevanta. Det nya chefskapet innebar krav om inspirerande och karisma-
tiska ledare som förväntades bibringa de anställda företagsledningens mål och 
värderingar. Chefskapet och arbetsledningen skulle innebära idéstyrning med 
”mjuka metoder” varigenom målen för en målstyrningspraktik och en lokal före-
tagskultur skulle internaliseras bland de anställda. Ett framgångsrikt sådant le-
darskap skulle resultera i de anställdas uppslutning kring företagets mål och 
verksamhet.589 Detta skulle innebära de anställdas ökade samtycke till företags-
ledningens verklighetsbeskrivning som grund för det lokala hegemoniska projek-
tet.

Det har visast sig svårt att entydigt slå fast i hur hög grad som det förändrade 
chefskapsinnehållet faktiskt omsattes i praktiken. Eftersom chefskap till stor del 
utövas individuellt av den enskilde chefen gentemot arbetare och grupper av ar-
betare blev variationerna av allt att döma relativt stora. Säkert är att chefsutveck-
lingsprogrammet fick vissa tidigare chefer att helt enkelt sluta. I åtminstone nå-
got fall gick tidigare produktionsledare tillbaka till att  bli ”vanliga arbetare”.590

Att intentionerna inte fullständigt fick genomslag bland produktionsenhetens 
chefer belyses av de meningsmotsättningar som förekom mellan skiftlag och 
produktionsledning, där skiftarbetare (och fabriksklubb) betraktade sig som eni-
ga i sak med företagsledningen, men stötte på patrull inom produktionsledning-
en.591 Det är ändå viktigt, menar jag, att analysera innehållet i de utvecklingspro-
gram som föranstaltades för att dels lokalisera förändringarnas bakomliggande 
intentioner, dels iaktta tendenser och rörelseriktningar i verksamheten. 

Tarketts chefsutvecklingsprogram 1993 betonade chefernas funktion att dela 
upp övergripande verksamhetsmål till avdelningarnas respektive individuella 
delmål. Det gjordes en distinktion mellan att utföra uppgifter och att nå resultat.
Genom chefskap via målstyrning skulle organisationens medarbetare bli resul-
tatorienterade. Målstyrningen beskrevs som en cyklisk process som utgår från en 
nulägesbeskrivning. Denna gav en bild av hur man för ett visst ansvarsområde 
hade lyckats utifrån tidigare gällande planering, mål och budget. Det gjordes en 
analys av eventuella avvikelser varpå slutsatser drogs om nya konkreta mål. För 
de konkreta målen gällde att de skulle vara mätbara i tid och/eller volym och att 
de kunde kategoriserades i IF-mål (icke förhandlingsbara mål) och Ö-mål (öns-
kemål). Dessutom stipulerades individuellt ansvar kopplat till de konkreta målen. 
Varje konkret mål skulle därefter detaljplaneras av den som ansvarade för mål-
uppfyllelsen. Detaljplanen innehöll redovisning av nödvändiga resurser och åt-
gärder avseende de aktuella verksamhetsmålen. Spännvidden kunde således vara 
stor mellan detaljplaner som beskrev kompletta nätverk av aktörer och aktiviteter 
över en lång tidsperiod och små enkla åtgärder som kunde genomföras omedel-
bart. Gemensamt för detaljplanerna var att de besvarade frågorna Var? När? 

––––––––– 
589 Intervju med Per Mattsson, 2001-04-05; samtal med Thomas Ericsson, 2001-04-05. 
590 Samtal med Thomas Ericsson, 2001-04-05. 
591 Forskningscirkelprotokoll I, 2002-04-23; III, 2002-05-03 (IFR). 
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Hur? Vem? och Vad? Sist i en målstyrningscykel skedde en uppföljning genom 
egen kontroll av dels den som ansvarade för måluppfyllelsen, dels övriga perso-
ner som berördes vilka då kunde styra sina ansvarsområden utifrån utfallet. De 
olika beslutsgrupperna skulle träffas regelbundet i effektiva möten där nuläget, de 
konkreta målen, detaljplanerna och kontrollen dryftades, varigenom hela företa-
gets verksamhet målstyrdes.592

Chefsutvecklingsprogrammet 1993 betonade betydelsen av de anställdas mo-
tivation för företagets förväntade expansion. Frågan ställdes retoriskt hur chefer-
na kunde verka för ett ökat tillvaratagande av de mänskliga resurserna, ”human-
kapitalet”, i företaget. Chefens egen sociala kompetens uppmärksammades som 
alltmer avgörande för chefsrollen i dess helhet. I programmet ställdes kraven att 
företagets chefer skulle kunna observera, förutsäga och påverka de anställdas 
beteenden i fråga om motivation, arbetsanpassning och samverkan. Beteende de-
finierades med en formel: ”Beteende = Personlighet  omgivande faktorer” 
(sic!).593

Då det hävdades att medarbetares personligheter är svåra (”nästan är omöj-
ligt”) att förändra, skulle en väsentlig del av chefskapet koncentreras på tillrätta-
läggande av omgivande faktorer i syfte att styra beteendet. Bara de chefer som 
förstår bakgrunden till hur människor fungerar, hette det, kommer att kunna nå 
de bästa resultaten ur den enhet – de människor – via vilken han/hon skall arbeta. 
Utöver kunskap om beteenden krävs dock, hävdades det,  

ett kontinuerligt uppövande av färdigheten att få människor att vilja 
göra, det vill säga ha en motivation att göra, det chefen vill. Den fär-
digheten övas upp genom att ständigt, utifrån kunskapen om motiva-
tion, observera människor och försöka förstå irrationellt beteende. 
Motivation är en inre drivkraft som sätter igång en handling. Motive-
rade människors beteende är ofta lika med ansvarstagande, initiativri-
kedom, möjlighetssökande och effektivitet.594

Tarketts chefer uppmärksammades i utvecklingsprogrammet på den komplexa 
”egenbilden” – identiteten – som hävdades utgöra bas för anställdas handlande 
och motiv bakom handlandet: biologiska och fysiska behov, trygghetsbehov, so-
ciala behov, ”egobehov” och självförverkligande behov. Cheferna måste alltid, i 
syfte att skapa motivation, söka möjligheter för människor att få sina behov till-
godosedda. I den strävan handlade det i hög grad om att skapa sådana situationer 
där behoven tillgodoses.595

I chefsutvecklingsprogrammet angavs med- och självstyrande grupper, ar-
betsutvidgning, arbetsberikning och arbetsväxling/arbetsrotation som önskvärda 

––––––––– 
592 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Chefskrav och målstyrning”, sid. 28-32 (TPAR). 
593 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Utvecklande chefskap”, sid. 1 (TPAR). 
594 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Utvecklande chefskap”, sid. 2 (TPAR). Det kan 

ha sitt intresse att jämföra dessa teser i Tarketts utvecklingsprogram med Kristina Håkansson 
(1995), där det redovisas forskning som visar möjligheterna för företag att genom att först förändra 
anställdas beteende kunna åstadkomma påtaglig attitydpåverkan i önskvärd riktning. 

595 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Utvecklande chefskap”, sid. 1-3 (TPAR).  
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motivationshöjande organisatoriska delmoment. I syfte att åstadkomma ökad ar-
betstillfredsställelse gjordes ett försök till analys av ingående delmoment; hög 
lön, varierande arbetsuppgifter, utvecklings- och avancemangsmöjligheter, möj-
lighet att umgås med jämlikar samt ett hänsynsfullt och deltagande agerande av 
arbetsledningen och en hög grad av egen kontroll över arbetsmoment och tempo.  

Under den övergripande rubriken ”personalutveckling” sammanställdes nöd-
vändiga ledarskapsfunktioner för att formulera och koppla samman individuella 
mål och värderingar med företagets mål: vinst, omsättning, marknadsandelar, 
likviditet. Genom utvecklingssamtalet mellan chef och anställd skulle man kom-
binera målformuleringarna – resonera sig fram till ett sätt att ”översätta” de indi-
viduella målen till företagets. Den uttalade ambitionen var att åstadkomma ett 
förtroendefullt utbyte av erfarenheter och möjligheter till uppföljning av tidigare 
målformuleringar. Därtill skulle tillfälle skapas att sätta gemensamt mätbara mål 
på både kort och lång sikt, där företagets mål och planer kunde förenas med den 
enskildes behov av utveckling.596

Företagsledningsperspektiven på chefskap och ledarskap genom målstyrning 
omfattar kulturstärkande hegemoniska anspråk. Människosynen, som den fram-
ställs i chefsutvecklingsprogrammet 1993, är både individorienterad och egalita-
ristisk. Genom att energiskt betona hela människans komplexitet och värde i 
produktionsprocessen samtidigt som man mycket tydligt preciserar vilka kompe-
tenser som företaget värderar går det att upprätthålla ett symboliskt och retoriskt 
egalitaristiskt förhållningssätt, trots att anställda belönas olika. I en situation där 
den enskilde anställdes motivation och önskan om arbetstillfredsställelse stämts i 
samklang med företagets mål genom ett tillrättaläggande av yttre omgivande fak-
torer, skulle exempelvis en lägre belöning från företaget inte betyda att männi-
skan i hennes totalitet nedvärderades, utan bara i de kunskaps-, färdighets- och 
personlighetsfraktioner som preciserats i företagets kravprofiler. En lönedifferen-
tieringsprincip med dessa utgångspunkter skulle med en framgångsrik ledar-
skapsutövning upplevas som mer rättvis än en likalönsprincip, och även löne-
sättningen skulle därmed innehålla ”mjuka” moment som styrmedel, det vill säga 
lönen skulle vara en konsekvens även av individens egna val och ställningsta-
ganden.  

Fackliga mål och företagsekonomiska medel 

På några viktiga punkter sammanföll innehållet i 1990-talets omorganisations-
process vid Tarkett Sommer AB i Ronneby med sedan länge angelägna industri-
fackliga mål inom produktionsprocessen.597 Framför allt gällde detta frågor om 
integration och utbildningssatsningar. När det handlar om sådana moment i en 
förändringsprocess – frågor om arbetets innehåll och kompetensutveckling – 
men även fackliga inflytandefrågor i företagen i allmänhet har Bo Stråth gjort en 
distinktion mellan två olika slags fackliga funktioner i kontakterna med företags-
ledningen; för det första en problemlösningsfunktion omfattande problem som 
––––––––– 
596 Chef i Tarkett, Chefsutvecklingsprogram 1993, ”Utvecklande chefskap”, sid. 11-18 (TPAR). 
597 Se kap. 3 i denna avhandling. 
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facket upplever sig ha tillsammans med företagsledningen. Den funktionen har 
varit särskilt påtaglig i tider av vikande marknader och vid nedläggningshot, och 
har då ofta gällt frågor kring rationaliseringsåtgärder – produktionsteknik och ar-
betsorganisation – och social verksamhet i anslutning till arbetet. Vid sidan där-
om finns emellertid, för det andra, även fackföreningens traditionella roll att ut-
trycka och representera medlemmarnas exklusiva intressen i egenskap av lönear-
betare. Denna intressefunktion gör sig särskilt gällande i löneförhandlingar, be-
mannings- och arbetstidsförhandlingar samt i förhandlingar om arbetsmiljöfrå-
gor. Stråth karakteriserar de två funktionerna i dels ”objektiva” konkurrenspro-
blem, där det gäller att klara överlevnaden på en internationell marknad vari ka-
pitalet investeras där det bäst gynnas av löneläge och övriga produktionsförhål-
landen, dels i ett subjektivt och motsättningsfullt förhållande i frågor om till ex-
empel fördelning av produktionsresultat, arbetstider och utformning av arbets-
miljön.598 På en högre teoretisk abstraktionsnivå är det, menar jag, viktigt att be-
trakta de fackliga intressefunktionerna som immanenta uttryck för arbetet som 
dynamisk motmakt mot kapitalets dominans i företagens olika marknader, fram-
förallt för köp av arbetskraft och beslut om anställningsrelationer, vinstutdelning 
och investeringar. Intressefunktionerna rör med nödvändighet även beslut om fö-
retags- och arbetsorganisation och teknikutnyttjande, vari frågor om arbetsmiljö 
inordnas, inom produktionsprocessen.599

Anders Boglind har kategoriserat de fackliga funktionerna i verksamhetsfrå-
gor och frågor om fördelning och bevakningsfrågor. Boglind lyfter fram en ge-
nerell iakttagelse av fackföreningsmedlemmarnas prioritering av fördelnings- 
och bevakningsfrågor, främst frågor om anställningstrygghet och rättvis lön. 
Verksamhetsfrågornas relativt låga prioritet bland medlemmarna betyder dock 
inte nödvändigtvis att frågorna i sig anses som mindre viktiga utan att förvänt-
ningar i dessa hänseenden snarare riktas mot företaget än mot facket.600

Stråth, åter, framhåller det fruktbara i att betrakta de båda fackliga funktio-
nerna som ytterlighetspositioner på en skala, där hans forskningsambition är att 
söka fastställa graden av det ena och det andra i den historiska situationen samt 
positionsförskjutningar där emellan över tid. Jag vill gärna understryka det ange-
lägna i fastställandet av rörelseriktningen mellan de idealtypiska ytterligheterna. 
Det förefaller dessutom rimligt att anta att enskilda problemområden lokalt kan 
transformeras från den ena kategorin till den andra över tid. Det är då viktigt att 
de fackliga funktionella positionsförskjutningarna ses mot bakgrund av struktu-
rella förändringar, till exempel teknisk utveckling, konjunktur och den allmänna 
situationen på arbetsmarknaden – förändrade industrial relations.601  Analysmo-
dellen innebär en möjlig upplösning av rigida antingen-eller-resonemang och sta-
tiska konflikt-koncensus-dikotomier beträffande den lokala fackliga verksamhe-
ten. Fackliga aktiviteter omfattar i realiteten både problemlösningsfunktioner och 
intressefunktioner på samma gång. Begreppet sammanfallande intresse tillsam-

––––––––– 
598 Bo Stråth, 1988, sid. 84. 
599 Se Lars Ekdahl, 1994, 387 f. 
600 Anders Boglind, 1997, sid. 114, 122.  
601 Se även Anders Boglind, 1997, sid. 112, och Anders Kjellberg, 2001, 338 ff. 
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mans med intresse- och problemlösningsfunktionerna lyfter fram och begriplig-
gör fackligt agerande i situationer, då även fackföreningen och dess medlemmar 
har sett sig kunna tjäna på att företaget gör stora vinster. Traditionellt fackligt 
stöd för rationaliseringar och produktivitetsökningar exemplifierar ett sådant 
sammanfallande intresse, där den fackliga ståndpunkten varit att ökad lönsamhet 
i företaget även måtte komma medlemmarna till godo. Detta trots att den grund-
läggande konflikten mellan arbete och kapital kvarstår, inte minst beträffande 
formerna för effektivisering och rationalisering. Det fackliga stödet för rationali-
sering har i praktiken skett under förutsättning av fackligt medinflytande i den 
tekniska utvecklingen och ny teknikanvändning.602

Det är uppenbarligen så att företagets övergripande intresse, vad gäller för-
handlingsfrågornas karaktär, består i att formulera så mycket som möjligt i ter-
mer av problemlösnings-/verksamhetsfunktioner med sammanfallande intresse 
för både anställda och företag. Omvänt kan det ligga i de anställdas intresse att 
inför arbetsgivaren framställa fackliga intressefrågor även som verksamhetsfrå-
gor med intresse också för företaget och dess ledning. Den tidigare presenterade 
analytiska modellen av lokal hegemoni som ett lokalt samtyckebaserat domi-
nansförhållande belyser här på ett fruktbart sätt kampen om vilken verklighets-
beskrivning som ska gälla, och kampen om tolkningsföreträdet av den rådande 
verklighetsbeskrivningen. 

Stråth gör gällande att den fackliga verksamhetens tyngdpunkt ständigt pend-
lar i fältet mellan intresse och pragmatisk problemlösning, beroende på styrke-
förhållandena mellan arbete och kapital, och den samhälleliga historiska kontex-
ten i övrigt. Sammanfallande intresse skall därmed inte förväxlas med ”gemen-
samt intresse”.603

I analysen av den fackliga verksamheten råder principiell samstämmighet 
mellan Boglind och Stråth i kategoriseringen av verksamhetsfrågor och problem-
lösningsfunktioner å ena sidan, och frågor om fördelning/bevakningsfrågor och 
intressefunktioner å den andra. Jag väljer att här använda begreppet verksamhets-
funktioner som benämning på den förra kategorin, och intressefunktioner på den 
senare för att med dessa som instrument kategorisera och lokalisera de fackliga 
positionsförändringarna under 1900-talets tre sista decennier, då ny teknologi 
och förändrade äganderelationer innebar förändrade strukturella förutsättningar 
för Tarkett Sommer AB i Ronneby. Distinktionen i verksamhetsfunktioner med 
sammanfallande intressen respektive intressefunktioner kan även belysa fackets 
roll i utvecklingen mot till exempel mer individualiserade och vinstrelaterade lö-
nesystem med vidare lokala förhandlingsramar – en utveckling som har bäring 
på sambanden mellan graden av lokal företagskorporatism och korporatism på 
samhällelig nivå, inte minst som väsentliga instanser i vad som har kallats ”den 
svenska modellen”.604

Frågorna kring fackliga krav, mål och önskemål, som kan gälla löner, arbets-
tider, arbetsmiljö, anställningsförhållanden, teknikanvändning och teknikutveck-

––––––––– 
602 Lars Ekdahl, 1994, sid. 379 f. 
603 Bo Stråth, 1988, sid. 84-85. 
604 För en diskussion kring begreppet företagskorporatism, se Göran Brulin, 1989, sid. 51-52. 
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ling, kompetensutveckling, rationaliseringar, investeringar, etc. kan emellertid 
inte bara tas för givna utifrån en allmän föreställning om vad facklig verksamhet 
är. Lars Ekdahls modell gör det möjligt att historiskt och teoretiskt bestämma 
vad fackligt agerande faktiskt är, i syfte att skapa instrument för förklaring av 
fackligt agerande.  

