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1. INLEDNING

1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens övergripande – möjligen högtflygande – syfte är att undersöka hypotesen att styrke-

förhållanden mellan klasser påverkar hur produktion och arbete organiseras i industriföretag. 

Bakom hypotesen ligger en föreställning om att exempelvis inte bara lön och arbetstid är föremål 

för motsättningar mellan arbete och kapital, utan att även arbetsprocessen kan utformas på sätt som 

i högre eller lägre grad tillgodoser arbetarnas respektive arbetsgivarnas intressen, och att arbetets 

organisering därför är en arena för klasskampshandlingar. 

Det råder närmast samhällsvetenskapligt konsensus om att en typ av produktionssystem, det 

fordistiska, gick in i en allmän kris i slutet av 1960-talet och att ett väsentligt skifte i (bland annat)  

arbetsorganisering startade då. Det skiftet förefaller lämpligt för en granskning i syfte att pröva 

uppsatsens hypotes. Under främst 1980- och 90-talen fördes en omfattande samhällsvetenskaplig 

debatt om postfordism som avsåg att förklara drivkrafterna bakom övergången från fordism till 

postfordism samt beskriva postfordismens nya särdrag. Enligt Mark Elam1 finns en erkänd uppdel-

ning i tre postfordistiska skolbildningar – en neo-schumpetersk, Flexible Specialization och Régu-

lation – som på varsitt sätt avser att förklara skiftet från fordism till postfordism. Lite vid sidan av 

den postfordistiska debatten har Beverly Silver2 analyserat liknande frågeställningar på ett sätt som 

ligger nära uppsatsens hypotes. För jämförelsens skull inkluderas även hennes perspektiv – som i 

uppsatsen kallas för ortodox-marxistisk – i undersökningen.

Den postfordistiska debatten omfattar fler och större processer än enbart industriarbetets organi-

sering, men debatten har också kopplats till konkreta produktionssystem.  John Tomaney3 analyserar 

tre sätt att organisera industriarbetet som kan beskrivas som postfordistiska, nämligen Flexible 

Specialisation, Japanization och New Production Concepts. Till det sistnämnda konceptet tillfogas 

även ”den svenska modellen” för fordonsproduktion som främst har beskrivits av Christian Berg-

gren4 och som har direkt relevans för uppsatsen.

Uppsatsens fokus ligger nämligen på 1900-talets mest emblematiska industri, bilindustrin, och i 

synnerhet på Sveriges största fordonstillverkare Volvo. Genom att undersöka Volvos vägval genom 

fordismens kris och om styrkeförhållanden mellan klasser ser ut att ha påverkat dessa vägval 

1 Elam 1994
2 Silver 2003
3 Tomaney 1994
4 Berggren 1992
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hoppas jag kunna belysa uppsatsens huvudsakliga hypotes. Undersökningen bör också kunna ge 

svar på vilket – om något – postfordistiskt produktionskoncept som Volvo har valt och vilken av de 

postfordistiska skolornas förklaringsmodeller som bäst stämmer överens med Volvos utveckling – 

eller åtminstone ge svar på om en variabel, styrkeförhållanden mellan klasser, saknas.

1.2 Disposition

Efter inledande syfte, metod och material följer ett kapitel som beskriver de allmänna dragen hos 

fordismen och dess ”kusin” taylorismen. Det tredje kapitlet tar upp de postfordistiska skolorna samt 

Silver och det fjärde kapitlet beskriver de postfordistiska produktionskoncepten samt ”den svenska 

modellen”. Det femte kapitlet handlar om Volvos utvecklingsväg och det sjätte ägnas åt samman-

fattande slutsatser.

1.3 Metod

1.3.1 Kvalitativa metoder

Uppsatsens metod är främst en jämförande analys där läsning av sekundärlitteratur kompletteras 

med en närstudie av utvecklingen vid Volvo. De för uppsatsen centrala begreppen som fordism och 

postfordism samt de olika postfordistiska skolbildningarna och produktionssystemen beskrivs och 

definieras utifrån litteraturen. 