Jag vill här rekapitulera de fyra aktörsområden i vilka fackliga intressen kan 
förväntas söka inflytande i, och de samhälleliga nivåer på vilka det fackliga age-
randet kan utövas. Aktörsområdena utgörs av köpmarknaden, produktionspro-
cessen, samt försäljnings- och kapitalmarknaderna, och aktörsnivåerna består i 
klubbnivåer, avdelnings- och förbundsnivåerna, samt huvudorganisationen (LO), 
den politiska nivån och media i vid mening, utöver koncernfackliga och interna-
tionella organisationer.605 För att lokalisera och analysera utveckling och föränd-
ring riktas därmed fokus dels på tyngdpunktsförskjutningar mellan aktörsområ-
dena, dels mellan aktörsnivåerna. Modellen är uppfordrande vad gäller förklaring 
och genererar omedelbart frågor kring förändringars orsaker.606 Ekdahls modell 
är som analytiskt instrument intressant att jämföra med industrial relations-
begreppet. Jag ska inte här närmare redovisa för industrial relations i detalj – in-
stitutionella förhållanden, olika aktörers strategier och deras inbördes styrkeför-
hållanden – bara konstatera att likheterna är mer påfallande än skillnaderna, men 
att Ekdahls modell framstår som mer operationaliserbar för den här undersök-
ningen då den tar en viktig utgångspunkt i det enskilda företaget, och det fackli-
ga agerandet i ett lokalt perspektiv.607

I det föregående argumenterades för att analysera den lokala fackklubbens 
verksamhet i två olika typer av frågor, nämligen intresse- och verksamhetsfunk-
tioner. I Ekdahls analysmodell, som även kan göra anspråk på ett vidare samhäl-
leligt perspektiv, faller dessa frågor till stor del inom två olika företagskapitalis-
tiska, och därmed fackliga, aktörsområden – köpmarknaden och produktionen.
Inom köpmarknaden räknas frågor som rör beslut om löner och om vilka råvaror 
som skall användas i produktionen – beslut som i sin tur har stor betydelse för 
arbetsmiljö, maskinell utrustning, löner och anställningsförhållanden. Inom om-
rådet produktion faller i modellen beslut om arbetsorganisation, teknikutnyttjan-
de och företagsorganisation. Som framgår är alltså området för intressefrågor 
inte helt kongruent med köpmarknaden som arena för företagets och fackets age-
rande. Inte heller kan området för verksamhetsfunktioner principiellt begränsas 
till själva produktionen. Intressefrågor har på viktiga punkter ofta även rört pro-
duktionens utformning och organisation.608

Om det är så att det under perioden 1970 – 2000 har skett en lokal tyngd-
punktsförskjutning mellan intressefunktioner och verksamhetsfunktioner, och om
det har skett en annan tyngdpunktsförskjutning inom den fackliga organisationen 
mellan de olika nivåerna, erbjuder Ekdahls analysmodell inte bara en metod att 
schematiskt beskriva en förändringsprocess, utan även en metod för att förklara
––––––––– 
605 Ekdahls modell har här kompletterats med nivåer för inflytande via media och (koncernfackliga) 

internationella organisationer.  
606 Se kapitel 3 i denna avhandling; Lars Ekdahl, 1994, 374 ff. 
607 Jfr Anders Kjellberg, 2001, sid. 337 ff. 
608 Se t ex Lars Ekdahl, 1983, sid. 182. 
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förändringen. Som avslutning i detta kapitel ska jag därför föra en diskussion 
som sätter de empiriska resultaten i ett samhällshistoriskt sammanhang med ut-
gångspunkter i Lars Ekdahls analysmodell över föremål och kanaler för fackligt 
agerande. 

Fackliga förbundsperspektiv och facklig decentralisering 

I den lönepolitiska utredning som tillsattes av Svenska Fabriksarbetareförbundet 
inför jubileumskongressen 1991 ges en överblick över den då rådande fackliga 
förväntans-/farhågehorisonten på förbundsnivå (vid tiden för omorganisations-
processens initialskede vid Tarkett AB).609 Utredningen resulterade i en rapport 
som när den presenterades inför kongressen uttryckte krav om arbetsorganisato-
riska förändringar. Det diskuterades hur förbundet kunde medverka till att arbets-
lagen/-grupperna ute på företagen skulle ges ökat administrativt ansvar, hur sy-
stem med arbetsplatsträffar och självstyrande produktionsgrupper kunde upp-
muntras samt hur incitament för utbildning och lärande i syfte att utveckla de an-
ställda i deras befattningar i industrin skulle kunna skapas. 

Lönerapporten behandlade även den konkurrensutsatta sektorns löneledande 
roll och de därmed vidhängande kraven om produktivitetsökningar. Utredningen 
gjorde med utgångspunkt i det redovisade materialet en rad rekommendationer 
för det framtida fackliga arbetet. Beträffande löner och löneutveckling uttrycktes 
principiella krav om samordnade förhandlingar över hela arbetsmarknaden och 
fortlöpande reallöneökning. Lönesystemets ”tredelning” bekräftades emellertid: 
tim- eller månadslön, rörlig lönedel samt INL-system, det vill säga individuell 
lönedel som inte är nivåpåverkande. 

Vad gäller arbetsorganisation ställde sig rapporten positiv till utveckling och 
förändringar generellt, och särskilt sådana som innebär ökat administrativt an-
svar och vidare befogenheter till arbetslag, införandet av arbetsplatsträffar och 
”delvis självstyrande produktionsgrupper” samt utvecklande utbildning och 
lärande. 

I jämställdhetsfrågor förespråkades lokala projekt för ökad jämställdhet, 
utbildning och lärande som möjliggör för kvinnor och män att utföra varandras 
uppgifter, undanröjande av ensidiga tempoarbeten, eliminering av tunga lyft 
samt en uppvärdering av kvarvarande monotona arbetsuppgifter. Metoderna för 
ökad jämställdhet riktade sig alltså dels på de anställda, deras kompetens och at-
tityder, dels på arbetsmomenten i sig, på själva utförandet av arbetet, där fokus 
ligger på anpassning av teknik och maskiner till de anställda människorna, kvin-
nor och män. 

Rapporten redogjorde mycket allmänt för önskemål om ökade yrkes- och 
personalutbildningssatsningar inom företagen, dock med mer preciserade krav 
om minst tjugo timmars introduktion för alla nyanställda under betald tid. 

När det gäller arbetstidsfrågor formulerades övergripande krav om ökat fack-
ligt inflytande, och mer fokuserade anspråk på ”kollektiva ramar” – lagar och 

––––––––– 
609 Lönepolitisk rapport. Svenska Fabriksarbetareförbundet 1991, sid. 9-10, 15 ff. 
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centrala avtal till skydd för anställda vid företag med svaga fackklubbar och star-
ka arbetsgivare, ökat inflytande för den enskilde att påverka kompensationsle-
dighet och övertidsarbete samt generellt ökad tillämpning av flextid. Beträffande 
tjänstledigheter uttrycktes behov om vidgade rättigheter utöver de lagstadgade, 
och i situationer av nyrekrytering vid företag ställdes krav om förtur för redan 
anställda med deltidsarbete. I rapporten angavs även förbundets strävan efter ar-
betstidsförkortning i riktning mot 30-timmars arbetsvecka med full lönekompen-
sation. Det lokala inflytandet över tillämpningen av arbetstidsförkortningen be-
tonades parallellt med behovet av centrala avtal för reglering vid lokala tvister.   

Lönerapportens krav och rekommendationer illustrerar bakgrunden till fack-
liga tillmötesgåenden i omorganisationsprocesser i den svenska tillverkningsin-
dustrin i allmänhet och särskilt beträffande utveckling och förändring i lokala ar-
betsorganisationer.610

LO-rapporten Arbetsorganisation och lönesystem (1995) behandlar också lo-
kal organisations- och kompetensutveckling. Där betonas vikten av samarbete 
mellan företag och fack för att förändringar ska bli framgångsrika. Arbetsorgani-
sation, utbildning och lönesystem ses som en helhet där befattningsutveckling 
som innebär att varje befattning i arbetsorganisationen ska innehålla ett flertal 
olika arbetsuppgifter är central. Detta skapar förutsättningar för vidare utveckling 
inom befattningen och goda möjligheter till flexibilitet. Dessutom får den enskil-
de därigenom ökat inflytande över sina arbetsuppgifter. Grundläggande för detta 
är, hävdas i rapporten, en utveckling mot en ”platt organisation” med färre be-
slutsnivåer där vissa ”gamla” tjänstemannauppgifter integreras i de utvecklade 
befattningarna.611

Det framgår hur rapporten söker formulera organisations-, ansvars- och 
kompetensutvecklingsfrågor som framför allt fackliga verksamhetsfunktioner 
med sammanfallande intresse för både fackliga medlemmar och företag, medan 
de traditionella fackliga intressefrågorna spelar en något undanskymd roll. 
Rapporten intar därmed en defensiv hållning till en utveckling som i hög grad 
framställs som oundviklig. Normsystemet anpassas successivt till en föränderlig 
verklighet, istället för att på samhällelig nivå – på förbunds-, central- och politisk 
nivå – aktivt och offensivt bidra till en utveckling i önskad riktning. 

Organisationsgraden bland de produktionsanställda i Tarkett i Ronneby var 
stabilt hög (nära 100 procent) under hela 1970-, 1980- och 1990-talen. År 2002 
var 97 procent av de produktionsanställda organiserade i Industrifacket.612 Nyan-
ställda och/eller tidsbegränsat anställda i den direkta produktionen antingen an-
slöt sig till fackföreningen efter en kortare tid eller kvarstod i annan (LO-) fack-
förening än Industrifacket.613 Den allmänt vikande tendensen i organisationsgrad 
i Sverige under 1980-talet gjorde sig alltså inte gällande vid produktionsenheten i 

––––––––– 
610 Lönepolitisk rapport. Svenska Fabriksarbetareförbundet 1991. Se även Örjan Nyström, 2000, sid. 

94, 105, 147 ff. 
611 Arbetsorganisation och lönesystem, LO, 1995, sid. 5-6. 
612 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 2002 (IFR). 
613 Intervju med Åke Nilsson, 2001-10-02. 
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Ronneby.614 Det fackliga engagemanget bland de lokala medlemmarna, mätt i 
uppslutning vid medlemsmötena, var under 1990-talet mindre imponerande. I 
allmänhet besöktes mötena av mindre än tio procent av medlemmarna.615

Allmänt kan noteras en tyngdpunktsförskjutning av den fackliga verksamhe-
ten från den centrala nivån till den lokala. Antalet begärda centrala förhandlingar 
från lokalt håll minskade påtagligt under 1990-talet.616 Det lokala facket priorite-
rade under 1990-talet alltmer egna lösningar på meningsmotsättningar gentemot 
företagsledningen, samtidigt som signaler från den centrala förbundsnivån ut-
tryckte en ökad beredvillighet inför lokala uppgörelser.617 Det fanns också en 
groende skepsis lokalt mot förbundets förmåga att centralt hantera lokala me-
ningsmotsättningar. Vid ett antal tillfällen hade förbundet återfört begäran om 
central förhandling till de lokala parterna, och i flera fall hade utfallen av centrala 
förhandlingar varit till det lokala fackets nackdel.618 I fabriksklubbens verksam-
hetsberättelse 1990 heter det: 

Medbestämmandelagens tandlösa regler gör att begäran om central 
förhandling i en fråga som inte kan lösas lokalt, är i de flesta fall totalt 
meningslöst. När den centrala förhandlingen är genomförd utan att en 
uppgörelse uppnåtts, gör arbetsgivaren i princip som han vill. […] 
Man kan i detta sammanhang fråga sig vad talet om fackets makt i det 
Svenska [sic!] samhället kommer ifrån, när arbetsgivaren alltid får de 
[sic!] sista och bestämmande ordet vid förhandlingsbordet.619

Decentraliseringstendenserna av den fackliga verksamheten accentuerades ytter-
ligare i samband med sammanslagningen av Svenska Fabriksarbetareförbundet 
och Beklädnadsarbetarförbundet till det nya Industrifacket 1993. I utrednings-
rapporten Ett nytt förbund – BEFA från BEFA- utredningen, vars uppgift var att 
arbeta fram en modell för hur ett nytt sammanslaget förbund skulle kunna se ut,
argumenterade utredarna för facklig decentralisering av förhandlingar och lokalt 
inflytande i företagen. Med hänvisning till SAF:s lönepolitiska strategi att avvisa 
medverkan i en solidarisk lönepolitik och samordnade centrala förhandlingar 
med LO, och de centrala avtalens nedtonade faktiska betydelse i en situation där 
löneglidning stått för en allt större andel av löneutvecklingen jämfört med den av 
avtalen stipulerade, förordades ökat lokalt fackligt ansvar. Från att under perio-
den 1975 till 1985 motsvarat cirka hälften av den årliga procentuella löneutveck-
lingen enligt centrala avtal, utgjorde löneglidningen därefter fram till 1992 lika
mycket, eller mer än de framförhandlade avtalen inom den svenska industrisek-

––––––––– 
614 Se Anders Kjellberg, 2001, sid. 65 för en redovisning av organisationsgradens fluktuationer i 

Sverige.
615 Verksamhetsberättelser Tarkett Fabriksklubb 1990 – 1999 (IFR). 
616 Intervjuer med Åke Nilsson, 2001-10-02; Per Mattsson, 2001-10-09. 
617 Intervju med Åke Nilsson, 2001-10-02. 
618 Forskningscirkelprotokoll X, 2003-02-04; Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1990 

(IFR).
619 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1990 (sid. 8), (IFR). 
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torn. I vissa industribranscher gav löneglidningen ända upp till tre gånger mer än 
förbundsavtalen.620

Det konstaterades hur SAF rustade sin ideologiska och politiska beredskap, 
exempelvis genom lobbyverksamhet i olika politiska organ, för att på den nivån 
trycka tillbaka de fackliga positionerna. Det ökade lokala inflytandet och decent-
raliseringen av ansvar över arbetsorganisation och arbetsfördelning på bekostnad 
av centrala uppgörelser uppmärksammades och förespråkades. Rapporten argu-
menterade därmed, i en ton av uppgivenhet inför företagarsidans styrkeposition, 
för ökad decentralisering av den fackliga verksamheten: 

Oavsett motiv, och oavsett vad man tycker om denna decentralise-
ringslinje t ex i lönepolitiken, är det uppenbart en trend som fackföre-
ningsrörelsen måste förbereda sig på att möta – annars löper man risk 
att tappa mark och styrka gentemot arbetsgivaren.621

Ytterligare argument för ökad facklig decentralisering utgjordes, enligt utredar-
na, av den alltmer internationaliserade företagsstrukturen. Arbetsgivare anförde 
allt oftare i lokala förhandlingar den ökade internationella konkurrensen, inom 
och utom egna internationella koncerner, för att hålla nere lönerna. Alltfler an-
ställda kom att arbeta i svenska koncerner med stor andel verksamhet i utlandet 
eller i koncerner med utländskt hel- eller delägande. Företagens vidgade möjlig-
heter att inom ramen för ekonomisk liberalisering flytta produktion mellan län-
der under 1990-talet, utgjorde fonden för företagarsidans argumentation.622

Utredningen pekade på behovet av facklig lokal kompetensutveckling och 
förbättrad lokal facklig demokrati för att mobilisera fackföreningsrörelsen ute på 
arbetsplatserna. Det framhölls att organisatorisk decentralisering av produktio-
nen ofta syntes innebära sedan länge eftersträvansvärda förändringar i form av 
ökat ansvar till de anställda och inflytande över administration och arbetsfördel-
ning. Däremot uttrycktes motstånd mot decentraliserade lönesystem, där lönerna 
anpassas till marknaden, de fackliga organisationerna ställs utanför lönebild-
ningsprocessen och arbetsgivaren löneförhandlar med den enskilde individen. 
Vidare hette det: 

Ändå kan man inte bara sticka huvudet i sanden och säga att man vill 
återgå till central samordning. Trenden är tydlig – allt mer fördelas 
lokalt och genom löneglidning. Därför måste facket agera lokalt. 
Facket måste ha en alternativ strategi även för att möta arbetsgivarof-
fensiven med lokala krav på rättvis fördelning osv. Det kommer att 
kräva mycket starka lokala fackliga organisationer.623

   
Verkstadsföreningens och Metallindustriarbetareförbundets beslut att bryta sig ur 
de samordnade förhandlingarna 1983, och senare 1989, hade redan indikerat den 

––––––––– 
620 Ett nytt förbund – BEFA, 1992, sid. 6. 
621 Ett nytt förbund – BEFA, 1992, sid. 6. 
622 Ett nytt förbund – BEFA, 1992, sid. 5. 
623 Ett nytt förbund – BEFA, 1992, sid. 24. 
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centraliserade förhandlingsmodellens nedmontering till förmån för förbundsför-
handlingar. Konstruktionerna av de centrala avtal som senare träffades gav ökat 
utrymme för branschanpassningar för fördelning av avtalade löneökningar. De 
centrala avtalens tidigare löneutjämnande funktion med speciella låglönesats-
ningar förde en alltmer tynande tillvaro. Inflytandet över lönebildningen fördes 
därigenom i hög grad från central nivå och förbundsnivåerna till den lokala nivån 
i de enskilda företagen med en ökad lönespridning som följd. SAF:s principbe-
slut 1990 om att inte längre medverka i samordnade förhandlingar, utan istället 
överlåta till branscher, förbunds- och lokala nivåer att hantera avtalsrörelser hade 
således föregåtts av en process, där differentierad lönebildning och decentralise-
ring till betydande del redan var ett fullbordat faktum.624

LO-rapporten Arbetsorganisation och lönesystem, som alltså kom 1995, mar-
kerade i likhet med BEFA-utredningen decentraliseringstendenserna i den fack-
liga verksamheten. Där betonades nödvändigheten av kollektivavtal anpassade 
till de lokala förutsättningarna vid enskilda arbetsplatser, och betydelsen av loka-
la fackliga organisationers ökade engagemang och kunskaper för den fortsatta 
utvecklingen.625

Det så kallade industriavtalet 1997 innebar att en partssammansatt industri-
kommitté inrättades och ett särskilt förhandlingsavtal, som medförde förbundsvi-
sa förhandlingar i syfte att bibehålla och stärka företagens konkurrenskraft. Indu-
strisektorn var fortfarande löneledande, men i en förhandlingsmodell präglad av 
decentralisering med en betydande del av lönebildningen förlagd till de enskilda 
företagen.626

Sammantaget gör det genomgångna rapport- och utredningsmaterialet under 
den förra halvan av 1990-talet intryck av en facklig organisation på defensiven 
på central nivå och i förbundsnivåerna. I allt väsentligt förefaller kapitalets struk-
turella omvandling och företagens strategiska överväganden ha varit avgörande 
för utformningen av den fackliga verksamheten, inte minst vad gäller facklig de-
centralisering. Tendenser till facklig heterogenisering med ökade spänningar 
mellan olika förbund, främst mellan den exportinriktade verkstadsindustrin och 
övriga sektorer, inte minst den offentliga, medverkade till förändringar på facklig 
central - och förbundsnivå. Något tillspetsat skulle man kunna säga att den cen-
trala fackliga nivån och förbundsnivåerna i det här skedet omdefinierade sig själ-
va i sina funktioner till att mer få karaktären av nattväktarorganisationer än av 
offensiva solidariska kamporganisationer. Det fackliga inflytandet i företagens 
beslutsprocesser skulle alltså ske lokalt på klubbnivå i ökad utsträckning. Situa-
tionen beträffande löneglidningens växande, och till och med dominerande, an-
del av löneutvecklingen i den konkurrensutsatta sektorn illustrerar detta. Därmed 
försvagades den fackliga arenan som politisk instans för samhällelig resursför-
delning och relationer mellan arbete och kapital på samhällsnivå, till förmån för 
– eller utlämnande till – de lokala arenorna ute på företagen. Det är således möj-
ligt att betrakta den fackliga decentraliseringen som en anpassning till primäror-

––––––––– 
624 Se Christer Lundh, 2002, sid. 256 ff. 
625 Arbetsorganisation och lönesystem, 1995, sid. 6. 
626 Se Christer Lundh, 2002, sid. 262 f. 
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ganisationernas strategier, det vill säga arbetsgivarnas och deras organisationers 
strategier, men den är också viktig att analysera som en kraftsamling till de nivå-
er där företagens beslutsfattande faktiskt skedde.627 Samtidigt kan det konstateras 
att en väsentlig del av företagens beslutsfattande inom köp-, försäljnings- och 
kapitalmarknaderna, genom ett alltmer internationaliserat ägande utan facklig 
styrelserepresentation enligt svensk lagstiftning, gjorde sig kvitt facklig insyn 
och påverkan.628

Under 1970- och 1980-talen var den lokala fackklubbens verksamhet vid 
Tarkett i Ronneby i hög grad knuten till arbetsmiljöproblem, arbetstidsfrågor och 
löneförhandlingar, det vill säga fackliga intressefunktioner fördelade inom före-
tagets direkta produktionsprocess och köpmarknaden för arbetskraft. Förhand-
lingar om arbetsmiljön och arbetstiderna var praktiskt taget ständigt pågående, 
och det lokala facket befann sig ofta i tydlig konfrontation med företaget. Löne-
förhandlingarna präglades av korta lokala avtalsperioder med påtagliga motsätt-
ningar, och återkom årligen. Meningsmotsättningar ledde relativt ofta till begä-
ran om centrala förhandlingar.629 Den lokala företagskultur som rådde i den gam-
la detaljstyrda organisationen fram till omorganisationen präglades till väsentlig 
del av polarisering och (politisk) antagonism mellan kollektivanställda och före-
tagets representation; mellan arbete och kapital. I Verksamhetsberättelse Tarkett 
Fabriksklubb Ronnebyhamn 1978 heter det inledningsvis, då fackklubbsledning-
en pläderar för införande av löntagarfonder, där ”löntagarna kan styra kapitalet 
och utvecklingen till gagn för den enskilde”: 

Idag förfasar vi oss inte över när det är ett fåtal som äger makt och 
pengar i landet. Men att löntagarna bestämmer över resurser som de 
själva är med och skapar, då är man rädd och röstar fram en borgerlig 
regering, precis som att kapitalägarna måste också ha den politiska 
makten i landet.630

Och i Verksamhetsberättelse för sektion folie, underställd Tarkett Fabriksklubb 
Ronnebyhamn 1981 kan vi läsa:  

[...] företaget [har] varit mycket restriktiv[t] i förbättringar för med-
lemmarna. Det fackliga arbetet har därutöver varit mycket svårt. Före-
taget visade en mycket hård attityd i alla frågor under större delen av 
året.631

Sett över hela perioden mellan 1970 och 2000 framgår att de öppna konflikterna 
mellan företaget och de anställda minskade markant mot slutet av undersök-

––––––––– 
627 Se Anders Boglind, 1997, sid. 113-114. 
628 Se kap. 1 och 3 i denna avhandling. 
629 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1971– 1978, Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriks-

klubb 1980 – 1989 (IFR). 
630 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1978 (IFR).
631 Verksamhetsberättelse för sektion folie, underställd Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1981 

(IFR).



187

ningsperioden. Den enda konflikten under 1990-talet ägde rum år 1990 och gäll-
de en tolkningstvist efter en avslutad lokal löneförhandling.632

Den lokala fackliga verksamheten förändrades under återstoden av 1990-talet 
i riktning från en konfrontationsposition till att mer inta en ”påverkansroll” i en 
dialogrelation; en utveckling som av den lokala fackföreningsledningen beskrivs 
som en viktig följd av medbestämmandelagen från 1976, men också som en kon-
sekvens av organisatoriska förändringar, integration både horisontellt och verti-
kalt och decentraliserat ansvar. Lokalfackets ledning menar att den lyckades ”vä-
sentligen flytta fram de fackliga positionerna” under 1990-talet, och hävdar där-
vidlag sin föga representativa situation i jämförelse med andra företags, inom 
branschen. Man såg sig inom fackklubbsledningen som en ”naturlig del” i före-
taget.633 I början av 2000-talet rådde klubbledningens uppfattning, att den åter 
tappade positioner gentemot företagsledningen. Det handlade då i ökande grad 
om problem knutna till det lokala förhandlingsinitiativet. Företagsledningen an-
vände i allt större omfattning det interna digitala nätet för information om för-
ändringar i produktionen och olika marknadsbeslut. Därigenom minskade de 
personliga mötena mellan representanter för facklig organisation och företags-
ledning, och det lokala facket måste i högre utsträckning än tidigare, med ut-
gångspunkter i den nätbaserade informationen, begära lokal förhandling enligt 
MBL. Tidigare utgjorde redan informationstillfällena i praktiken naturliga fora 
för förhandling mellan parterna. Det lokala facket fick på så sätt, mot sin vilja, en 
större del av förhandlingsinitiativet, medan företaget menade att det uppfyllde 
sina förpliktelser enligt MBL genom den nätbaserade informationen.634 Ny tek-
nik innebar på detta sätt mycket konkret nya och förändrade relationer mellan re-
presentanter för arbete och kapital i den tredje industriella revolutionen. 

Under 1990-talet präglades de lokala fackliga aktiviteterna i stor utsträckning 
av problemlösnings-/verksamhetsfrågor knutna till tekniska och organisatoriska 
förändringsprocesser. Därmed minskade de lokala fackliga intressefunktionernas 
relativa andel i verksamheten. Det lokala industrifackliga arbetet vid Tarkett AB 
i det dagliga handlade till betydande del om personaladministrativa frågor som 
personalavdelningen sökte lösa i samförstånd med fackliga representanter. Det 
kunde då vara fråga om ansökningar om tjänstledighet, uppsägningar, föräldrale-
digheter, tillsättningar av semesterersättare etc. Skydds- och arbetsmiljöfrågor 
visade sig också ta mycket utrymme i anspråk i den fackliga verksamheten 
lokalt. Dessa frågor tycks ändå under 1990-talet ha förskjutits i sin karaktär från 
tämligen renodlade fackliga intressefunktioner i riktning mot fackliga verksam-
hetsfunktioner med sammanfallande intresse för fackförening och företagsled-
ning. Vid sidan av väsentliga konkreta förbättringar, kan det lokala fackliga arbe-
tet inom detta område hävdas ha varit framgångsrikt även idémässigt genom att 
företagsledningen åtminstone retoriskt kommit att tillmäta skydds- och arbets-
miljöaspekter ökad betydelse för produktivitetsöknings- och utvecklingsklimatet 
––––––––– 
632 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1990 (sid. 8), (IFR); Intervju med Åke Nilsson, 2001-

10-09; intervju med Per Mattsson, 2001-10-09. För redovisning och diskussion kring arbetsmark-
nadskonflikter generellt i Sverige, se Christer Thörnqvist, 1994, t ex sid. 85 f, 123 ff. 

633 Intervju med Åke Nilsson, 2001-10-02. 
634 Forskningscirkelprotokoll XIII, 2003-04-22 (IFR). 
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vid företaget. Företagsledningens sätt att använda begreppet arbetsmiljöinvester-
ingar istället för arbetsmiljökostnader under det sena 1990-talet kan illustrera 
dess mer positiva attityd till en god arbetsmiljö för de anställda.635

En annan aspekt på skydds- och arbetsmiljöfrågorna är tendensen att inom 
dessa i högre grad än tidigare inbegripa psykosociala synpunkter som konstruk-
tionen av skiftsystem och bemanningsfrågor. Därigenom involverades successivt 
områdena för arbetarskydd och arbetsmiljö i området för arbetsorganisation.636

I betraktande av hela 1990-talet har även frågor om bonussystemet och dess 
beräkningsgrunder varit föremål för relativt intensiv facklig aktivitet. De 
genomgående fackliga ståndpunkterna var att beräkningarna för resultatbonusen 
skulle baseras i av de anställda påverkbara parametrar och att systemet skulle till-
lämpas lika för samtliga anställda i företaget.637

I ett fackligt perspektiv framträder en bild där verksamhets- och problemlös-
ningsfunktioner under senare delen av 1990-talet alltmer kommit i förgrunden. 
Intressefunktionerna – löne-, arbetstids- och arbetsmiljöfrågor – finns hela tiden 
med, men de kommer ofta i bakgrunden av frågor och problem knutna till struk-
turella omständigheter och förändringar. Bilden av den lokalfackliga verksamhe-
ten under 1990-talet bär, liksom den lokalfackliga självbilden, i långa stycken 
drag av påverkan och dialog snarare än konfrontation.638

Distinktion av verksamhetsfunktioner med sammanfallande intressen är här 
användbar som utgångspunkt för en diskussion kring 1990-talets omorganisation 
av produktionsprocessen vid Tarkett. När det gäller implementeringen av det nya 
lönesystemet 1993 och organisationsinriktningen mot målstyrning; målstyrda 
skiftgrupper, kompetensutveckling, teknikutveckling med tyngdpunkt i IT och 
ökat ansvar till skiftgrupperna, särskilt beträffande reparation och underhåll, är 
det relevant att applicera begreppet. Övergången från reglerad detaljstyrning till 
målstyrning är i väsentliga punkter exempel på sammanfallande intressen mellan 
företagets målsättning om ökad produktivitet, helhetssyn och lojalitet med verk-
samhetens produktionsmål å ena sidan, och fackets strävan efter ökat ansvar, 
höjd kompetens och en utveckling av arbetets innehåll generellt, å den andra. 
Undersökningen har emellertid i andra delar visat att detta under 2000-talets bör-
jan skedde till priset av vad som framstår som kalkylerad underbemanning med 
arbetsintensifiering, ökad exploatering av arbetskraften och stress. De samman-
fallande intressena består i att de fackliga målen om ökat arbetsinnehåll – integ-
ration, flexibilitet, ansvarsfördelning – sammanfaller med företagsorganisatoris-
ka medel för ökat kvalitetsmedvetande bland de anställda och ökad produktivitet 
och lönsamhet i företaget. Mycket tyder på att även frågor om skydds- och ar-
betsmiljö i vissa delar, och lokal lönepolitik med en betydande resultatbaserad 
löneandel, kring sekelskiftet 2000 har kommit att utgöra sammanfallande intres-
sen. Det förefaller rimligt att lokalisera samband mellan tyngdpunktsförskjut-
ningen i de lokalfackliga aktiviteterna, från intressefunktioner i riktning mot 
––––––––– 
635 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1979-02-02 (IFR). 
636 Forskningscirkelprotokoll X, 2003-01-04 (IFR). 
637 Verksamhetsberättelser Tarkett fabriksklubb 1990-2000, (IFR); Intervjuer med Alf Sturesson, 

2001-04-10; Åke Nilsson, 2001-05-31; 2001-10-02. 
638 Intervju med Åke Nilsson, 2001-10-09. 
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verksamhetsfunktioner, och en facklig självbild som innebär dialog och påverkan 
snarare än kamp och konfrontation.   

Ägandeförhållandenas internationalisering ökade medvetenheten om den lo-
kala produktionsenhetens utsatthet i den inomkoncernliga konkurrensen, vilket 
kan hävdas ha stärkt sambanden mellan fackets omsorg om de lokalt förlagda ar-
betstillfällena och produktionsenhetsledningens strävan efter ökad lönsamhet. 
Genom benchmarking, det vill säga genom att använda datorstödda jämförelser 
dels med konkurrenter, dels med andra inomkoncernliga produktionsenheter, 
hävdade koncernledningen en metod för utveckling av konkurrenskraften.639 Den 
fackliga påverkan och insyn som rörde företagets agerande i försäljnings- och 
kapitalmarknaderna genom representation i STORA-koncernens bolagsstyrelse 
gick om intet 1993, då STORA sålde Tarkett AB till fondkommissionärsbolagen 
Goldman & Sachs och Douglas Hanson.640 Därigenom minskade möjligheterna 
till facklig påverkan och insyn i företagets agerande, framför allt i frågor som var 
relaterade till marknaderna utanför den direkta produktionsprocessen. Dessutom 
förlorade den lokala fackföreningen sin tidigare plats i STORA-koncernens fack-
liga referensgrupp, där koncernens samtliga svenska bolag var representerade. 
Detta forum hade utgjort en viktig instans för fackliga diskussioner kring frågor 
som övergripande berörde de anställda i STORA:s svenska dotterbolag; exem-
pelvis miljö- och energistrategier, personalpolitik och aktieutdelningsfrågor.641

När det gäller de generella förskjutningarna i den fackliga verksamheten från 
rena intressefunktioner i riktning mot problemlösnings- och verksamhetsfunktio-
ner är det således viktigt, menar jag, att betrakta dessa med den tekniska utveck-
lingen och de förändrade ägandeförhållandena som bakgrund.  

Med utgångspunkt i Göran Brulins teoretiska modell av företagskorporatism 
på mikronivå och korporatism på samhällelig makronivå som två kommunice-
rande kärl, innebar tyngdpunktförskjutningen från facklig förbundsnivå till lokal 
fackföreningsnivå en förstärkning av företaget som en politisk arena samtidigt 
som den samhälleliga nivån förlorade i kompetens och auktoritet att hantera för-
delningen av samhälleliga resurser. Här framträder en viktig aspekt på ”den 
svenska modellens” historiska förändring och nedmontering. Den ökade tyngd-
punkten i verksamhets- och problemlösningsfunktioner, vari företagets och de 
anställdas intressen kan hävdas sammanfalla, har uppenbar bäring på konsolide-
ring av den lokala produktionsenhetsledda hegemonin. Alltfler frågor kom att re-
gleras i lokala avtal, där ett växande problem för den lokala fackliga ledningen 
gällde efterlevnaden av de träffade avtalen i början av 2000-talet. Integration och 
fördelat ansvar innebar lojalitetskonflikter för de anställda mellan å ena sidan lo-
kala avtal, å andra sidan företagets produktivitetsmål och mål om ökad lönsam-
het. Detta gjorde sig gällande i framför allt bemanningsfrågor och tillämpningen 
av lokala arbetstidsavtal. I vissa skiftgrupper åsidosattes de lokalt avtalade be-
manningsplanerna, det vill säga produktionen fortlöpte tidvis trots påtaglig un-

––––––––– 
639 Vår framtid i Ronneby, ”Tarkett Sommer Plus+” (TPAR). 
640 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1993 (IFR). 
641 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1991; Forskningscirkelprotokoll XIII, 2003-04-22 
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derbemanning. En av konsekvenserna av detta var tendenser till ökade klyftor 
mellan den lokala fackklubbens ledning och medlemmarna.642

Lokala fackliga organisationsfrågor 

Under 1972 hade fackklubben att hantera ett antal aktioner från vänstergrupper, 
riktade mot den lokala fackföreningen. Det handlade främst om demonstrationer, 
flygbladsspridning och agitation på arbetsplatsen. Aktionerna var riktade mot de 
lokala fackliga representanterna, men även mot den svenska fackföreningsrörel-
sen i dess helhet. Fabriksklubben kunde dock snabbt mobilisera krafter för att 
eliminera kritiken och missnöjesyttringarna ”från vänster”. Året därpå skedde en 
strid om förbundstillhörigheten vid Tarketts produktionsenhet för textilgolv (så 
kallade heltäckningsmattor) i Kallinge. De produktionsanställda där hade dittills 
tillhört fabriksklubben inom Svenska Fabriksarbetareförbundet vid Tarkett i 
Ronnebyhamn. Nu begärdes överflyttning till Svenska Beklädnadsarbetareför-
bundet. Tvisten löstes centralt, och resulterade i att en egen fabriksklubb bildades 
tillhörande Beklädnads. Som mest omfattade den nya fabriksklubben ett sextiotal 
anställda.643 En överordnad industriförbundsprincip för facklig organisering 
frångicks alltså här till förmån för en sorts produktionsprocessprincip, där arbe-
tarna inom den egna produktionsenheten organiserar sig utifrån arbetets specifika 
karaktär.644

Lokala förhandlingar startade 1974 med krav om att bedriva fackliga aktivite-
ter – styrelsemöten, avdelningsmöten – under betald arbetstid, och 1975 genom-
gick tretton produktionsanställda från Tarkett i Ronneby ”facklig grundskola” i 
förbundets regi. År 1976 löstes förhandlingarna om fackliga aktiviteter under be-
tald arbetstid med hänvisning till förtroendemannalagen, och samma år ställdes 
det lokala facket inför en omfattande informationsverksamhet under sista kvarta-
let i samband med medbestämmandelagens genomförande.645

Efter fusionen mellan Tarkett AB och franska Synfloor AS 1977 ökade kon-
cernledningens intresse för jämförande studier mellan produktionsenheten i 
Ronneby och Synfloors enheter i Tyskland avseende produktivitet och kvalitets-
utveckling. På lokalfacklig nivå upplevdes detta som en utveckling, där de fack-
liga intressena borde bevakas. Efter en förfrågan från fabriksklubben, sade för-
bundet nej till upprättandet av ett lokalt samråd kring den nya medbestämmande-
lagen. Det gavs direktiv till fackklubben att invänta central uppgörelse.646

Under 1978 fördes en diskussion i fackklubbstyrelsen om att agera politiskt 
på arbetsplatsen. Förslag framfördes om att starta en socialdemokratisk klubb. 
Oenighet om gränsdragning för fackföreningstillhörighet för viss laboratorieper-
––––––––– 
642 Forskningscirkelprotokoll X, 2003-01-04;  XI, 2003-03-06 (IFR). 
643 Intervju med Lennart Hjelm, 2003-04-22; Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1972-12-

20; 1973-07-03 (IFR). 
644 Se Klas Åmark, 1998, sid. 16 ff. 
645 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1974-11-28; 1975-11-27; 1976-02-10; 1976-10-25; 

1976-11-05 (IFR); Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358); Lag om 
medbestämmande i arbetslivet (1976:580). 