Den huvudsakliga undersökningen handlar om att utröna sambandet mellan två variabler vid Volvos 

produktionsanläggningar i Göteborg: arbetsorganisation och styrkeförhållanden. Om förändrade 

styrkeförhållanden ger upphov till en förändrad arbetsorganisation bör detta styrka hypotesen. Detta 

gäller i än högre grad om förändrade styrkeförhållanden till arbetets fördel ger upphov till föränd-

rade arbetsförhållanden som gynnar arbetare – eller tvärtom. 

1.3.2 Kvantitativa metoder

Vid arbetets inledning hade jag en förhoppning om att mäta styrkeförhållanden genom exempelvis 

konfliktaktivitet (en ökad frekvens av öppna konflikter borde tyda på att antingen arbetarsidan 

försöker flytta fram sina positioner eller att de reagerar mot företagets försök att göra detsamma), 

löneinflation (stigande löner borde tyda på framgångsrik arbetarkamp, lönestagnation på dess 

motsats) och företagets vinstnivå (en hög vinstnivå borde tyda på att arbetarsidan inte förmår ta ut 
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löneutrymmet och alltså är relativt svag). Av olika skäl har en sådan kvantitativ undersökning inte 

kunnat genomföras inom ramen för denna uppsats. Vad gäller konfliktnivån är den helt enkelt för 

låg för att generella mönster ska kunna framträda. Utöver en mindre strejkvåg omkring 1970 har 

endast en handfull öppna konflikter ägt rum på Volvo fram till denna dag. Att beskriva utvecklingen 

av löner och vinster inom Volvo gav jag också snart upp på grund av problem att hitta data, och 

även med ett gott underlag skulle tolkningssvårigheter uppstå eftersom uppgifterna på företagsnivå 

behöver relateras till de allmänna nivåerna i Sverige och bilbranschen för att ge en adekvat 

beskrivning av styrkeförhållandena. Därmed inte sagt att en sådan kvantifiering inte skulle vara 

görbar, men jag bedömer inte att det var möjligt inom ramen för detta uppsatsarbete. I  

undersökningen finns ändå osystematiserade referenser till löner och vinster som förvisso tycks 

stämma in i det förväntade mönstret. 

Jag fann dock en kvantifierbar faktor som påverkar styrkeförhållandena för massarbetare inom ett 

enskilt företag. Enligt Erik Olin Wright kan arbetarklassens förhandlingsstyrka manifestera sig på 

följande vis. (1) Associationell styrka kommer ur formeringen av kollektiva arbetarorganisationer, 

främst fackföreningar och arbetarpartier. (2) Strukturell styrka härrör ur arbetarnas placering i det 

ekonomiska systemet. Den kan i sin tur delas upp i (a) Marknadsbaserad förhandlingsstyrka som 

kommer ur brister på arbetsmarknaden som exempelvis kan bero på (i) innehav av ovanliga men av 

arbetsgivare efterfrågade färdigheter (ii) låg allmän arbetslöshet eller (iii) möjlighet att dra sig ur 

arbetsmarknaden och leva på andra inkomster, samt (b) Arbetsplatsbaserad förhandlingsstyrka som 

kommer ur en arbetargrupps strategiska placering inom en integrerad industriprocess där 

exempelvis ett lokalt driftsstopp kan orsaka störningar i mycket större omfattning än driftstoppet.5

Arbetarna vid Volvo i Göteborg har en associationell styrka som kommer ur en hög organisations-

grad – även om jag inte har hittat specifika uppgifter om organisationsgraden på Volvo Göteborg 

var över 90 procent av arbetarna i verkstadsindustrin fackligt organiserade 1992/93 och det finns 

ingen anledning att tro att Volvo kraftigt skulle avvika från det mönstret.6 Volvoarbetarna innehar 

också en arbetsplatsbaserad strukturell förhandlingsstyrka eftersom de är centralt placerade i en 

integrerad process som genererar stora värden. Deras marknadsbaserade förhandlingsstyrka är mer 

komplex: Massarbetaren är utbytbar men har vid låg allmän arbetslöshet och med en bra arbetslös-

hetsförsäkring goda möjligheter att söka annan försörjning. Medan den associationella och 

arbetsplatsbaserade förhandlingsstyrkan har varit relativt stabil under den undersökta perioden är 