646 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1977-01-10; 1977-11-18 (IFR). 
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sonal uppstod (Fabriksarbetareförbundet eller SIF). AD:s beslut att utdöma böter 
i anledning av den vilda strejken 1977 hanterades av fackklubben, och på grund 
av AD-domen gjordes ett uttalande mot den av Fälldin-regeringen beslutade 
principen om obegränsade strejkskadestånd. Fackklubben rekommenderades av 
förbundet att nu ingå i ett lokalt medbestämmanderåd enligt MBL. Signaler från 
företagsledningen om ”för mycket facklig tid” riktades mot fackledningen.647

En intressant händelse med symbolisk laddning inträffade 1979, då företags-
ledningen beslöt att bekosta en ny fackföreningsflagga med Svenska Fabriksar-
betareförbundets emblem till fabriksklubben. Klubben erhöll i samband med det-
ta företagets sanktion till att hissa denna flagga bredvid företagsflaggan inne på 
fabriksområdet. Med 1980-talets början startade inom fabriksklubben en intern 
diskussion om dess förändrade situation mot bakgrund av den förda lagstift-
ningspolitiken i arbetsmarknadsfrågor under 1970-talet.648

Företaget informerade om uppköpsförhandlingar av det USA-baserade golv-
företaget GAF 1981. Klubbstyrelsen beslöt att via förbundet etablera kontakter 
med arbetarrepresentanter vid GAF:s fabriker i USA och på Irland. Kontakter 
togs, men de ledde inte till något bestående institutionaliserat samarbete. En in-
tern kontrovers inom fackklubbstyrelsen angående undanhållande av information 
om den beslutade försäljningen av sektionen för folietillverkning till finska 
Wiik&Höglund ledde 1982 till att delar av styrelsen avgick. Efter flera års åter-
kommande diskussioner mellan fack och företagsledning bereddes 1987 fabriks-
klubben plats i Tarkett AB:s styrelse med en ordinarie ledamot, och 1988 efter 
STORA-koncernens förvärv av Swedish Match, och därmed av Tarkett AB, be-
reddes fabriksklubben en ordinarie representant i STORA:s bolagsstyrelse. I 
samband med detta utvecklades också ett fackligt samarbete genom STORA:s 
fackliga referensgrupp, där fackliga representanter för koncernens samtliga 
svenska bolag deltog.649

Vid en konstituerande kongress 17-23 maj 1993 beslutades om nya stadgar 
för det nybildade Industrifacket efter sammanslagningen av Svenska Fabriksar-
betareförbundet och Svenska Beklädnadsarbetareförbundet. Ett internationellt 
”koncernfackligt” samarbetsavtal – Forum Sommer Allibert (Tarkett Forum) – 
blev klart under året 1997. Fackklubbsstyrelsen redovisade att avskedanden inom 
koncernen drabbat 233 personer vid produktionsenheter i Irland och Schweiz. 
Inomkoncernliga produktionsflyttningar tycktes gynna situationen i Ronneby 
med utökade investeringar och fler arbetstillfällen. Styrelsen konstaterade lako-
niskt att avskedanden tidigare drabbat Ronnebyenheten, då produktionen av kon-
sumentartiklar avvecklades och flyttades till andra produktionsenheter inom 
koncernen. Koncernfackligt arbetet rönte ökat intresse hos fabriksklubben och 
försök till organisatorisk utveckling skedde efter bildandet av Tarkett Sommer 

––––––––– 
647 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1978-01-16; 1978-10-17; Verksamhetsberättelse för 

Tarkett Fabriksklubb 1978 (IFR). 
648 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1979; Tarkett Fabriksklubb, styrelse-

mötesprotokoll 1980-01-07 (IFR). 
649 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1981-10-12; Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriks-
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1998.650 Produktionen av homogena mattor vid produktionsenheten i Altdorf i 
Schweiz flyttades 1999 över till Ronnebyenheten. Mest handlade det om produk-
tion av golvplattor.   

Vidare diskussion 

Från företagarsidans centrala nivå kom under 1990-talet initiativ och signaler om 
åtgärder för produktivitets- och kvalitetsutveckling. Till stor del riktades upp-
märksamhet på målstyrt förändringsarbete genom arbetsgrupper med avseende 
på kompetensutveckling, förändrade chefsroller och nya lokala lönesystem som 
understöd i förändringsarbetet vid den enskilda arbetsplatsen. Genomgående 
framfördes lösningar med stor prioritet för dialogrelationer och samförstånd. In-
tegration, attitydpåverkan och lokal lönebildning angavs som metoder för ökad 
lönsamhet i företagen.  

För Tarkett Sommers vidkommande skedde under 1990-talet en internationell 
expansion avseende både produktionsbas och andelar i försäljningsmarknaderna. 
Mycket av det interna förändringsarbetet knöts till chefsutveckling i en målstyrd 
organisation. Genom utvecklingsprogram formades en ny chefsroll där ledar-
egenskaper prioriterades framför fackkunskaper. Ansvar och direkta lednings-
funktioner delegerades till målstyrda arbetargrupper. Chefskapet koncentrerades 
på att inspirera, planera och utvärdera; ledning och styrning fick mer av ideolo-
gisk attitydpåverkande utformning. Även lokalt tillmättes lönepolitiken – till-
sammans med arbetsmiljö- och personalpolitik – en viktig pådrivande roll i ut-
vecklingsarbetet för integration och målstyrning. Företagets lönepolitiska visio-
ner innehöll moment av ökade kopplingar mellan lön och produktionsresultat, 
stimulans för bättre prestationer samt löneindividualisering utifrån ett lokalt 
normsystem. Resultatfokusering gavs explicit företräde framför utförandefokuse-
ring – målstyrning ersatte den gamla reglerade detaljstyrningen. Viktiga medel 
för att uppnå detta var att utifrån en uttalat holistisk människosyn bringa indivi-
duella krav och önskemål i samklang med företagets övergripande mål förmed-
lade i utbildning, mötesverksamhet och utvecklingssamtal. I ett företagsled-
ningsperspektiv framstår såväl centrala som lokala visioner i väsentliga punkter 
sammanfalla i strävan att stärka de lokala produktionsenheterna som arenor för 
effektivisering, organisationsutveckling, kompetensutveckling och annat föränd-
ringsarbete för att höja kvalitetsmedvetande och produktivitet. Gemensamt för de 
olika metoderna för att nå de uppsatta målen var samförstånd och samverkan
med de anställda och deras organisationer på lokal nivå. Fokus var därmed i hög 
grad riktat på de anställdas attityder, motivation och engagemang, i förlängning-
en alltså på den lokala företagskulturen. På en mer abstrakt nivå kan man tala om 
metoder för företagsledningen att vinna ökat samtycke till sina mål- och verklig-
hetsbeskrivningar inom en lokal produktionsenhetsdominerad hegemoni.  

I det tidiga 1970-talet framstår den lokalfackliga verksamheten som i hög 
grad knuten till den politiska verksamheten och SAP, och generellt är intrycket 

––––––––– 
650 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb 1993; 1997; 1998 (IFR). 
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att företagsledningen vid Tarkett såg med ogillande på det lokala fackets närvaro 
vid företaget. Men i slutet av 1970-talet gav företagsledningen fabriksklubben en 
sorts erkännande, och då symboliskt genom att skänka medel för inköp av en ny 
fackklubbsflagga.651  Tarketts fusioner med andra företag aktualiserade det fack-
liga behovet av internationella kontakter, främst inom den egna företagsgruppen. 
Begränsade lokala resurser gav anledning till begäran om stöd från förbundet och 
ökad kompetens för att etablera sådana kontakter. 1970-talets lagstiftning inom 
arbetsmarknadspolitiken medförde också ökat behov av lokal facklig kompe-
tensutveckling.  

Under 1980-talet lyckades lokalfacket så småningom utverka en plats för på-
verkan och insyn i Tarkett AB:s styrelse, och med STORA:s övertagande följde 
en plats i koncernstyrelsen. Ett viktigt forum för övergripande fackliga frågor för 
de olika bolagen inom koncernen var STORA-koncernens referensgrupp. Den 
fackliga styrelserepresentationen i dotterbolaget och koncernen innebar väsent-
ligt fackligt inflytande och möjligheter till information även inom företagets ak-
törsområden utanför den direkta produktionen, köpmarknaderna för råvaror och 
maskinell utrustning och beslut om löner och anställningsvillkor, försäljnings-
marknaderna för producerade varor och även kapitalmarknaderna för beslut om 
vinstutdelningar, räntebetalningar och investeringar.652

1990-talet präglades organisatoriskt framför allt av sammanslagningen mel-
lan Svenska Fabriksarbetareförbundet och Svenska Beklädnadsförbundet till det 
nya Industrifacket, och Tarkett i Ronneby som en relativt krympande enhet inom 
en växande transnationell industrikoncern. Något som motsvarar den insyn och 
det inflytande som den fackliga representationen i koncernstyrelsen och delta-
gandet i koncernens referensgrupp innebar, förekom inte efter STORA:s försälj-
ning av Tarkett 1993.  

Det koncernfackliga intresset väcktes ursprungligen på den lokala nivån vid 
Tarkett i samband med företagets fusioner med franska Synfloor och amerikans-
ka GAF i slutet av 1970- och början 1980-talet. Lokalt såg man sig inte ha resur-
ser att etablera kontakter med nyblivna fackliga kolleger inom koncernen, varför 
hjälp begärdes från förbundet centralt.653 De kontakter som skedde blev emeller-
tid bara sporadiska och ledde inte till någon institutionaliserad samverkan.  

Efter fusionen med franska Sommer Allibert, och bildandet av Tarkett Som-
mer AB, skedde dramatiska rationaliseringar inom den nybildade koncernen. Ex-
empelvis lades produktionen ned vid en enhet i Schweiz 1999 och flyttades till 
Tarkett i Ronneby. Frågan kan i det här sammanhanget ställas hur en lokal fack-
klubb agerar när en hel produktionsenhet inom den egna koncernen läggs ner och 
den egna produktionsenheten därigenom gynnas med fler arbetstillfällen och 
ökande investeringar.   

När ett ”koncernfackligt” avtal blev klart efter fusionen med franska Sommer 
Allibert 1997 var det på den nya koncernledningens initiativ och i syfte att skapa 
ett ”koncernfackligt Europaråd där [fackliga företrädare för produktionsenheter-

––––––––– 
651 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb Ronnebyhamn 1979 (IFR). 
652 Forskningscirkelprotokoll XIII, 2003-04-22 (IFR); Se Lars Ekdahl, 1994, sid. 387 ff. 
653 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1981-10-12 (IFR). 
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na runt om i koncernen] tillsammans med företagets representanter ingående dis-
kuterar viktiga och gemensamma frågor.”654 Avtalet som utarbetats vid huvud-
kontoret för Groupe Sommer Allibert innehöll en överenskommelse som vilade 
på en ”innovationsstrategi” inom koncernen benämnd ”Produktivitet och Globa-
lisering”. De årliga sammankomsterna för Forum Sommer Allibert (lokalt be-
nämnt ”Tarkett Forum”) cirkulerade mellan produktionsenheterna i Europa, och 
finansierades helt av koncernen. Ledningen för detta forum utgjordes av koncer-
nens styrelseordförande biträdd av tre av honom utsedda representanter för kon-
cernen. I övrigt deltog representanter för de anställda vid produktionsenheter, 
vars kontroll utövades av Groupe Sommer Allibert och som hade minst 150 an-
ställda. Ett extra mandat utverkades nationellt vid fall av mer än 500 anställda, 
och i fall av mer än 3 000 anställda med två. Dagordningen bereddes av styrelsen 
i Groupe Sommer Allibert och presenterades för styrelsen i Forum Sommer Alli-
bert fyra veckor för det årliga sammanträdet. Vid oenighet om dagordningen be-
stämde styrelsen i Groupe Sommer Allibert (koncernledningen) ensam. Dagord-
ningens stående punkter utgjordes av:  

struktur hos Groupe SOMMER ALLIBERT; - dess ekonomiska och 
finansiella läge; - dess verksamheters troliga utveckling; - produktion 
och försäljning; - sysselsättningnens [sic!] situation och troliga ut-
veckling; - investeringar; - väsentliga ändringar angående organisa-
tionsformen; - införande av nya arbetsmetoder eller nya tillverknings-
processer; - förflyttningar av produktionen; - fusioner; - storleks-
minskningar eller nedläggningar av företag, enheter eller större delar 
av sådana; - massuppsägningar.655

Som framgår är det samarbete som existerade inom Forum Sommer Allibert 
knappast exempel på koncernfackligt arbete i egentlig mening, utan det är av in-
formations- och diskussionskaraktär kring koncernens verksamhetsfunktioner. 
Det är snarare att beteckna som ett forum för information om koncernens age-
rande inom produktionen och försäljnings- och kapitalmarknaderna. Aktiviteter-
na inom Forum Sommer Allibert var sålunda inte något svar på den tämligen re-
toriskt ställda frågan kring fackligt agerande i samband med nedläggningar av 
produktionsenheter inom den egna koncernen (se ovan). Någon facklig strategi 
för agerande i sådana situationer existerade inte. 

Det kan konstateras att teserna om den förändrade fackliga situationen i allt 
väsentligt bekräftats i undersökningen. Jag har visat på vertikala förändringar, 
det vill säga påtaglig decentralisering där avtals- och förhandlingskompetens 
förts ned till den lokala arenan på bekostnad av central- och förbundsnivå. Un-
dersökningen har också visat en horisontell förskjutning av den lokala fackliga 
verksamheten från traditionella fackliga intressefunktioner, främst löne-, arbets-
tids- och arbetsmiljöfrågor, i riktning mot fackliga verksamhetsfunktioner knutna 
till företagets produktionsprocess med sammanfallande intresse för anställda och 

––––––––– 
654 Kjell Holm, 2001, sid. 5;  Avtal angående Forum Sommer Allibert, 1999 (IFR). 
655 Avtal angående Forum Sommer Allibert, 1999, §6 a, sid. 9-10 (IFR). 
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företagsledning. Båda dessa principiella förändringsprocesser har bäring på teo-
rin om lokal produktionsenhetsledd hegemoni, där produktionsenheten stärkts 
som en lokal arena, inte bara för kamp och/eller samtycke om resursfördelning 
och makt över arbetet, utan även kulturellt och ideologiskt. Företagsledningens 
lokala samtyckebaserade dominans ges, formulerad som lokal hegemoni, en 
konkret belysning i undersökningen genom att fokus riktas på områden där den 
lokala arenan fått ökad betydelse, och det förhållandet att parterna, företagsled-
ning och fackförening, i allt fler frågor under 1990-talet har kunnat enas, åtmin-
stone temporärt, kring vissa beskrivningar av verkligheten, till exempel verk-
samhetens långsiktiga mål beträffande kvalitetsutveckling och produktivitet. 
Detta skedde dock inte utan motstånd, förhandlingar, omformuleringar och för-
skjutningar av gränserna, exempelvis beträffande arbetsmiljöfrågor, mellan par-
ternas specifika intressefunktioner och verksamhetsfunktionerna med samman-
fallande intressen.  

De fackliga verksamhetsfunktionerna dominerades under 1970-talet av dels 
disciplinära problem som skadegörelse på arbetsplatsen, misskötsel av arbetet 
och ogiltig frånvaro, dels av ofta stora problem med att rekrytera arbetskraft.
Personalomsättningen var mycket stor, vilket medförde instabilitet i skiftgrup-
perna och merarbete för de anställda i att ständigt tvingas introducera ny perso-
nal. Den stora gruppen invandrade arbetare vid produktionsenheten betydde ock-
så språksvårigheter. Det lokala facket arbetade länge med krav om förbättringar i 
språksituationen, till exempel i form av språkkurser i svenska.656

Ett par markörer i det empiriska materialet från 1970-talet är särskilt intres-
santa att uppmärksamma och koppla till varandra. Den ena gäller situationen 
1972, då lokala vänstergrupper motarbetade fabriksklubbens verksamhet genom 
aktioner – demonstrationer, flygblad och agitation – samtidigt som företagsled-
ningens attityd till den lokala fackliga verksamheten präglades av ovilja. Den 
andra gäller fackklubbsstyrelsens agerande i samband med den vilda strejken 
1977, då den fördömde avtalsstridiga strejker i allmänhet och även den då aktuel-
la. Åter blev den lokala fackföreningen hårt kritiserad och ansatt av lokala väns-
tergrupper utanför den etablerade arbetarrörelsen. Bara något år därefter kom fö-
retagsledningens beslut att 1979 bekosta en ny fackföreningsflagga åt fabriks-
klubben, och att dessutom ge sitt godkännande till att hissa flaggan utanför fack-
klubbsexpeditionen inne på fabriksområdet. De slutsatser man kan dra kring fö-
retagsledningens förändrade syn på den lokalfackliga verksamheten, har, menar 
jag, dels bäring på förändrade relationer mellan arbete och kapital på samhällelig 
nivå, dels på relationer som kan knytas lokalt, och analyseras inom ramen för te-
ori om lokal hegemoni.  

Fackligt inflytande kanaliserades under 1970-talet via huvudorganisationen 
(LO) och politiska partier (huvudsakligen SAP) för statlig intervention i köp-
marknaderna med arbetsmarknadslagstiftning, i produktionen med arbetsmiljö-
lagstiftning, i försäljningsmarknaderna med till exempel exportlagstiftning, samt 
potentiellt även i kapitalmarknaderna med debatten om ekonomisk demokrati, 
vinstbeskattning etc. Fackföreningsrörelsen generellt stärkte sina positioner efter 

––––––––– 
656 Tarkett Fabriksklubb, styrelsemötesprotokoll 1971-12-20; 1973-12-07; 1974-01-15 (IFR). 
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perioden från slutet av 1960-talet till ett par år in på 1970-talet genom ett stort 
antal, ofta lokala, aktioner och protester mot sådant som ackordshets, uppdrivet 
arbetstempo och auktoritära företagshierarkier inom en rad olika områden. Fack-
föreningsrörelsen själv var också blickfånget för protesterna, och tvingades till 
vitalisering i frågor kring den interna demokratin. På central nivå kunde fackfö-
reningsrörelsen mot mitten av 1970-talet i kraft av stärkt självförtroende, inte 
minst som ett resultat av lokal aktivism, och politisk vänstervind från exempelvis 
den vaknade studentrörelsen och Vietnamrörelsen kanalisera inflytande över po-
litiken och utverka sociala reformer och en arbetsrättslig offensiv med genom-
gripande arbetsmarknadslagstiftning som de borgerliga regeringarna efter 1976 
inte såg sig kunna riva upp. Inom fackföreningsrörelsen och SAP väcktes åter 
diskussioner om ekonomisk demokrati. De samhälleliga relationerna och det 
fackliga inflytandet över beslut på samhällelig nivå skapade ett klimat varur sän-
des signaler tillbaka ned till de lokala nivåerna ute i företagen.  

Vågen av vilda strejker hade betytt ytterligare osäkerhetsfaktorer i kostnads-
bilden för arbetsgivarna. De kunde inte längre utgå från en bestående situation av 
arbetsfred. För de flesta företagsledningar stod det klart att de tvingades leva 
med ett påtagligt fackligt inflytande, inte minst över den samhälleliga resursför-
delningen och relationerna på arbetsmarknaden.657 Jag vill här återknyta till fa-
briksklubbens fackföreningsflagga vid Tarkett i Ronneby 1979. Företagsledning-
en ville, framstår det, med gåvan visa att den accepterade den lokala fackliga 
verksamheten, och att den var beredd att tillsammans med det lokala facket för-
handla och söka finna gemensamma lösningar på de lokala motsättningar som 
kunde uppstå. Detta var även en signal till vänstergrupperna utanför den organi-
serade fackföreningen. Företagsledningen gjorde uppenbarligen bedömningen att 
samförstånd med den etablerade fackföreningen var att föredra framför konfron-
tation, med risk för ytterligare facklig radikalisering. Den lokala fackliga styrkan 
hade i hög grad sin bas i fackföreningsrörelsens förmåga att kanalisera sina in-
tressen på förbunds- och centrala nivåer till det politiska systemet – en förmåga 
som till stor del grundlagts åratal dessförinnan genom lokal facklig aktivism.658

Samtidigt lades grunden för en ny arbetsgivarstrategi där samförstånd och ut-
veckling av partsrelationerna på lokal nivå skulle ske parallellt med att på lång 
sikt söka avveckla partsrelationerna på central nivå. Detta skulle så småningom 
urholka fackföreningsrörelsens samlade styrka.659

I en undersökning av facklig organisering i ett antal olika länder, har Anders 
Kjellberg framhållit att fackliga organisationers generella styrka ligger just i 
förmågan att centralisera och decentralisera samtidigt.660 Diskussionen illustre-
rar, menar jag, dialektiken mellan makro- och mikronivån inom fackföreningsrö-
relsen, och betydelsen av båda nivåerna, och korrespondensen dem emellan, för 
fackligt inflytande i processer av intresse för de fackliga medlemmarna. I det 

––––––––– 
657 Se t ex Lars Olsson/Lars Ekdahl, 2002, sid. 119 ff; Christer Lundh, 2002, sid. 252 f. 
658 Bo Stråth, 1998, sid. 134 f. 
659 Se t ex Anders Boglind, 1997; Christer Thörnqvist, 1998; Anders L Johansson/Lars Magnusson, 

1998, sid. 173 ff, 243 f, för diskussion om SAF:s korporatistiska utträde 1991 och facklig decentra-
lisering i Sverige under 1990-talet.  

660 Anders Kjellberg, 2001, sid. 337. 
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perspektiv som teori om lokal hegemoni innebär, representerade företagsled-
ningens vid Tarkett agerande exempel på den hegemoniska dominantens anpass-
ning till förändrade förhållanden vad gäller utmaningar och motstånd mot fram-
för allt formerna för dominansen. Genom lokal anpassning i ytstrukturellt avse-
ende kunde företagsledningen vinna ökat lokalt samtycke till rådande djupstruk-
turella förhållanden, samtidigt som den stärkta lokala nivån för förhandling 
långsiktigt harmonierade med arbetsgivarsidans strategi för förändrade relationer 
till fackföreningsrörelsen på centrala och samhälleliga nivåer. 

Teknikutvecklingen och den förändrade organisationen i produktionsproces-
sen under 1980-talet medförde krav om kompetensutveckling. Tillämpningen av 
IT är ett tydligt exempel på hur ny teknik medförde ökade behov av ny kompe-
tens. 1990-talets omorganisation med ”ansvarsfullt självständiga” arbetsgrupper 
innebar i sig kompetensutveckling, men även nya fackliga krav om utbildning 
och personalutveckling. Det är också viktigt att konstatera hur man från lokal-
fackligt håll ställde krav om inflytande över hur den nya tekniken skulle använ-
das, och hur de anställda lyckades utverka deltagande i tekniktillämpningen, ex-
empelvis i samband med konstruktionen av det nya aggregatet 1985. Tio år sena-
re kunde fackliga intressen göra sig gällande vid införande av ny teknik vid den 
nya bandpresslinjen, inte minst via skydds- och arbetsmiljöverksamheten.661 Som 
visats tidigare skedde 1990-talets decentralisering av ansvar inom den nya orga-
nisationen parallellt med datorstödd centralisering av makt och kontroll, både 
inom den lokala produktionsenheten och i den internationaliserade koncernen. 
Sammanfallande intressen beträffande rationalisering eller omorganisation inne-
bär sålunda inte att parterna nödvändigtvis är överens om formerna eller meto-
derna för förändringarna. De sammanfallande intressena kring målen betyder inte 
med automatik samsyn om vägen dit eller samsyn på inflytande- och maktfrågor 
kring genomförandeformerna. Utifrån hegemoniperspektivet innehåller kampen 
om formerna för förändringsprocessen kanske det viktigaste hegemoniska mot-
ståndet från de produktionsanställdas och den lokala fackföreningens sida i den 
aktuella omorganisationsperioden.    

Frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män fick ökat utrymme under 
1980-talet, och genom upprättandet av en jämställdhetskommitté sökte facket 
tillsammans med företaget komma till rätta med förhållanden som hindrade en 
mer flexibel könsarbetsdelning och som orsakade ojämlika löne- och anställ-
ningsvillkor. Generellt kan sägas att jämställdhetsfrågorna kom att tillmätas hög-
re status under 1990-talet än under de två föregående decennierna. I den lokala 
jämställdhetskommittén, som den var sammansatt 2001, ingick representanter för 
företagsledningen, Industrifacket och PTK, och utgjordes av två kvinnor och tre 
män. Jämställdhetsplanen innebar aktivt jämställdhetsarbete med fortlöpande ut-
värderingar av beslutade åtgärder mot sexuella trakasserier och särbehandling till 
följd av sexuell läggning. Planen riktade även fokus på ledarskap, rekrytering 
och utbildning i syfte att ”komma till rätta med överrepresentation av män eller 
kvinnor”.662 När det gäller den kvinnliga representationen generellt bland de 

––––––––– 
661 Verksamhetsberättelse Tarkett Fabriksklubb, 1985; 1995 (IFR). 
662 Jämställdhetsplan 2001-07-01 – 2002-12-31, Tarkett Sommer AB, Ronneby (sid. 6). (TPAR). 
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produktionsanställda, kan det lokala jämställdhetsarbetet knappast hävdas ha va-
rit framgångsrikt. Kvinnornas andel sjönk påtagligt, från cirka 20 procent till cir-
ka 16 procent, mellan åren 1997 och 2002.663 Däremot ökade kvinnornas andel 
bland de mer ansvarsfulla befattningar som samordnarfunktionerna innebar. Or-
ganisatoriska förändringar i form av integration, arbetsrotation och flexibilitet 
innebar i betydande utsträckning ökad jämställdhet mellan könen i arbetets inne-
håll och utförande, även om den ökande teknifieringen kan tolkas som en gene-
rell anpassning av arbetet till manliga normer och identiteter; teknifieringen med 
allt större inslag av tillämpad IT kan ses som en maskuliniseringsprocess.664

Organisationsförändringar i produktionen innebar genomgående ökat fack-
ligt engagemang för företagets verksamhetsfrågor, men också ökad arbetsbelast-
ning för fabriksklubben, till stor del i form av ökat personaladministrativt arbete. 
Lokala fackliga företrädare deltog även aktivt i omorganisationsprocessens pla-
nering och förankring bland de anställda. Organisationsförändringar i bemärkel-
sen förändrade ägandeförhållanden, internationaliserat ägande och produktions-
enheten som en del i en transnationell koncern innebar vissa, men bara sporadis-
ka, kontakter med fackliga kolleger vid utländska enheter inom koncernen. Nå-
gon koncernfacklig verksamhet i termer av reella förhandlingar mellan parterna 
kring gemensamma fackliga frågor för anställda vid de olika produktionsanlägg-
ningarna inom Tarkett Sommer-koncernen har inte förekommit, än mindre insti-
tutionaliserats.665 Däremot innebar ägandeförhållandenas internationalisering un-
der 1990-talet en betydande desintegration i fråga om fackligt inflytande i områ-
dena – marknaderna för beslut – utanför köpmarknaden av arbetskraft och den 
direkta produktionen och dess organisation.  

––––––––– 
663 Se Tabell 1. 
664 Se kapitel 5 i denna avhandling. 
665 Jfr Birger Simonson, 1991, sid. 4.  
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9. Globalisering, 
teknikutveckling och 

organisatorisk förändring 

Mina övergripande forskningsfrågor är formulerade med utgångspunkter i den 
tredje industriella revolutionens centrala karakteristika: ökad internationalise-
ring, tillämpning av IT och nya sätt att organisera den industriella (varu-) pro-
duktionen. Undersökningen fokuserar dessa förändringar och deras lokala ge-
nomslag i arbetsprocess, ledningsprocess och anställningsrelationer vid Tarkett 
AB i Ronneby 1970 – 2002. Övergripande är även den i grunden materialistiska 
samhällssyn och de teoretiska postulat om samhället, dess utveckling och föränd-
ring, som uttrycker samband mellan produktionsförhållandena och samhället i 
övrigt. Utveckling och förändring inom produktionen har betydelse för samhälle-
lig förändring generellt.   

Företaget utgjordes från början av en liten familjeägd snickerifabrik. Det in-
gick så småningom i Wehtje-koncernen och därmed en av de stora svenska före-
tagsgrupperna. Genom ägarnas agerande – försäljningar och företagsfusioner – 
kom Tarkett att under undersökningsperioden utgöra en allt mindre andel i väx-
ande transnationella industrikoncerner. Den nya teknologin och dess tekniska 
tillämpningar inom IT började slå igenom lokalt efter mitten av 1980-talet. Un-
gefär tio år senare genomförde företagsledningen i samarbete med fabriksklub-
ben en genomgripande omorganisation med inriktning på målstyrning av arbets- 
och ledningsprocesser. Relationerna mellan den lokala fackföreningen och pro-
duktionsenhetens ledning var av avgörande betydelse både när det gäller den nya 
teknikens och den nya organisationens utformning. 

I undersökningen har jag lyft fram dels industrikapitalets generellt ökande 
strävan efter internationalisering, rationalisering och produktivitetsutveckling ef-
ter fordismens och den reglerade reallönekapitalismens sammanbrott i mitten av 
1970-talet, dels arbetarrörelsens arbetsrättsliga offensiv under 1970-talet och den 
fortsatta kampen för ekonomiskt och industriellt medinflytande, som fond för 
den lokala utvecklingen och förändringen mot slutet av århundradet.  

En metod att fånga och analysera de väsentliga dragen i den organisatoriska 
förändringsprocessen har varit att konstruera ett fält för organisatorisk föränd-
ring, där idealtyperna utgjorts av taylorism, toyotism, flexibel specialisering, just 
in time och lean production. Det är nödvändigt, menar jag, att vid sidan av de 
teknologiska och ekonomiska perspektiven framhålla de sociala dimensionerna, 
för att förstå och förklara den aktuella utvecklingen. En central aspekt på föränd-
ring rör även sambanden mellan teknisk, ekonomisk och social utveckling. Me-
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toder för analys av förändring utifrån social strukturering hänförs till teori om 
dynamiska klasspositioner, lokal hegemoni och konstruktioner av genus. Utöver 
traditionellt källmaterial och intervjuer bygger undersökningen på resultat av en 
forskningscirkel med ett antal produktionsanställda vid Tarkett AB i Ronneby.  

Internationalisering

I mitten 1960-talet bröts familjen Wethjes dominans över Tarkett AB, och före-
taget kom under återstoden av 1900-talet att ingå i ett antal olika industrikoncer-
ner, först i svenska koncerner och efter 1994 i bolag och koncerner med utländs-
ka hemmabaser. Företagsledningens egen strategi för expansion från och med 
slutet av 1960-talet innebar internationalisering både vad gäller produktion, 
marknadsföring och försäljning. Expansionen skedde först genom vertikal integ-
ration och kontroll över både produktion, distribution och försäljning, och sena-
re, från och med 1970-talet som dotterbolag inom Swedish Match och STORA, 
genom horisontell integration. Tarkett köpte upp konkurrenter inom sitt mark-
nadsområde, vidgade produktionen och produktsortimentet och vann terräng i 
nya avsättningsmarknader. Diversifieringstrenden vände emellertid redan under 
1980-talet, och för Ronnebyenhetens del betydde det specialisering och koncent-
ration på framställning av objektgolv, det vill säga plastgolv avsedda för i första 
hand offentliga lokaler. Under 1990-talet avyttrades Tarkett till internationella 
fondkommissionärsbolag och i samband med det skedde en management buy out 
of capital; företagsledningsgruppen tog kontroll över en betydande minoritets-
post i ägandet. 1997 skedde en fusion mellan Tarkett-gruppen och franska Som-
mer Alliberts golvdivision, varvid bolaget Tarkett Sommer bildades.  

Några signifikanta tendenser är urskiljbara i internationaliseringsprocessen 
från och med slutet av 1960-talet. Genom Tarketts uppköp av konkurrenter och 
säljbolag i utlandet skedde också en produktdiversifiering och breddning inom 
marknaden. När Tarkett senare blev föremål för andra internationella bolags in-
ternationaliseringsstrategier skedde vid Ronnebyenheten en koncentration inom 
området för golvmaterial, men samtidigt en kundorienterad diversifiering inom 
det specifika marknadssegmentet som omfattar objektgolv. Multinationella kon-
cerner som STORA och Sommer Allibert kunde tillgodogöra sig synergieffekter 
och diversifiera mellan olika produktionsenheter och därmed behålla och utöka 
marknadsandelarna inom koncernen samtidigt som produktionen kunde renodlas 
vid de enskilda produktionsenheterna.  

Internationaliseringens konsekvenser för de anställda i den lokala arbetspro-
cessen i Ronneby rör dels insyn och inflytande, dels områden för upplevelser av 
det egna arbetet och synen på sig själv som anställd; områden som inbegriper 
frågor om kultur, identitet och ideologi.  

Fram till början av 1990-talet var (dotter-)företagets huvudkontor förlagt till 
produktionsenheten i Ronneby. Strax efter fusionen med tyska Pegulan AG flyt-
tades det till Frankenthal i Tyskland. Den internationalisering av ägandet som 
innebar att koncernledningen efter 1994 inte längre var stationerad i Sverige in-
skränkte den fackliga insyn och det inflytande som facklig styrelserepresentation 
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hade utgjort, till exempel i STORA:s svenska koncernstyrelse. När det gäller 
ideologiska aspekter visar undersökningen att ägandets internationalisering och 
distansering bidrog till, och kunde användas av företagsledningen för att befräm-
ja en ökad ”vi-känsla” lokalt. Inför upplevda hot om förflyttning av produktion 
till andra produktionsenheter inom koncernen kunde den lokala hegemonin kon-
solideras, det vill säga den lokala företagsledningen refererade i förhandlingssi-
tuationer med det lokala facket till sådana hotbilder där konkurrenskraften måste 
hävdas, inte bara gentemot andra konkurrerande företag, utan även gentemot 
produktionsenheter inom den egna koncernen. Det framgår också att anställda 
såg möjligheter för den lokala produktionsenheten att locka till sig investeringar 
inom koncernen genom produktutveckling, ökad produktivitet och utveckling av 
produktkvalitet. Internationaliseringen med sikte på marknaderna upplevdes ock-
så snarare utifrån en positiv förväntanshorisont än som omgärdad av farhågor 
kring till exempel inre och yttre konkurrens. På en teoretisk nivå har jag argu-
menterat för internationaliseringen som en komponent i ett mönster av ideolo-
gisk förändring under lokal hegemonisk dominans på relativt lång sikt.   

Det tycks inte råda någon tvekan om att produktionsenheten lyckades hävda 
sig relativt väl under internationaliseringsprocessen, såväl inom de egna koncer-
nerna som gentemot yttre konkurrenter under 1900-talets tre sista decennier.  

Teknikutveckling

Teknisk förändring och utveckling (till stor del i form av IT) i arbetsprocessen
på fabriksgolvet kan, för att sammanfatta, analyseras i termer av teknisk rationa-
lisering, kvalitetsutveckling, arbetsmiljöutveckling samt inom områdena för 
klasspositioner och genusrelationer vid arbetsplatsen. När det gäller lednings-
processen, utförandet av ledning, styrning och kontroll, är centraliserings- och 
decentraliseringsbegreppen vitala. I fråga om anställningsrelationerna står lö-
ner, arbetstider och kravprofiler för anställning i fokus.  

Arbetsprocess 

Ett tydligt exempel på hur digital teknik med integrerade kretsar innebar rationa-
liseringsvinster gäller synkroniseringen av produktionslinjerna. Istället för att 
mekaniskt ställa in hastigheten individuellt för varje drivaggregat inom linjen 
kunde dessa med den nya tekniken synkroniseras centralt. För att använda en kli-
ché kan sägas att skiftnycklar ersattes med tangentbord vid dataterminaler. Preci-
sionsvinster och tidsbesparingar blev dramatiska, och banade väg för produktion 
i mindre partier med tätare omställningar. Teknikutvecklingen hade på det sättet 
betydelse för organisationsutveckling i riktning mot just in time och lean produc-
tion. Ny teknik som medförde kortare omställningstider och nya metoder för 
”flygande färgbyten”, bör även betraktas utifrån en diskussion om övergång från 
högvolymproduktion (high volume) till högvärdeproduktion (high value) och 
kombinationer  av dessa – flexibel specialisering, det vill säga produktion inrik-
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tad på direkta kundrelationer snarare än produktion för lagerhållning. Den nya 
tekniken, under framför allt 1980- och 1990-talen, innebar betydande rationali-
seringsvinster och väsentligt ökad produktivitet och ur de produktionsanställdas 
synvinkel ökad arbetsintensitet, minskad bemanning och större krav i kompe-
tensutvecklingshänseende. Undersökningen visar att underbemanning blev allt 
vanligare förekommande i den målstyrda organisationen under 1990-talet. De 
produktionsanställdas upplevelser av stress i arbetet tilltog och sjukskrivnings-
frekvensen ökade, framför allt vad gäller långtidssjukskrivningar. 

Teknikrelaterad kompetensutveckling tillsammans med en ökad grad av 
tjänstemannalika arbetsuppgifter innebar förändrade klasspositioner för de pro-
duktionsanställda, i riktning mot mer motsägelsefulla klasspositioner. Kompe-
tensutvecklingen och de förändrade arbetsuppgifterna är därför, menar jag, vikti-
ga komponenter för de produktionsanställdas självförståelse och identitet; i för-
längningen även för deras självbilder i klasshänseende och klassmedvetenhet. 
Det skedde en förskjutning av de produktionsanställdas klasspositioner från ide-
altypiska arbetarklasspositioner i en tayloristisk produktionsorganisation i rikt-
ning mot ökad motsägelsefullhet i en målstyrd organisation med starka inslag av 
just in time och lean production.  

Den digitala tekniken möjliggjorde, utöver rationalisering och förbättrad pre-
cision i synkroniseringen av tillverkningsaggregaten, stora förbättringar i bland-
ningsavdelningen där datoriserade system för recepturhantering innebar nya för-
utsättningar för hög och jämn kvalitet på slutprodukterna. Ny teknik som innebar 
att kemikalier kunde blandas och transporteras i slutna system betydde också på-
tagliga förbättringar i arbetsmiljön.  

Det lokala fackliga agerandet i den tekniska förändringsprocessen rymmer 
åtminstone två dimensioner, dels som positivt accepterande och i vissa fall direkt 
pådrivande i rationaliseringsprocessen med förslag om förbättringar och nya tek-
niska lösningar, dels med krav om inflytande över den tekniska förändringen, 
framför allt utifrån skydds- och arbetsmiljöaspekter.  