5  Olin Wright, Erik: Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise. American Journal of 
Sociology 105 January 2000, 957-1002. Referat i Silver 2003 s 13

6 Se http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_18.pdf
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den marknadsbaserade förhandlingsstyrkan således konjunkturberoende; den varierar med 

arbetslösheten och även med villkoren för a-kasseersättning.

Den förenklade (och något banala) slutsatsen av resonemanget är alltså att hög arbetslöshet inverkar 

menligt på arbetares förhandlingsstyrka medan en överhettad arbetsmarknad gynnar densamma. Om 

förändringar av arbetsorganisation som gynnar arbetare sker under en period av låg arbetslöshet – 

eller tvärtom – stärker det alltså uppsatsens huvudtes.

1.3.3 Undersökningsperiod 

Fordismens kris inleddes i slutet av 1960-talet och därmed intensifieras även försöken att hitta nya 

arbetsorganisationer. Att definiera en slutpunkt för när det postfordistiska skiftet var genomfört är 

svårare. Men i mitten av 1990-talet inleddes ny högkonjunktur till stor del baserad på nya rationa-

liseringstekniker. Perioden som undersöks är därför 1968 till 1995.

1.4 Källmaterial

Vid sidan av sekundärlitteraturen används Volvo verkstadsklubb i Göteborgs medlemstidning 

Fördelaren som primärkälla. Det torde vara den periodiska skrift som mest utförligt har beskrivit 

utvecklingen ”på fabriksgolvet”. Utgivaren är Skandinaviens största verkstadsklubb med (i nuläget) 

ca 6 500 medlemmar. Den organiserar metallarbetare vid såväl Volvo Personvagnar, Lastvagnar, 

Buss, Volvo Penta och andra Volvo-anläggningar i Göteborg. I klubben finns gruppstyrelser på de 

enskilda arbetsplatserna, i dagsläget 25 stycken7. Utgivningen av Fördelaren startade 1971 och på-

går än idag. Att den inte gavs ut under de första åren av denna uppsats undersökningsperiod skapar 

ett knepigt källäge, som försvåras av att andra Volvorelaterade tidningar inte har funnits tillgängliga 

eller visat sig irrelevanta. Kundtidningen Ratten innehåller ingenting om arbetsförhållanden och de 

aktuella årgångarna av Volvos personaltidning Volvokontakt finns inte tillgängliga8. 

Att Fördelaren ges ut av Verkstadsklubben innebär också att den ger uttryck för ett partsintresse, 

vilket märks tydligt genom årgångarna. Tidningen präglas av klubbens delvis motstridiga positioner. 

Som motpart till företaget kan den driva hårda linjer gentemot företagsledningen, men som avtals-

slutande part måste uppgörelser med företaget även försvaras mot kritiker. Slutligen är Fördelaren 

en tydlig röst för klubbens socialdemokratiska majoritet och innehåller regelbundet tämligen hätska 

7 Se http://www.vvkgbg.o.se/
8  Av Volvokontakt finns, enligt Kungliga bibliotekets sökmotor Regina ”ingenting på OKAT från åren 1964-1970”
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utfall mot den fackliga opposition som etablerades på Volvo i mitten av 1970-talet runt Kommunis-

tiska Arbetarförbundet, sedermera Socialistiska partiet. 

Trots att tidningens uppgifter är tendentiösa föll jag för möjligheten att använda Fördelaren som 

primärkälla eftersom den är en regelbundet utkommen tidning. Den ger en inblick i dåtidens 

diskussioner utan att de har filtrerats och kategoriserats genom senare erfarenheter. Att Fördelaren 

återger fackets världsbild är heller inte ointressant för uppsatsen även om en mer omfattande studie 

hade kunnat kompletteras med företagets världsbild så som den tar sig till uttryck i personaltid-

ningen Volvokontakt. I stort sett använder jag uppgifterna ur Fördelaren okommenterade och 

förutsätter att läsaren är medveten om deras ursprung och risken för att de är partiska.  