Arbetsprocessens tilltagande digitala teknifiering hade, som framgått, sub-
stantiella positiva effekter på arbetsmiljön. Arbetet blev ”renare” med väsentligt 
reducerad exponering av olika kemikalier. Tunga lyft rationaliserades bort, till 
exempel i paketeringen, där manuella handgrepp ersattes med datorstyrd hanter-
ing via traverser och tunga arbeten vid inställningsåtgärder i aggregaten ersattes i 
många fall av knapptryckningar vid dataterminaler. Ändå tenderade den manliga 
dominansen att öka i slutet av undersökningsperioden, bland annat sökte sig färre 
kvinnor till arbetsplatsen.666 Jag har ställt frågan om huruvida eller i vad mån den 
ökade teknifieringen var bidragande till detta. För att belysa fenomenet har jag 
anknutit till teori inom området som gör gällande att konstruktioner av genus i 
hög grad är kopplade till ”sociala konstruktioner av teknik”, och att sociala kon-
struktioner av teknik historiskt är ”genusimpregnerade”. Konstruktionen av man-
lighet är i det perspektivet nära förknippad med teknik, och den till övervägande 
del av män utvecklade och designade industriella tekniken har en socialt inbyggd 
konstruktion av genus, nämligen manlighet eller maskulinitet. Det teoretiska re-

––––––––– 
666 Intervju med Per Mattsson, 2001-04-05. 
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sonemanget kan åtminstone fungera som generator för hypoteser och frågor 
kring kvinnors tendens att välja bort teknifierade arbeten och/eller mäns medvet-
na eller omedvetna tendens att stöta bort kvinnor från sådana områden i arbetsli-
vet.  

Den digitala informationstekniken kom även att betyda förändrade förutsätt-
ningar för arbetets ledning, styrning och kontroll. Innan jag resonerar mer kring 
det, ska jag behandla ledningsprocessens utveckling och förändring lite mer all-
mänt.     

Ledningsprocess

I den gamla organisationen under 1970- och 1980-talen (som av olika skäl inte 
behandlats samlat i avhandlingen), rådde enligt tayloristiska principer strikt upp-
delning mellan ledande/styrande/kontrollerande och utförande funktioner vid 
produktionsenheten. En vertikal arbetsdelning tillämpades konsekvent. Ledning, 
styrning och kontroll utfördes gentemot arbetare och maskiner av och genom ar-
betsledarna, vilka var knutna till ”sina” respektive skiftarbetargrupper, det vill 
säga de följde skiftgrupperna och deras arbetstider. Arbetsledarna rekryterades ur 
skiftgrupperna, ofta via ”förstemannaskap”, och rekryteringen baserades huvud-
sakligen på yrkesmässig meritering. Det var i regel erkänt skickliga maskinsköta-
re – alltid män – som kunde komma ifråga för avancemang. Arbetsledarskapet 
omgärdades, vid sidan av ledarbefogenheterna och högre lön, av distanserande 
symboliska, kulturella och språkliga statusmarkörer. 

I den lokala arbetsplatskulturen rådde generellt en attitydmässig och ideolo-
gisk distans mellan de ”vanliga” produktionsanställda och arbetsledarna (dock 
med individuella variationer). Arbetsledarna betraktades av de produktionsan-
ställda i allmänhet som företagsledningens representanter. Produktionsanställda 
som avancerade till arbetsledare ansågs ”byta sida”, något som tog sig konkret 
uttryck i byte av facklig tillhörighet från Svenska Fabriksarbetareförbun-
det/Industrifacket till SALF/Ledarna. Inte sällan rådde antagonism mellan arbets-
ledare och arbetare. Arbetarna såg sig i hög grad som utförare av order från ar-
betsledare och instruktioner specificerade i de individuella befattningsbeskriv-
ningarna. All planering, styrning och kontroll förväntades utgå från produktions- 
och arbetsledningen, främst arbetsledarna.667

I den nya målstyrda organisation som introducerades i mitten av 1990-talet 
avskaffades arbetsledarna. En avgörande förutsättning för detta var nya dator-
stödda metoder för kontroll av produktivitet och kvalitet på de producerade mat-
torna vid aggregaten och tillverkningslinjerna. Via dataterminaler kunde vid var-
je givet tillfälle, i princip på vilken nivå som helst i ledningshierarkin, den pro-
ducerade volymen A- respektive B-vara vid de olika aggregaten kontrolleras. 
Traditionell arbetsledning för utförande av kontroll- och ledningsfunktioner var 
därmed till stor del obsolet, och ansvaret för arbetet i skiftgrupperna kunde de-
centraliseras från den gamla arbetsledarnivån direkt till arbetargrupperna, medan 

––––––––– 
667 Se kapitel 5 i denna avhandling. 
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kontrollmakten centraliserades till produktionslednings- och produktionsenhets-
ledningsnivåerna. 

Decentraliseringen innebar att skiftgrupperna själva bar ansvaret för arbets-
delning och arbetsrotation inom grupperna, och medförde integration av arbets-
uppgifter utanför själva produktionsarbetet. Främst gällde detta underhåll och re-
paration, vissa tidigare tjänstemannauppgifter som hantering av korttidsfrånvaro 
och beslutsansvar för till exempel stopp och igångsättning av aggregaten. Den 
inskränktes ändå i så måtto att en ny så kallad samordnarfunktion infördes. Sam-
tidigt betydde konstruktionen av samordnarfunktionen öppningar för kvinnors 
deltagande i ledningsprocessen (mer om detta i stycket om organisatorisk föränd-
ring).  

Vid sidan av centraliserade kontrollfunktioner via det digitala nätet utgjorde 
en utvecklad form av ideologisk styrning förutsättning för den ansvarsdecentrali-
sering som målstyrningskonceptet innebar. Jag har analyserat den ideologiska 
styrningen med utgångspunkter i teori om lokal hegemoni, där ägarrepresenta-
tionens dominans upprätthålls genom en ständigt pågående lokal förhandling 
inom fältet för de dominerades motstånd och/eller samtycke till de dominerandes 
verklighetsbeskrivningar. I den här aktuella kontexten framträder företagsled-
ningens tankefigurer med verklighetsanspråk i bilder och tolkningar av begrepp 
som ”målstyrning”, ”flexibilitet”, ”helhetssyn” och ”kundanpassning”, vilka 
samtliga i huvudsak består i komponenter med avseende på effektivitet, produk-
tivitet och kvalitetsmedvetande.    

De hegemoniska verklighetsbeskrivningarnas begränsade räckvidd illustreras 
generellt av förekomsten av lek, spel och tävling i arbetsprocessen.668 Även om 
”leken” vid Tarkett i Ronneby skedde i hegemoniskt samtycke och med produk-
tivitetsökningar som resultat, till exempel vid tävlingar i produktionsvolym mel-
lan skiftlag, är det en rimlig tolkning att de anställda upplevde behov av att själva 
skapa ytterligare mening med sitt arbete. Lekar med motsatta, det vill säga kont-
raproduktiva, resultat kan mer entydigt tolkas som uttryck för mothegemoniska 
strategier, men i båda fallen utgör leken utlopp för de anställdas behov av ytterli-
gare mening i arbetet. Leken uttrycker i båda fallen en sorts motstånd grundat i 
alienation i arbetsprocessen.  

Ledningsprocessen genomgick förändringar som innebar principiella avsteg 
från traditionell tayloristisk arbetsledningsfilosofi. Istället implementerades en-
ligt en deltagande förändringsstrategi decentraliserade ledningsfunktioner i form 
av målstyrning av självstyrande grupper enligt principer om ”ansvarsfull själv-
ständighet” (responsible autonomy).669 De produktionsanställda vann härigenom 
ett ökat arbetsinnehåll och vidgat inflytande över den direkta arbetssituationen. 
Därmed tillgodosågs gamla fackliga krav, och företagsledningen vann acceptans 
för den nya ledningsstrategin. Den lokala fackföreningen kunde på goda grunder 
hävda att den ”flyttat fram sina positioner” inom en rad viktiga områden. Under-
sökningen visar att datorstödda centraliserade kontrollfunktioner, kompetensut-

––––––––– 
668 Se kapitel 6 i denna avhandling; Michael Burawoy, 1979. 
669 Se kapitel 6 i denna avhandling; Andrew Friedman, 1977.  
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veckling och intensifierad ideologisk styrning utgjorde samverkande förutsätt-
ningar för ledningsprocessens förändrade utformning.   

Anställningsrelationer

Området för beslut om företagets köp av råvaror, maskinell utrustning och ar-
betskraft domineras i den här undersökningen av villkoren för löner och anställ-
ningsförhållanden. De produktionsanställda vid Tarkett har under hela undersök-
ningsperioden i huvudsak rekryterats lokalt i Ronneby och mellersta Blekinge. 
En viss andel utgjordes under 1970- och 1980-talen av arbetskraftsinvandrare. 
Svensk flyktingmottagning innebar att produktionsanställda i någon mån även 
rekryterades ur dessa grupper.670 Av tids- och utrymmesskäl har dessa grupper 
eller deras eventuellt förändrade positioner vid Tarkett inte kunnat närmare ana-
lyseras i avhandlingen. 

Produktionsarbetet vid Tarkett hade låg status under 1970- och 1980-talen, 
och kompetenskraven för anställning var låga eller obefintliga. Den rådande tay-
loristiska arbetsdelnings- och ledningsorganisationen innebar att arbetskraftens 
utbytbarhet var hög. Detta kan illustreras med den värvningskampanj Tarkett 
genomförde i Köpenhamn under 1970-talet, då danska arbetare erbjöds anställ-
ning i Ronneby och kunde börja arbeta i produktionen efter bara ett par timmars 
introduktion. Till en del kunde Tarkett erbjuda säsongsanställningar, till exempel 
för säsongsarbetslösa byggnadsarbetare och sjöfolk. Grupper av kvinnor funge-
rade som arbetskraftsbuffertar när ordernivåerna och arbetskraftsbehovet fluktue-
rade.671 Arbetsmiljön i produktionen var ofta dålig med exponering av olika ke-
mikalier på grund av öppen råvaruhantering. Fram till mitten av 1970-talet an-
vändes asbest i produktionen. Dessutom förekom buller, ojämna temperaturför-
hållanden och bristfällig ventilation. Lönenivån för de produktionsanställda var 
jämförelsevis låg.  

De lokala löneförhandlingarna under 1970-talet gällde inte bara nivåerna utan 
också formerna för lönesättningen. Införandet och beräkningsgrunderna för må-
nadslön var föremål för hårda förhandlingar, liksom nivåerna för skift- och OB-
tillägg. Som ett medel att utjämna ojämlikheter mellan olika kategorier av pro-
duktionsanställda, till exempel mekaniker och skiftarbetare i produktionen, drev 
fabriksklubben en senioritetsprincip för lönesättning istället för den rådande me-
riteringsprincipen. Löneutveckling skulle relateras mer till anställningsår och ål-
der än till befattning. I slutet  av 1970-talet infördes ett bonussystem där diffe-
rentierade beräkningsgrunder tillämpades för olika kategorier av anställda.  

Med reallönekapitalismens sammanbrott i mitten av 1970-talet drevs inflatio-
nen upp. Lönekraven och avtalen på central- och förbundsnivåer betraktades i 
stigande grad som ”golv” av lokala fackliga löneförhandlare. Den nominella lö-
neglidningen blev därigenom betydande, medan reallöneutvecklingen nästan helt 
uteblev under 1980-talet, ett årtionde som i sin helhet innebar svåra motsättning-
ar och konflikter i löneförhandlingarna både centralt och lokalt. Vid Tarkett 
––––––––– 
670 Uppbördslistor Tarkett AB 1970-2000 (IFAB); Per Mattsson, 2004-02-19. 
671 Se kapitel 5 i denna avhandling. 
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skedde efter mitten av 1980-talet ett trendbrott, och förändringar i det lokala lö-
nesystemet tenderade att öka individualisering och lönedifferentiering. Under 
1990-talet genomfördes efter lokala förhandlingar lönesystemsrevisioner som i 
allt högre grad var merit- och kompetensbaserade. Bonussystemet reformerades i 
motsatt riktning och enhetliggjordes för alla anställda. Ett viktigt syfte var att via 
lönesystemet driva på kompetensutvecklingen bland de produktionsanställda. 
Förändringstendenserna i 1990-talets lönesystem kan sammanfattas i tre punkter: 

Centrala kollektivavtal med vidgade ramar för lokala bransch- och företags-
anpassade lönekonstruktioner – decentralisering.
Ökad grad av kompetensbaserad lönesättning – individualisering.
Ökad löneandel via bonussystem – resultatrelatering.

Tecken tyder på att Industrifacket på förbundsnivå drev och medverkade i en lö-
nepolitik som det i förlängningen delvis förlorade kontrollen över genom decent-
ralisering, individualisering och den resultatrelaterade löneandelens tendens att 
öka.672

Anställningsförhållandena i den gamla organisationen under 1970-talet präg-
lades av relativt svaga yttre demarkationslinjer. Produktionsanställning vid Tar-
kett i Ronneby var ett lågstatusarbete. Med teknikutvecklingen som skedde efter 
mitten av 1980-talet och organisationsförändringarna under 1990-talet ändrades 
även anställningsförhållandena. Anställningskraven ökade, de yttre demarka-
tionslinjerna skärptes och arbetets status höjdes. Kraven på ökad flexibilitet kun-
de tillfredsställas genom kompetensutveckling och variationer i skiftsystemet. 
Samtidigt medförde de ökade kompetensutvecklingskraven att kraven om ökad 
flexibilitet i huvudsak torde tillgodoses genom funktionell och dynamisk flexibi-
litet.673 En alltför hög grad av numerär flexibilitet, det vill säga principiellt stor 
omsättning av tidsbegränsat anställda, skulle äventyra kompetensutvecklingen 
och kompetensnivån bland de anställda. Ett generellt drag i den tredje industriel-
la revolutionen tycks vara att man inom kapitalintensiv industri, exempelvis pro-
cessindustri, i de högindustrialiserade länderna i större utsträckning än inom mer 
arbetskraftsintensiv (tjänste-)produktion valde att flexibilisera genom ökad grad 
av kompetensutveckling och funktionell flexibilitet. 

Även om en viss ökning av antalet tidsbegränsat anställda (numerär flexibili-
tet) kunde iakttas, gick utvecklingstendenserna inom fältet för förändrade an-
ställningsrelationer i riktning mot maximalistisk involvering, ökad inre integra-
tion och en homogenisering av den lokala företagskulturen. Lönesystemets indi-
vidualisering skall inte förväxlas med tayloristisk individualism vilken avser ver-
tikala relationer mellan arbetsledning och produktionsanställda i motsats till ho-
risontell samverkan inom grupper och arbetslag.  

––––––––– 
672 Någon ingående undersökning av detta förhållande har dock inte kunnat göras inom föreliggande 

studie. 
673 Se Jan Ch Karlsson/Birgitta Eriksson, 2000; John Atkinson, 1984. 
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Organisatorisk förändring 

Den tekniska utvecklingen grep på olika sätt in i de lokala förhållandena vid pro-
duktionsenheten i undersökningsperioden. På koncernledningsnivå är det uppen-
bart så att digital IT möjliggjorde och underlättade transfereringar av kapital, 
kontroll och information mellan olika koncerndelar, oberoende av nationsgrän-
ser. Likaså framstår tydligt IT:s betydelse för intensifierad marknadsinformation 
och närmare kundrelationer.  

I väsentliga avseenden ersattes i den nya organisationen tayloristisk reglerad 
detaljstyrning med målstyrning i självstyrande grupper, det vill säga ansvaret för 
utförandet av arbetet och ansvaret för arbetets fördelning inom arbetargrupperna 
lämnades i hög grad över till grupperna själva under vad som benämnts ”an-
svarsfull självständighet”. Organisationen närmade sig inom några distinkta om-
råden de idealtypiska modellerna för just in time och lean production, och fjär-
mades från den taylorism som präglade organisationen fram till 1990-talet.  

I djupstrukturell mening – frågor som rör makt, potentiell makt och kontroll 
med kopplingar till ägande – skedde förändringar i annan riktning (mer härom 
nedan). Decentraliseringen av ansvaret över arbetets utförande innebar vertikal 
integration. Rotationssystem inom skiftgrupperna, och i någon mån även mellan 
olika skiftgrupper, samt ansvar för arbetsuppgifter utanför själva produktionen 
som underhåll och reparation representerade horisontell integration. Dessa integ-
rationsprocesser  innebar upplösning av tayloristiska principer för arbetsledning 
och arbetsdelning. Generellt innebar decentraliseringen av ansvar tillsammans 
med kompetensutvecklingen att de produktionsanställdas klasspositioner för-
sköts i riktning mot mer motsägelsefulla positioner. Det decentraliserade ansva-
ret till arbetargrupperna, de nya kraven om flexibilitet, till exempel genom rota-
tion mellan olika och delvis nya arbetsuppgifter, och krav om integration mellan 
olika avdelningar medförde en sorts inre disciplinering som bland annat tog sig 
uttryck i tendenser till utstötning av individer som av något skäl inte nådde upp 
till prestationsnormerna. Självstyrande grupper innebar i praktiken även självdi-
sciplinerande grupper. 

Den målstyrda organisationens kompetensutveckling, flexibilitet och integra-
tion av olika arbetsuppgifter inom och mellan arbetargrupperna möjliggjorde 
även en väsentligt minskad bemanning. I kontrast till den befattningsbaserade 
organisationen innebar den flexibla organisationen att anställda i ökande omfatt-
ning kunde utföra varandras arbete. Vakanser behövde inte omedelbart fyllas 
med ersättare. I förlängningen öppnade detta för en högre grad av underbeman-
ning, något som i praktiken till viss del även skedde i strid med de lokalt upprät-
tade och gällande bemanningsplanerna. Den ökande underbemanningen under 
1990-talet bör även ses mot bakgrund av en intensifierad ideologisk (så kallad 
mjuk) styrning och de anställdas ökade lojalitet med produktionsenhetens krav 
om produktivitet och kvalitetsanspråk. 

I makt- och kontrollhänseende samverkade utvecklingen inom IT, internatio-
naliseringsprocessen av ägandet och de nya organisatoriska lösningarna i rikt-
ning mot ökad centralisering. Den lokala organisationen gjordes ”plattare” med 
färre hierarkiska nivåer, vilket medförde kortare och ”rakare” kommunikations-
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kanaler mellan företagsledning och fabriksgolv. Samtidigt datoriserades – avper-
sonifierades – de interna kommunikationerna alltmer. Företagsledningens för-
ändrade policy att informera den fackliga organisationen enligt MBL via nätet 
medförde en förskjutning av det reella förhandlingsinitiativet till den lokala fack-
föreningen. Den plattare organisationsstrukturen innebar dels en ökad decentrali-
sering av ansvar, dels en ökad centralisering av kontroll.