Att använda en tidning som primärkälla är också begränsande på andra sätt. En tidnings sporadiska 

rapportering är som redan nämnts inte något idealiskt underlag för systematiska studier av exempel-

vis förändringar i arbetsorganisation, löner eller vinster. Det är ändå min förvissning att jag med 

hjälp av tidningen och sekundärlitteraturen har lyckas fånga in de viktigaste förändringarna av såväl 

arbetsorganisation som styrkeförhållanden på Volvo under den undersökta perioden.

2. FORDISM

Begreppet fordism används i två betydelser. I en smalare bemärkelse betyder fordism massproduk-

tion av standardiserade varor med hjälp av vissa tekniska och organisatoriska lösningar (löpande 

band, långtgående arbetsdelning, vertikal integrering etc), i en bredare bemärkelse används ordet för 

att beteckna det samhällssystem som präglade västvärlden under framför allt 1950- och 60-talen, 

och som kännetecknades av bland annat massproduktion, sammanlänkning av arbetslöner och kon-

sumtion, klassamarbete och monopolistiska avtal på arbetsmarknaden, kraftig ekonomisk tillväxt 

och utbyggda välfärdssystem.

Begreppet taylorism är mer entydigt. Det syftar på Frederick Winslow Taylors tankar om organi-

sering av arbetslivet, framförda bland annat i hans bok The Principles of Scientific Management, 

som utkom i USA 1911. Han fick även en rad efterföljare som fortsatte att utveckla taylorismen, 

även kallad Scientific Management eller på svenska den vetenskapliga rationaliseringen. Medan 

fordism, i sin mer inskränkta betydelse, kan kallas för ett produktionssystem, är taylorism en idé om 

arbetsprocessens organisering som tillämpas (bland annat) i fordistiska produktionssystem.
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Termerna fordism och taylorism är följaktligen inte synonymer, men samma andas barn. Att taylo-

rismen över huvud taget behandlas i denna uppsats beror på att fordismen vore otänkbar utan den. 

Tillsammans har begreppen präglat arbetslivet i västvärlden för lång tid, och i takt med att andra 

länder och kontinenter industrialiseras lär även arbetare där lära känna de fordistiska principerna. 

2.1 Taylorism

F W Taylor var visserligen inte den första som teoretiserade kring arbetsdelning utan hade en rad 

föregångare9, men han var ihärdig och systematisk och råkade dessutom vara verksam i det nya 

kapitalistiska kärnlandet USA under andra vågens industrialisering, när det kapitalistiska produk-

tionssättet strukturerades om mot en allt högre komplexitet och ett experimenterande med veten-

skapliga metoder för att organisera produktionen och kontrollera arbetskraften.10 

Den marxistiske forskaren Harry Braverman beskriver i Arbete och monopolkapital Taylors tankar 

utförligt. Han delar upp Taylors mest väsentliga bidrag i tre principer.

1. Arbetsprocessens separering från arbetarens yrkesskicklighet

Kontroll har alltid varit central för all företagsledning, men Taylor ”fastslog ledningens rätt och  

skyldighet att exakt bestämma hur arbetet skall utföras”11. Företagsledningen sammanförde alla de 

nedärvda kunskaper och färdigheter som hittills varit arbetarens egendom och fastställde sedan på 

basis av dessa kunskaper regler, lagar och formler för hur det dagliga arbetet ska utföras. 

2. Skilsmässan mellan begrepp och verkställighet

Redan före Taylor fanns en åtskillnad mellan ”mentalt” och ”manuellt” arbete, men även det  

manuella arbetet innehöll då inslag av både begrepp och verkställighet, alltså av tankearbete såväl  

som utförande. Med taylorismen tog företagsledningen över all planering av arbetsprocessen och 

delade upp den i små, enkla delmoment. Braverman är starkt kritiskt till denna princip, som han 

kallar ”kärnan i Scientific management”.12

3. Den systematiska förhandsplaneringen av alla delar av arbetsprocessen

9 Braverman 1977 s 81ff
10 Ibid s 81
11 Ibid s 85 (kursiverat i original)
12 Ibid s 104. Som exempel kan anföras: ”En faktiskt avhumanisering av det mänskliga arbetet skedde alltså i och med 

arbetsprocessens socialisering, och härigenom reducerades arbetaren nära nog till djurets nivå. Arbetarens aktivitet  
gjordes ju på detta sätt tanketom och syfteslös, men att åstadkomma just detta är av avgörande betydelse i ett 
samhälle där produktionen skaffas fram av köpt arbetskraft. Om nämligen arbetarens sätt att verkställa en uppgift 
styrs av hans egen föreställning om vad uppgiften går ut på, blir det som vi sett omöjligt att påtvinga honom den 
effektiva arbetstakt som kapitalägaren önskar.” (Braverman 1977 s 104).
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Genom de nämnda principerna upprättar företagsledningen ett kunskapsmonopol som används som 

styrmedel och kontrollinstrument i arbetsprocessen. Företagsledningen förhandsplanerar varje 

arbetares uppgift i detalj och fråntar denne möjligheten att själv påverka utförandet.13

Braverman anser att dessa tre principer inte bara utgör kärnan i Taylors arbeten, utan att det är på 

deras grundval som all modern företagsledning bygger.14 Taylorismen är alltså inte bara kopplad till 

Taylor utan har fortsatt att utvecklas långt efter upphovsmannens frånfälle. Taylorismen är inte 

heller bunden enbart till industriarbete utan kan tillämpas på olika typer av arbeten, även på kon-

torsarbete av olika slag. Och genomförandet gällde inte bara de ”lägre” nivåerna – standardiseringar 

av arbetsuppgifterna skedde även i ledningsarbetet.15 En kärnfull sammanfattning görs av Berggren:

Ideally and typically, the taylorist work organization has four basic features: (1) a high degree of specialization of 

positions and functions; (2) a strict hierarchical structure throughout the organization and usually a hierarchy 

among blue-collar positions, according to the pattern subforeman, adjuster/inspector, assembler; (3) control by 

means of detailed instructions and the giving of through a chain of command; and (4) individualized and 

”verticalized” relations.16

2.2 Fordism som produktionssystem

När Henry Ford grundade Ford Motor Company 1903 var bilproduktion ett högt kvalificerat yrkes-

arbete. Varje bil sattes ihop på samma ställe av ett antal mekaniker med allroundutbildning. När T-

modellen introducerades 1908 var det inte längre en mekaniker som skötte hela sammansättningen 

utan flera montörer som arbetade sida vid sida, assisterade av hjälparbetare. Men montörerna var 

fortfarande allroundkunniga och sammansättningen skedde stationärt. Efterfrågan på T-modellen 

var så stor att specialister på industriell arbetsplanering anställdes för att skapa en mer rationell  

arbetsorganisation. Långtgående standardisering av arbetsprocessens alla delar och en långtgående 

arbetsdelning möjliggjorde ett löpande band, som i stadigt flöde för arbetsstycket förbi fasta 

stationer där arbetare utför en bestämd och i regel enkel operation. 1914 startades det första löpande 

bandet för slutsammansättning av bilar och ledde till en fantastisk rationalisering. 1925 kunde Ford 

tillverka lika många bilar på en dag som under ett helt år i början av T-modellens historia. Det 

berodde inte bara på den rationella arbetsdelningen utan också på att företagsledningen tagit  

kontroll över produktionsprocessens tempo. Ledningen fördubblade sålunda bandets hastighet.17

13 Braverman 1977 s 110
14 Ibid s 111
15 Kumar 1995 s 19f
16 Berggren 1992 s 94
17 Braverman 1977 s 131
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I produktionsteknisk betydelse kan fordism alltså beskrivas som en tillämpning av tayloristisk 

arbetsdelning på industriarbete genom införandet av löpande band. Ett annat begrepp som för-

knippas med fordism är vertikal integrering, vilket innebär att ett (fordistiskt) storföretag i hög grad 

äger även underleverantörer och försäljningsorganisation. Ett viktigt kännetecken för fordismen är 

också storskaligheten.