Undersökningen visar alltså att centraliseringsgraden av makt och kontroll 
ökade i den målstyrda organisationen. Det är viktigt att framhålla att den nya or-
ganisationens spridning av ansvar, plattare hierarkiska struktur, innehållsrikare 
och mer omväxlande arbete, etc. kombinerades med datorstödd centraliserad 
kontroll. Självstyrande grupper och ansvarsfull självständighet i en målstyrd or-
ganisation innebar således inte vare sig ökade individuella eller kollektiva makt- 
och kontrollbefogenheter till de anställda. Det är också viktigt att konstatera att 
centraliseringen av kontroll skedde med den fackliga sidans (såvitt framkommet 
outtalade) samtycke. Ingenting i undersökningen indikerar att centraliseringen av 
kontroll via nätet vid något tillfälle var föremål för motstånd från de produk-
tionsanställdas, eller deras fackliga representanters sida.674 Detta förhållande kan 
vara intressant att jämföra med andra yrkesgruppers motstånd och ibland hög-
ljudda protester mot utökade centraliserade kontrollapparater kring arbetsintensi-
tet och produktionstakt.675

Orsakerna till den lokala fackföreningens tysta samtycke kan sökas på åtmin-
stone två olika plan. För det första ska det ses i belysning av den samlade fackfö-
reningsrörelsens kamp för kompetensutveckling och ökat medbestämmande, an-
svar och arbetsinnehåll, formulerad som det goda arbetet vid mitten av 1980-
talet. I och med den parallella löntagarfondsdebatten från början av 1970-talet 
fram till 1983 formades två olika fackliga ”dagordningar”. Kampen för det goda 
arbetet som en förlängning av arbetsrättslagstiftningen under 1970-talet och ut-
vecklingsavtalet 1982, kom i allt väsentligt att omfatta ytstrukturella frågor. 
Strukturerna på djupet däremot – fackliga frågor och krav om makt och kontroll 
kopplade till ägandefrågor (ekonomisk demokrati) – var till övervägande del un-
derställda fonddebattens agenda. Kontroll och ansvar separerades alltså inte bara 
i de nya organisationerna ute i företagen utan också i kampen och debatten om 
arbetslivets och arbetsmarknadens utveckling och förändring. Med löntagarfond-
frågans haveri både vad gäller fondernas urvattnade förverkligande och deras av-
skaffande 1993, och mot bakgrund av de förändrade förutsättningar som globali-
seringen och kapitalets ökade rörlighet innebar, havererade också mycket av det 
fackliga kamp- och idéinnehållet i djupstrukturellt hänseende. Facklig kamp för 
makt och ökat inflytande över fördelning av ekonomiskt överskott genom ägande 
fick alltmer stå tillbaka för kampen om arbetstillfällena.676

Debatten och kraven kring det goda arbetet fokuserade därmed inte makt- 
och kontrollaspekter kopplade direkt till kapitalägandet, varför benägenheten till 
”samförstånd” – förutsättningar att finna sammanfallande intressen – ökade på 

––––––––– 
674 Iakttagelsen bekräftas i samtal med Åke Nilsson, 2004-02-18.   
675 Jämför t ex med typografernas motstånd, se Lars Olsson, 1986, sid. 65 ff. 
676 Se Bo Stråth, 1998, sid. 205. 
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såväl förbundsnivåer som ute vid de enskilda arbetsplatserna.677 Inte minst gällde 
detta beträffande förändring och utveckling av produktionsorganisationer. Om-
organisation kunde i större utsträckning än tidigare ske utifrån sammanfallande 
intressen, och utan direkt inblandning av grundläggande – djupstrukturella – in-
tressemotsättningar mellan arbete och kapital. Övergripande ideologiska aspekter 
ska inte underskattas i sammanhanget. Det går att tala om förändringar i ”tidsan-
dan”.678 Men det är samtidigt viktigt att ställa frågor om på vilket sätt ”tidsanda” 
genereras i samhället. En viktig aspekt på tidsandans förändring är, menar jag, 
utveckling och förändring i produktionsförhållandena och förändrade styrkeför-
hållanden mellan arbete och kapital. På den lokala ytstrukturella nivån kan det 
hävdas att de produktionsanställdas inflytande ökade, medan kapitalägarnas makt 
och kontroll stärktes på makronivå, inte minst genom globaliseringen.  

För det andra vill jag här åter lyfta fram den lokala ideologiska styrningens 
och förändringens betydelse. Undersökningen har visat, menar jag, att arbetsgi-
varsidans verklighetsbeskrivningar och ”tolkningsföreträde” av gällande 
”världsbilder” vann ökad dominans bland de anställda.679 Internationaliseringens 
upplevelser av ökande inre (inom den egna koncernen) och yttre konkurrens och 
hotbilder ”utifrån” med skarpare konturer bidrog till en starkare lokal ”vi-
känsla”, och i förlängningen till en ökad lojalitet med produktionsenhetens verk-
samhet bland de anställda. Betydelsen av de produktionsanställdas vidgade an-
svar och inflytande över sin konkreta arbetssituation och det berikade arbetsin-
nehållet ska inte heller underskattas i sammanhanget. Centrala moment i den 
målstyrda organisationen gick viktiga fackliga krav till mötes. Det var således 
flera samverkande faktorer och sammanfallande intressen som bidrog till de pro-
duktionsanställdas tilltagande samtycke till det produktionsenhetsledda hegemo-
niska projektet.  

Produktionens centraliserade makt och decentraliserade ansvar har även bä-
ring på utvecklingen mot en ökad grad av företagskorporatism på bekostnad av 
korporatism på samhällelig nivå.680 Den nya företagsledningsstrategin och det 
mer decentraliserade fackliga agerandet innebar att produktionsenheten fick ökad 
dignitet som förhandlingsarena, samtidigt som förhandling på central nivå och på 
förbundsnivå sågs minska i betydelse. Undersökningens resultat bidrar därmed 
också till diskussionen kring ”den svenska modellens” nedmontering i slutet av 
1900-talet.

Omorganisationen från reglerad detaljstyrning till målstyrning gällde vid si-
dan av krav om kompetensutveckling, även krav om intensifierad ideologisk 
styrning.681 Med en deltagande förändringsstrategi baserad i förändrade attityder 
genom förändrat beteende, samverkan i arbetslag (skiftgrupper), kompetensut-
veckling och utvecklingssamtal utvecklades och stärktes en gemensam företags-
kultur. De produktionsanställdas laganda och helhetssyn på arbetet och företa-

––––––––– 
677 Se Hans Dahlqvist, 2003, sid. 126 ff, 144 ff, för en viktig problematisering av vad som ofta har 

beskrivits som ”samförståndsanda” mellan arbetsmarknadens parter. 
678 Se Bo Stråth, 1988; 1998, sid. 135. 
679 Se Marion Leffler, 1999, sid. 56. 
680 Se Göran Brulin, 1989. 
681 Se Åke Sandberg, 2003, sid. 31 f. 
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gets verksamhet stärktes, och i förlängningen stärktes lojaliteten med företagets 
mål om ökad produktivitet och kvalitetsutveckling. Den lokala fackliga verk-
samheten genomgick en förskjutning i riktning mot verksamhetsfunktioner, där 
sammanfallande intressen var relativt framträdande, på bekostnad av traditionella 
fackliga intressefunktioner. Dessutom stärktes produktionsenheten som lokal 
arena för förhandling genom 1990-talets fackliga decentralisering. Förhandlingar 
och avtal på nivåer över den lokala minskade i betydelse, vilket ställde vidare 
krav på lokala lösningar.  

I samband med avskaffandet av arbetsledarfunktionerna infördes samordnar-
funktionen i arbetargrupperna. Samordnarna – minst två i varje arbetargrupp – 
skulle utgöra kommunicerande länkar till produktionsledningen, informera de 
egna grupperna, hantera korttidsfrånvaro samt medverka vid personalomflytt-
ningar och lönerevisioner. Funktionen skulle dels rotera mellan olika gruppmed-
lemmar, dels ske i samråd med gruppen i övrigt. Därigenom hade samordnar-
funktionen en egalitaristisk prägel, och samordnarna skulle inte ha någon exklu-
siv status i grupperna. En viktig aspekt gäller kvinnornas möjligheter till delak-
tighet i ledningsprocessen. Kvinnorna blev väl representerade bland samordnar-
na, inledningsvis till och med något överrepresenterade. Detta kan tolkas dels 
som utslag av framgångsrikt jämställdhetsarbete, dels som en av- eller omkod-
ning av de aktuella funktionerna i termer av manlig könskodning enligt teori om 
maskulint konstruerade maktbaser.682 Enligt en tredje tolkning illustrerar kvin-
nornas tillträde könsarbetsdelningens generella tendens att (temporärt) upplösas 
eller destabiliseras vid omorganisation och introduktion av ny teknik.683

Den införda samordnarfunktionen samverkade med decentraliseringen av an-
svar, integrationen av tjänstemannalika arbetsuppgifter, den generella kompe-
tensutvecklingen och de skärpta kravprofilerna för anställning i riktning mot mer 
motsägelsefulla klasspositioner bland de produktionsanställda. Detta tillsammans 
med ideologisk styrning och förändring bidrog till en konsolidering av den lokala 
produktionsenhetsledda hegemonin. 

Den tredje industriella revolutionen – slutord 

I bokens inledning knöt jag an till hur föreställningar om den tredje industriella 
revolutionen tog sig uttryck i förändrade språkbruk och nya retoriska figurer om 
den samtida samhällsförändringen. De grundläggande dragen i min undersökning 
har, menar jag, relevans för en övergripande diskussion om innehållet i den tred-
je industriella revolutionen. Utvecklingen är komplex, men om den analyseras 
utifrån en teoretisk föreställning om att strukturer som rör produktion, ekonomi 
och samhället i dess helhet består i olika nivåer blir den begriplig. I djupstruktu-
rellt hänseende visar min undersökning att utövad och potentiell kontroll och 
makt – den makt som är oupplösligt förbunden med ägandet – centraliserades, 
fjärmades från produktionen och gjorde sig mer anonym inför de människor som 
utförde och deltog i produktionen. Industrikapitalets rörlighet ökade. Makten 
––––––––– 
682 Anita Göransson, 1998. 
683 Ulla Wikander, 1988. 
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över produktionens lokalisering och investeringar, och därmed över arbetstillfäl-
lenas lokalisering, centraliserades och koncentrerades på distans från själva pro-
duktionen. Den lokala produktionsenhetens inflytande över sin egen verksamhet 
blev osäkrare gentemot den internationaliserade ägarmakten. Med det internatio-
naliserade kapitalets ökade rörlighet, och föreställningarna därom, framstod pro-
duktivitet, produktkvalitet, produkt- och kompetensutveckling mer än tidigare 
som sammanfallande intressen för den lokala företagsledningen, den lokala fack-
liga organisationen och de anställda. Industrikapitalets ökade internationella rör-
lighet stärkte dess förhandlingsposition och makt gentemot arbetet. 

Samtidigt innebar denna djupstrukturella maktförskjutning en ytstrukturell 
utveckling i en annan riktning. Ansvaret för arbetets utförande på lokal nivå de-
centraliserades. Enskilda produktionsanställda och grupper av anställda gavs 
”ansvarsfull självständighet” att uppfylla de uppställda målen för verksamheten i 
termer av produktivitet, kvalitetsanspråk, kompetensutveckling och kundanpass-
ning. Den andra industriella revolutionens tayloristiska arbetsdelning och arbets-
ledning tenderade att omformas i integrationistisk riktning. Gränserna mellan ar-
bete och traditionell tjänsteutövning blev mindre skarpa. Undersökningen har vi-
sat att alltfler produktionsanställda kom att inta en ökad grad av teknifierade och 
”tjänstifierade” motsägelsefulla arbetarklasspositioner. Klassformering och 
klassmedvetande blev därmed mindre kategoriska. De samhälleliga konsekven-
serna indikeras i en generellt mer motsägelsefull arbetarklass, en mindre homo-
gen medlemskår i den fackliga rörelsen, rörligare valmanskår och ett osäkrare 
underlag för politiska partier med traditionellt starkt stöd inom arbetarklassen, 
exempelvis SAP. Kunskap som genererats i undersökningen på mikronivå är, 
menar jag, av odiskutabel relevans för utveckling och förändring på makronivå. 
Den belyser och framhåller samband mellan lokalt förändrade produktionsförhål-
landen och övergripande samhällsförändring. Epokskiftesretorikens populära be-
grepp som ”informations-”, ”kunskaps-” och ”tjänstesamhälle” är begränsade till 
sin räckvidd, och rör strukturell förändring på en ytlig nivå. Talet om ”en ny 
ekonomi” kan ha giltighet i ytstrukturellt hänseende, men framstår om det avser 
kvalitativt förändrade underliggande strukturer som gäller maktrelationer mellan 
arbete/tjänster och kapitalägande – en annan sorts relationer mellan arbete och 
kapital – som irrelevant eller direkt vilseledande.  

I de centrala delarna ger min undersökning stöd för den presenterade teorin 
om den tredje industriella revolutionen. Det finns dock anledning att understryka 
betydelsen av socialt agerande i relation till de socialt strukturerande faktorerna. 
Ekonomiska, tekniska och organisatoriska faktorer kan inte ensamma förklara en 
beskriven industriell eller samhällelig utveckling, utan det är mötet, interaktionen 
eller konflikten, mellan dessa och olika sociala aktörer, individuella och kollek-
tiva, som bestämmer utvecklingen. Och i det avseendet är undersökningen inga-
lunda komplett. Den öppnar, så att säga, fönster åt vidare arbetslivsforskning ut-
ifrån exempelvis etnicitets- och generationsaspekter, forskning om tjänstepro-
duktionens förändrade villkor och om sociala faktorers generella betydelse, inte 
minst fackliga organisationers verksamhet, för industriutveckling och samhälls-
omvandling i stort. Därutöver menar jag att såväl analys som syntes av samhälle-
lig utveckling och förändring – samhällshistoria – kräver undersökningar, inte  
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bara av förändringar i arbetsprocessen på lokal nivå, utan i lika stor omfattning i 
ett globalt perspektiv, där arbetsdelning, (bristande) teknik- och kompetensut-
veckling och arbetets uppgradering och/eller degradering diskuteras i ett världs-
omfattande panorama. 
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Summary

Globalization, Technological Development,  
and Organizational Change 

My overarching research questions are formulated on the basis of the central 
characteristics of the third industrial revolution: increased internationalization, 
application of IT, and new ways of organizing the industrial production. The in-
vestigation focuses these changes and their implementation locally as regards the 
work process, management process and employment conditions at Tarkett AB, a 
floor manufacturer in Ronneby, 1970 – 2002. A fundamentally materialist view 
of society expresses the connection between the conditions of production and so-
ciety at large permeates the study. The development and change of production 
are seen as significant for societal change generally. 

During the period of investigation, as a result of owner initiatives such as 
sales and mergers, Tarkett came to constitute a diminishing relative part of the 
sum total of growing transnational industrial groups. New technology and its 
technical applications as IT began to have an impact locally in the second half of 
the 1980s. Approximately ten years later a thorough reorganization was per-
formed focusing on managing by objectives (MBO) the work and management 
processes. The relations between the local union and management were central to 
the design of both the new technology and the new organization. 

In my study I have as a background to the local development and change to-
wards the end of the twentieth century chosen to emphasize, on the one hand, the 
increasing need of the industry for internationalization, rationalization, and pro-
ductivity development after fordism and the demise of the regulated “real wages 
capitalism” in the middle of the 1970s, and, on the other, the work rights offen-
sive of the labor movement in the 1970s and its continued struggle for economic 
and industrial authority.  

The method to discern and analyze the essential traits of the organizational 
change process has been to construe a field of organizational change whose ideal 
types are based on taylorism, toyotism (Japanese model of production), flexible 
specialization, just-in-time, and lean production. Methods used to analyze 
change from the perspective of social structuration are also related to the theories 
of dynamic contradictory class locations, local hegemony, and gender. Apart 
from traditional source material and interviews, the study builds on the results 
from a study group consisting of a number of factory workers from Tarkett.   

To understand and explain current developments, I deem it necessary to add 
to the technological and economic perspectives a social dimension. A central as-
pect of change concerns the connections between technological, economic, and 
social development. 
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Internationalization

In the mid-1960s the Wethje family’s dominance over Tarkett AB was broken 
and the company was for the remainder of the twentieth century incorporated 
into a number of different industrial groups, first Swedish ones, then, after 1994, 
companies and corporations based abroad. The management strategy for expan-
sion that started towards the end of the 1960s entailed internationalizing produc-
tion, marketing as well as sales. The expansion was carried out first through ver-
tical integration via keeping control over production, distribution and sales, then, 
beginning in the 1970s, becoming a subsidiary of Swedish Match and STORA, 
that is, through horizontal integration. Tarkett purchased market competitors, ex-
tended their production and product range and thus gained new market ground. 
However, the diversification trend turned already in the 1980s and to the Ron-
neby factory this meant specialization and concentration on the manufacturing of 
“object floors”, that is, homogeneous resilient plastic floors intended primarily 
for public premises. In the 1990s Tarkett was bought by two investment compa-
nies and a management buy out of capital strategy was carried out; the executive 
group took possession of a significant minority ownership post. In 1997 the Tar-
kett group fused with the floor division of the French company Sommer Alliberts 
and together they formed Tarkett Sommer.  

A number of significant tendencies is discernible in the internationalization 
process beginning towards the end of the 1960s. Tarkett’s purchase of competi-
tors and sales and marketing companies abroad entailed a diversification of 
products and a widening of the market. As Tarkett later became the goal of other 
international companies’ internationalization strategies, the Ronneby factory 
came to concentrate on floor material, but at the same time one engaged with a 
customer oriented diversification within the specific market segment including 
object floors. Multinational groups such as STORA and Sommer Allibert were 
able to profit from the synergy effects and diversify between different production 
units and thus keep and increase their market share within the group and at the 
same time streamline their production at individual factories.  

The consequences of internationalization for the Ronneby factory employees 
concerns on the one hand insight and influence, on the other, various areas of 
experiencing one’s own work and the view of oneself as an employee; areas that 
include issues of culture, identity, and ideology.  

The internationalization of ownership, which entailed that the management of 
the group no longer was located in Sweden, restricted the insight of the union 
and the influence that a union representative on the board had meant, for exam-
ple, on the Swedish board of STORA. As far as ideological aspects go, the inves-
tigation shows that the internationalization of ownership and resulting distances 
contributed to promoting, and was used by the executive group to promote, a lo-
cal sense of ”us”. The perceived threat of a move of the production to another 
unit within the group enabled a consolidation of the local hegemony. In negotia-
tions with the local union the local management group referred to threats which 
would require competitiveness to be upheld not only against competing compa-
nies but also against other production units within the group. Moreover, the 
study shows that employees had realized the possibility for local production units 
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to attract investments within the group through product development, increased 
productivity, and enhanced product quality. The internationalization aimed at 
markets was also experienced as being within the horizon of expectation rather 
than as girdled by apprehensions about internal or external competition. On a 
theoretical level I have argued that internationalization is a component of a pat-
tern of change under local hegemonic dominance in a relatively long perspective. 

There seems to be no doubts that the production unit has managed to compete 
relatively well during the internationalization process of the last three decades of 
the twentieth century, both within their group and against external competitors. 

Technological development 

The technological development influenced in a number of different ways the lo-
cal conditions at the production site during the period of investigation. At group 
management level it is obvious that digital IT rendered possible and facilitated 
the transfer of capital, control and information between the different divisions of 
the group, independent of national boundaries. Equally obvious is the signifi-
cance of IT for market information and customer relations.  