Införandet av löpande band sänkte priset kraftigt på T-forden och gjorde därmed för första gången 

bilar överkomliga för människor utan höga inkomster – vilket i sin tur ökade efterfrågan. Ett prob-

lem för Ford var att arbetsorganisationen var mycket impopulär bland arbetarna, personalomsätt-

ning redan 1913 uppe i 380 procent per år.18Två saker avhjälpte dock detta problem: (1) Fords 

konkurrensfördelar tvingade även den övriga bilindustrin att införa sammansättningsband, så att 

arbetsvillkoren jämnades ut mellan industrierna. (2) När sammansättningsbandet infördes av-

skaffade Ford de bonussystem och löneskillnader som tidigare använts för att stimulera högre pro-

duktion. Lönen sattes lika för alla, och följde lönenormen i Detroitområdet, 2,34 dollar per dag.19 

Pressad av flykten från fabriken och av en tilltagande fackföreningsagitation basunerade Henry 

Ford i början av 1914 ut en dramatisk lönehöjning till fem dollar för åttatimmars arbetsdag. 

Visserligen genomfördes denna löneförhöjning inte helt konsekvent men Fordlönerna höjdes ändå 

till långt över genomsnittet och löste på så vis arbetskraftsbristen. Dessutom ledde löneökningen 

och arbetstidsförkortningen till att efterfrågan på T-forden och andra konsumtionsvaror ökade. I sin 

självbiografi skrev Ford att ”femdollarlönen för åttatimmarsdag blev en av de effektivaste åtgär-

derna för kostnadssänkning som vi någonsin genomförde”.20

2.3 Fordism som samhällssystem

2.3.1 Framväxten

De som använder begreppet fordism för att beskriva ett helt samhällssystem21 ser förloppet i Detroit 

1914 som fordismens symboliska födelse. Henry Ford uppfann varken bilen eller löpande bandet 

men hans vision, ”his explicid regognition that mass production meant mass consumtion”22 är enligt 

18 Braverman 1977 s 132
19 Ibid s 132
20 Citerat i Ibid s 133
21 Framför allt anhängare av regleringsskolan, som presenteras i avsnitt XX. David Harvey, som används som främsta 

källa för att beskriva fordismen som samhällssystem, är anhängare av denna skola: ”The language (and therefore the 
hypothesis) that I shall explore is one in which we view recent events as a transition in the regimen of accumulation 
and its associated mode of social and political regulation. In representing matters this way, I am resorting to the 
language of a certain school of thought known as the 'regulation school'” (Harvey 1989, s 121).

22 Harvey 1989 s 125
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David Harvey vad som ytterst skiljer taylorism från fordism, och denna vision förebådade den 

ackumuleringsmodell som så småningom skulle slå igenom i hela västvärlden.

Ford själv trodde att fordistismen skulle kunna genomföras i nationell skala genom företagens makt. 

Så starkt trodde Ford på det att han i början av den stora depressionen på 1930-talet ensidigt höjde 

sina arbetares löner i syfte att höja den allmänna efterfrågan och därmed vända nedgången.  Men 

ensam kunde inte ens Ford rå på depressionen, och han tvingades snart åter sänka lönerna och 

permittera arbetare.23 Det krävdes ingripanden av statsmakter för att kunna genomföra den efter-

frågestimulerande krispolitik som Ford ensam hade försökt sig på. Men först behövde en rad 

barriärer övervinnas och David Harvey anser att två är av särskild betydelse.

Det första hindret var arbetarnas motstånd. Motståndet mot taylorism och fordism förhindrade in-

förandet av sammansättningsband i de flesta industrier i USA och Europa ända in på 1930-talet. I 

början anställdes nästan enbart immigranter med svag förhandlingsstyrka. Först efter hårda klass-

motsättningar, fascistiskt maktövertagande i flera länder och en djup depression i hela västvärlden 

förändrades klassrelationerna på ett sätt som möjliggjorde en kompromisspolitik som bar fordis-

mens märke. Hur de nya kompromisserna såg ut varierade från land till land, men ett genomgående 

kännetecken var att ”byråkratiserade” fackföreningar spelade en viktig roll genom att byta klass-

samarbete mot reallöneökningar.24

Det andra stora hindret var synen på staten. Medan exempelvis det nationalsocialistiska Tyskland 

lyckades vända 1930-talets efterfrågekris genom statliga interventioner stod de liberal-demokratiska 

regeringarna handfallna. Nationalekonomen JM Keynes menade att två åtgärder var nödvändiga: 

vetenskapliga rationaliseringsstrategier och utökade möjligheter för statsmakterna att ingripa i eko-

nomin – utan att för den delen hemfalla åt repression och trångsynt nationalism. I det trängda läget 

krävdes att arbetskraften disciplinerades och produktionsöverskotten beskattades och återinvesteras. 

Först efter andra världskrigets alla katastrofer etablerades denna nya syn på statsinterventioner i 

ekonomin, vilket ledde till ett genombrott för det fordistiska samhällssystemet.25

2.3.2 Den gyllene eran

Efterkrigstidens fordistiska massproduktionstekniker, rationella arbetsorganisation, monopolistiska 

avtal på arbetsmarknaden, starka kapitalkoncentration och närmast oligopolistiska prissättning 

ledde till fantastiska rationaliseringsvinster som möttes av en starkt ökande efterfrågan både från 

23 Ibid s 126
24 Ibid s 134
25 Ibid s 129
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den växande skaran av konsumtionssugna industriarbetare och av statliga investeringar för att 

bygga upp och modernisera krigsdrabbade (och även andra) länder – samt rusta upp militären för 

det nu kalla kriget.26

Fordismen i denna bemärkelse spred sig under 1940-talet till hela västvärlden. Fords vision — att 

arbetskraften ska ha tid och råd att konsumera — fungerade. Lönerna steg, bostäder byggdes, en rad 

konsumtionsartiklar introducerades, den samhälleliga servicen ökade, sjukvården gjordes tillgänglig 

för nya befolkningsskikt, olika former av försäkringar gav större trygghet och pension väntade på 

ålderns höst. Allt fler kom helt enkelt att omfattas av ett allt högre välstånd. Allt eftersom konjunk-

turen hölls stabil med de keynesianska redskapen, handeln underlättades, marknaderna växte och 

produktionen ökade formerades en global massmarknad för varor. 27 

Men trots att efterkrigsdecennierna ofta har kallats för den gyllene eran fanns en rad obalanser kvar. 

Flera bomber tickade i fordismens hjärta. 

2.4 Volvo och fordismen

1927 rullade den första Volvobilen, kallad Jakob, ut från Lundbyfabriken i Göteborg. Premiärturen 

slutade först i fabriksväggen eftersom växellådan monterats bakvänt.28 Men sedan gick det bättre för 

Volvo. Företaget hade bildats året innan när civilekonomen Assar Gabrielsson och civilingenjören 

Gustaf Larson bestämt sig för att starta en svensk bilindustri och lyckats övertyga SKF att bilda ett 

dotterföretag. Larson konstruerade de första Volvomodellerna, medan Gabrielsson, en innovatör i 

schumpetersk anda, stod för affärsstrategierna. Tillverkningen skulle ske ”på Volvovis” – samman-

sättning på fabriken i Lundby, men av komponenter tillverkade av självständiga underleverantörer 

som Svensk stålpressning i Olofström (karosspressning), Köpings mekaniska verkstad (växellådor) 

och AB Pentaverken i Skövde (motorer). Först när personbilstillverkningen kompletterades med 

lastbilar i början av 1930-talet blev Volvo lönsamt. Lastbilssidan blev vinstrik tack vare stora armé-

beställningar under andra världskriget, för personbilarna dröjde framgångarna till efter kriget, då 