To conclude, technological change and development (IT) of the work process
on the factory floor can be analyzed as technological rationalization, quality de-
velopment, work environment improvement, and as issues of gender relations
and class positions at the work place. As regards the management process, lead-
ership and control, centralization and decentralization concepts are vital. In mat-
ters concerning working conditions, including salaries, working hours, and job 
profiles (qualifications required for employment) are central.  

Working process 

The perhaps most evident example of how digital technology with integrated cir-
cuits has entailed rationalization gains is the synchronization of the production 
lines. Instead of mechanically setting the speed for each power unit, these were 
synchronized centrally. To use a cliché you can say that wrenches were replaced 
by keyboards. The gains in precision and time were dramatic and paved way for 
the manufacturing of considerably smaller consignments with more frequent 
changeovers. New technology had thus an impact on organizational development 
pushing it towards just-in-time and lean production. New technology that re-
sulted in shorter changeovers and new methods for ”flying color changes” ought 
also to be observed from the view point of the transition from high volume pro-
duction to high value production and a combination of these – flexible speciali-
zation , that is, production aimed directly at the customer rather than production 
for stock keeping. The new technology meant, above all in the 1980s and 1990s, 
considerable rationalization gains and significantly increased productivity, and, 
from the factory workers’ point of view, a heightened work intensity, less work-
ers per shift, and considerably greater demands on improving worker’s compe-
tence. The study shows that undermanning became more and more common in 
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the MBO organization during the 1990s. Factory workers experienced more 
stress and the number of workers on sick leave, long-term sick leave above all, 
rose.  

Technology-related competence development together with a higher degree 
of white collar-like duties involved changed and more contradictory class loca-
tions for blue-collar workers. Competence development and changed duties are, I 
argue, important components of the factory workers’ identity and understanding 
of self, and ultimately their self-images in terms of class, their class conscious-
ness. In other terms, blue-collar workers’ class positions shifted from ideal-type 
working-class locations in a tayloristic production organization toward increased 
paradoxicality in an MBO organization with strong elements of just-in-time and 
lean production.  

Apart from rationalization and enhanced precision in the synchronization of 
manufacturing aggregates, the digital technology made possible great improve-
ments in, for example, the handling and mixing of chemicals, which resulted in 
new opportunities for achieving a high and more even quality of the end product. 
New technology that enabled the mixing and transportation of chemicals in 
closed systems also lead to marked improvements of the work environment.  

The actions taken by the local union in the technological change process con-
tain at least two dimensions; partly a positive acceptance, in some cases directly 
urging the rationalization process on with suggestions for improvements and new 
technological solutions, partly demanding influence over the technological 
change, foremost in matters of safety and work environment.  

The increasing digitalization had, as has been pointed out, substantial positive 
effects on the working environment. Work became ”cleaner” with significantly 
reduced exposure to different kinds of chemicals, heavy lifts were removed, for 
example in the packaging department manual tasks were handled by computer 
steered overhead cranes, heavy labor involved in the setting of the production 
line aggregates were in most cases replaced by pushing buttons on computers. 
Yet, the male dominance increased toward the end of the investigation period. 
Fewer women applied for jobs at the factory. In my study I ask whether comput-
erization has contributed to this. To illuminate the phenomenon I have tapped 
into theories that postulate that gender constructions to a great extent are con-
nected to ”social constructions of technology” and that social constructions of 
technology historically are gendered. The construction of masculinity is from 
this point of view closely associated with technology and industrial technology 
predominantly developed by men is seen as intrinsically masculine. These theo-
retical postulations generate hypotheses and questions of why women tend not to 
choose technological jobs and/or men’s conscious or unconscious tendency to 
push women out of such areas of work life.  

Management process 

Of the old organization in the 1970s and 1980s there was a strict division accord-
ing to tayloristic principles between controlling and performing functions at the 
production unit. A vertical division of labor was consistently employed. Man-
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agement and control of workers and machines were performed by foremen lead-
ing different shifts. The foremen monitored the shifts and kept the same working 
hours. Foremen were recruited from the various shifts, often by way of 
”firstmanship” and mainly based on professional merits. As a rule it was ma-
chine operators acknowledged for their skills – always men – who would be con-
sidered for promotion. Their leadership, in addition to new authority and a raise, 
was accompanied by distancing symbolic, cultural and linguistic status markers. 

The local work place culture was generally characterized by an attitudinal 
and ideological distance between the ”ordinary” workers and the foremen (al-
though with individual variations). The foremen were by the workers in general 
viewed as representatives of management. Factory workers who were promoted 
to foremen were considered as having ”changed sides.” A concrete expression of 
this change was seen in the transfer of their membership from Swedish Factory 
Workers’ Union (Svenska Fabriksarbetareförbundet/Industrifacket) to Swedish 
Foremen’s Union (SALF/Ledarna). Antagonisms between workers and foremen 
were not uncommon. To a high degree, the workers saw themselves as perform-
ers of orders given by the foremen and the instructions given in their individual 
job descriptions. They expected all planning and control to be issued from mid-
dle management and the foremen. 

In the new MBO organization introduced in the middle of the 1990s foremen 
were abolished. A decisive prerequisite for this action was the acquisition of new 
computer-based methods for controlling the productivity and quality of the floors 
manufactured at the different production lines. From terminals, at any given 
moment at more or less any level of management, the volume A or B of a certain 
product could be controlled. Thereby the traditional overseeing function was 
rendered more or less obsolete and the responsibility of the various shifts could 
be decentralized from the foreman to the group itself while the power of control 
was centralized to levels of the middle management and factory management. 

Decentralization meant that the shifts got the responsibility to divide labor 
and rotate tasks among themselves, which, in turn, lead to the integration of tasks 
external to the manufacturing itself, foremost in terms of maintenance and re-
pairs. Certain tasks that previously had been white-collar duties, for example 
handling short-term absences and deciding on when to stop or start the machines 
were however limited since a new coordinating function was established. Never-
theless, the establishment of this new function opened up for women’s participa-
tion in the management process (see the section on organizational change). 

Apart from the computerized, centralized control functions, the developed 
form of ideological management was a precondition for the decentralization of 
responsibility that MBO entailed. I have analyzed the ideological control from 
the perspective of theories of local hegemony, which means that owner represen-
tation is maintained through continuous local negotiation of the resistance of the 
dominated group and/or its consent to the reality descriptions of the dominating 
group. In this context management expresses its own image of reality in terms of 
certain interpretation of concepts such as ”managing by objectives”, ”flexibility”, 
”holistic approach”, and ”customer orientation”, all of which mainly concern ef-
ficiency, productivity, quality awareness, etc. The limitations of these hegemonic 
reality descriptions are however illustrated by the existence of play, games and 
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competitions on the factory floor. Although these ”games” take place with 
”hegemonic consent” and with increased productivity as a result (for example in 
the competitions between different shifts to manufacture the highest volume of a 
certain product) it is feasible to assume that the workers experienced a need to 
create additional meaning to their work. Counter-productive games can more un-
ambiguously be interpreted as expressing a counter-hegemonic stance. However, 
in both cases, games are an outlet for the workers’ needs to add meaning to their 
work. To play is in both cases to express a kind of resistance based on alienation 
in the work process and the strategy to add meaning. 

The management process was subject to changes that entailed deviations 
from the principles of traditional tayloristic management philosophy. Instead a 
participant change strategy implemented decentralized leadership functions in 
the shape of management by objectives via autonomous groups according to 
principles of ”responsible autonomy”. The investigation shows that computer-
aided centralized control functions, competence improvement and intensified 
ideological control worked together to change the management process.  

Employment and working conditions 

When it comes to Tarkett’s decisions regarding purchases of raw materials, ma-
chines and labor, this study has focused on the workers’ conditions of wages and 
employment. The factory workers at Tarkett were during the period of investiga-
tion mainly recruited locally from Ronneby and the middle part of the Blekinge 
region. In the 1970s and 1980s, a certain percentage of the staff was also made 
up by immigrated labor.  

Manufacturing work at Tarkett enjoyed a very low status in the 1970s and 
1980s and the qualifications required for employment were low or non-existent. 
A tayloristic organization of labor division and management meant that the labor 
force to a very high degree was exchangeable. This can be illustrated by the re-
cruitment campaign carried out by Tarkett in Copenhagen in the 1970s, when 
Danish workers were offered employment in Ronneby and were able to start 
working on the production line after only a couple of hours of introduction. Tar-
kett was able to offer seasonal work to some, for example, construction workers 
unemployed for the season and seamen. Groups of women were hired to serve as 
a buffer of labor power thus adjusting the work force to the fluctuating order lev-
els. The factory work environment was usually poor with a lot of exposure to 
chemicals due to the open handling of the primary products. Until the middle of 
the 1970s asbestos was used in the manufacturing process. Noise levels were 
high, temperature was uneven, and ventilation inadequate. The wages were com-
paratively low.  

The local wage negotiations in the 1970s concerned not only the levels of the 
wages but also the forms for setting these wages. The introduction of and basis 
of calculation of salaries thus became targets for intense negotiations, as were the 
increment levels for shift and inconvenient working hours. To even out inequali-
ties between different categories of workers, for example factory mechanics and 
shift workers, the factory workers’ club pursued a principle of seniority instead 
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of the then prevailing principle of merits; wages should develop in relation to 
number of years of employment rather than to the type of employment held. To-
wards the end of the 1970s a bonus system was introduced in which the basis for 
calculation was differentiated according to employee category.  

With the demise of real wage capitalism in the middle of the 1970s, inflation 
was forced up. Wage claims and agreements at central and union levels were in-
creasingly viewed by local union negotiators as minimum wages. As a conse-
quence the nominal wage drift became significant; whereas the real wage devel-
opment was almost non-existent in the 1980s, a decade which as a whole was 
characterized by difficult antagonistic and conflict-ridden negotiations, centrally 
as well as locally. At Tarkett, after the mid-1980s, the trend was broken. 
Changes in the local salary system tended to lean towards increased individuali-
zation and differentiated salaries. During the 1990s, salary system revisions were 
performed so that salaries would to a higher extent be based on merits and com-
petence. The bonus system was reformed in an opposite direction and was made 
equal for all employees. An important aim was to force a competence develop-
ment of all factory workers by way of the salary system. 

The main three changes introduced through the salary systems of the 1990s 
can be concluded as follows: 

Central collective agreements were extended to include local trade and com-
pany specific salary constructions – decentralization.
Salaries became to a higher degree based on individual competence – indi-
vidualization.
Bonus became an important part of the salary – salary according to result.

A question that arises is whether the workers’ union (Industrifacket) actually 
pursued and contributed to a salary policy that they in the long run partially lost 
control over by way of the decentralization, individualization, and the salary ac-
cording to results that the negotiations increasingly tended towards.  

The working conditions in the old organization of the 1970s was character-
ized by relatively weak exterior demarcation lines, that is, the qualifications re-
quired for employment were low or non-existent. To be a manufacturing worker 
at Tarkett in Ronneby was to hold a low-status job. With the technology devel-
opment beginning in the mid-1980s and the organizational changes in the 1990s, 
employment/working conditions started to change too. The requirements for hir-
ing were raised, the outer demarcation lines were sharpened and the status of the 
job increased. Demands for increased flexibility were satisfied through compe-
tence development (functional flexibility) and variations in the shift system (dy-
namic flexibility). An all too high degree of numerical flexibility, that is, a rather 
large turnover of workers on time-limited jobs, would jeopardize the develop-
ment of competence and the level of competence among the employed workers. 

Although a certain rise in the number of time-limited jobs was observed in 
the study, the development was geared towards maximum involvement, in-
creased integration and a homogenization of the local company culture. The in-
dividualization of the salary system should not be mistaken for tayloristic indi-
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vidualism, which includes vertical relations between management and workers 
as opposed to a horizontal cooperation between groups and work teams.  

Organizational change 

The organizational development at Tarkett in Ronneby can be described with the 
terms of organizational change that I have accounted for above. Tayloristically 
regulated management by detail were mainly replaced by management by objec-
tives by autonomous groups, that is, the responsibility for carrying out and divid-
ing labor among the groups was to a high degree delegated to the groups them-
selves (autonomous responsibility). Within a few distinct areas, the organization 
came closer to the ideal-typical models of “just-in-time” and lean production and 
thus retreated from the taylorism that had distinguished the organization until the 
1990s. 

In a deeper analytical sense – regarding questions of power, potential power 
and control – changes were made in another direction (read more below). Decen-
tralization of responsibility resulted in a vertical integration. Rotation systems 
within the shifts, and to a certain extent between shifts, and responsibility for du-
ties outside manufacturing itself such as maintenance and repairs, represented a 
horizontal integration. These integration processes dissolved the tayloristic prin-
ciples of labor division and overseeing. In general the decentralization of respon-
sibility and the development of qualifications displaced the workers’ positions in 
terms of class which hence became more paradoxical. Decentralized responsibil-
ity, new flexibility demands, for example work rotation, and integration demands 
lead to a sort of internal regulation, which was expressed as tendencies to ex-
clude individuals who for some reason did not reach the norms of achievement. 
In practice, autonomous groups meant self-disciplining groups. 

The MBO organization’s development of qualifications, flexibility, and inte-
gration of duties within and between work groups enabled a considerable reduc-
tion of staff. In contrast to the job-based organization, the flexible organization 
made it possible for the workers to fill in for one another to a greater extent. Va-
cancies did not need to be filled immediately. In turn, this invited a higher degree 
of undermanning, which was in violation of the current and locally established 
manning plans. The growing undermanning during the 1990s should also be seen 
against the background of an intensified ideological (so called soft) control and 
the increased loyalty of the workers to management’s productivity and quality 
requirements. 

In terms of power and control, the IT development, the internationalization of 
ownership, and the new organizational solutions combined in the direction of in-
creased centralization. The local organization was “flattened out” to contain 
fewer hierarchical levels, which made for shorter and “straighter” channels of 
communications between management and factory floor. At the same time the 
internal communication was increasingly computerized – depersonalized. The 
flat organization structure resulted in, on the one hand, decentralized responsi-
bility, on the other, increased centralization of control.
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The study thus shows an increased degree of centralization of power and control 
in the MBO organization. It is important to emphasize that the new organiza-
tional delegation of responsibility, flat hierarchy, more flexible work, etc, were 
combined with computerized central control. Autonomous responsibility in an 
MBO organization did thus not lead to increased individual or collective power 
or control for the workers. It is also important to notice that the centralization of 
control was introduced with the (silent) consent of the unions. Nothing observed 
in the study confirms that the centralization of control at any time was opposed 
by the workers or their union representatives. The reason behind the union’s si-
lent consent could be sought at least on two different levels.  

Firstly, it should be viewed against the background of the unions’ battle for 
the development of competence, influence, responsibility and work content – 
“the good work” – that began in the second half of the 1980s. Alongside this bat-
tle the debates on employee funds were going on, and two different  “agendas” 
were established. The fight for “the good work” came to include superficial 
structural issues, whereas the deeper structure – questions of power, influence, 
control, and economic democracy – largely was sorted under the agenda of the 
fund debate. Control and responsibility were thus not only separated in the new 
company organizations but also in the battle for and debate about the develop-
ment and change of the labor market and work life. Later on, as the fund project 
collapsed, a lot of these union battles and ideas in terms of deep structure col-
lapsed as well. The debate and the demands for “the good work” thus did not fo-
cus power and control issues connected to capital ownership, and because of this 
the inclination for agreement was enhanced in the central organizations as well 
as locally at the individual work places, for example, in terms of changing and 
developing manufacturing organizations. Reorganization could to a greater ex-
tent than before be performed on the basis of coinciding interests and without the 
interference of fundamental – deep structural – conflicts of interest between 
work and capital. The overarching ideological aspects should thus not be under-
estimated in this context. It is always possible to speak of “Zeitgeist”. At the 
same time it is urgent to ask how this Zeitgeist is generated in society. Essential 
influences are, I argue, developments and changes in the relations of production 
and altered relations of strength between work and capital. At the local structural 
level, workers’ influence could be said to have increased, whereas, on a macro 
level, the capital owner’s power and control were strengthened, not the least due 
to globalization.  

Secondly, I would again like to foreground the significance of local ideologi-
cal control and change. The study has shown, I argue, that the employers’ reality 
descriptions and implied right of precedence in terms of  their interpretation of 
the world became the dominant ones also among the workers. The experience of 
internationalization as bringing on more internal (within the company group) and 
external competition and more clearly defined threats from the “outside” con-
tributed to a stronger sense of “us” and, in turn, to enhanced loyalty among the 
workers to the company activities.  

Both locally and in a wider social perspective, the tendency towards separat-
ing control and responsibility is a question relevant to pose in conjunction with 
the problem of women’s diminishing participation in the industrial production of 
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goods. One way to interpret this is to say that women’s responsibility within the 
procreative sphere, structurally forced upon them, has diminished their possibili-
ties to submit to ”toyotistic” maximum involvement and its demand for more re-
sponsibility also within the sphere of production.  

The centralized power and decentralized responsibility of production has 
bearing also on the development of increased “company corporatism” at the ex-
pense of corporatism on the level of society. The study thus also contributes to 
the discussion of the deconstruction of “the Swedish model” at the end of the 
twentieth century.  

The reorganization from regulated management by detail to management by 
objectives required, in addition to the demands for competence development, an 
intensified ideological control. With a strategy requiring worker participation 
based on transforming attitudes and behavior, through work team cooperation 
(shift groups), competence development, and development talk a common com-
pany culture was cultured and strengthened. Workers’ team spirit and view of the 
company as a whole were enforced together with the company activities, and as a 
consequence, workers’ loyalty to the company goals of increased productivity 
and quality improvement was enhanced. The local union came to deal mainly 
with operational functions in which the interests of management and workers 
seemed to coincide to a high degree, at the expense of traditional union activities. 
Hence, local hegemony was consolidated.  

In conjunction with the abolishment of foremen a coordinating position was 
established. The coordinators – at least two in each work group – were to be the 
communication links to the local management, inform their groups, handle short-
term absences, and take part of personnel transfers and salary revisions. The job 
as coordinator was to rotate between the members of the work group, and the co-
ordinator was to confer with the coordinated group. Thereby the coordinating 
function had an egalitarian twist to it; coordinators would not enjoy any exclu-
sive status. Women came to be well represented among the coordinators, initially 
somewhat overrepresented.  This can be interpreted as an expression of success-
ful equality work, or it can be seen as a “decoding” of the coordinating function 
in terms of its traditional masculine gender, this according to the explanations of 
constructivist theories of power and leadership as traditionally masculine. A third 
interpretation would claim that women’s access to this “power function” illus-
trates the gendered division of labor’s general tendency to (temporarily) dissolve 
as new organizations and technology are introduced.  

The new coordinating function combined together with the decentralization 
of responsibility, the integration of white-collar like duties, the general compe-
tence development and the higher demands on job qualifications, to render 
workers’ class locations more contradictory. This, together with ideological con-
trol and change contributed to consolidate local hegemony.   
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