PV444, den första svenska ”folkbilen”, introducerades.29

Den första tiden var Volvo ett patriakaliskt företag där Gabrielsson satt bakom sitt skrivbord ”som 

en skollärare” eller förmanade arbetarna ”som en pappa”. Anställningarna hängde på Gabrielsson 

och Larson personligen, och under 1930-talskrisen blev Volvo känt för sina otrygga förhållanden – 

26 Amin 1996 s 31. Han hävdar rent av att ”Post-war regulation relied more on this enormous growth in military 
expenditure than on the accord between labour and Capital”.

27 Harvey 1989 s 137
28 Arvastson 1987 s 154
29 Elsässer 1995 s 69ff
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man åkte in och ut ur fabriken ”som ett bälgaspel”30. Arbetsorganisationen beskrivs närmast som 

förfordistisk; med Richard Edwards typologi torde den ha präglats av den ”enkla kontroll” som 

innebär att företagsledningen personligen håller ett vakande öga över arbetarna på ett enväldigt,  

informellt och godtyckligt sätt31.

Samtidigt ansågs Volvo tillhöra framtiden. Det krävdes goda betyg och rekommendationer för att få 

anställning och stämningen var hård med bestraffningar som permission eller avskedanden32. En 

bidragande orsak kan ha varit avsaknaden av fackliga traditioner, vilket lade grunden till det för-

mansvälde som länge ansågs härska på Volvo33.

Volvoledningen intresserade sig dock snart för Taylors och Fords sätt att organisera produktionen. I 

mitten av 1930-talet infördes tayloristiska principer och löpande band.34 Till sin hjälp anställde 

företaget tjänstemän med erfarenhet från amerikanska bilfabriker.35 Under 1930-talet frångick Volvo 

alltmer sitt ”Volvovis” och närmade sig den vertikala integrering som utmärker fordismen. Allt fler 

underleverantörer köptes upp och införlivades i företaget: Pentaverken 1930 och Köpings mekanis-

ka verkstad 1942 men det dröjde ända till 1969 innan karosstillverkningen integrerades genom 

köpet av Stålpressningsbolaget i Olofström.36 

Volvo verkstadsklubb grundades redan 1927 och i dess arkiv finns berättelser bevarade från före-

tagets tidiga år. Där finns berättelser om tidsstudiemannen, en viktig kugge i genomförandet av de 

tayloristiska principerna men ofta en föraktad varelse bland arbetarna37. Med stoppuret mätte och 

prissatte han alla arbetsmoment. Att försöka lura honom för att stjäla till sig några sekunder var en 

del i det spel som Michael Burawoy upptäckte på fordistiska arbetsplatser och som bidrar till att 

skapa det samförstånd som ytterst krävs för att tayloristisk produktion ska fungera.38  1938 ska 

tidsstudiemannen på Volvo ha yttrat sig ungefär som här:

Nu skall jag sätta igång med en tidsstudie här på tre vagnar varvid jag fordrar en rask arbetstakt, en arbetstakt som 

ligger över det normala. Det sägs, att jag är galen, men nu skall vi se vem som är idiot, antingen ni eller jag, om 

inte denna tidsstudie ger resultat. Alltså. Ni sätter igång med en rask takt, som jag och direktör Larson kan god-

känna, så kommer jag att sätta ett pris så att ni kommer upp i en förtjänst på en och sextio i timmen. Det skall inte 

gå på det här viset (demonstrerar rörelsen i långsam takt) utan så här (demonstrerar rörelsen i snabb takt), i annat 

30 Arvastson 1987 s 73f
31 Edwards 1992a 24f
32 Arvastson 1987 s 74f
33 Ibid s 76
34 Ibid s 26
35 Ibid sid 151
36 Elsässer 1994 s 134f
37 I Lasse Hallströms film Tuppen förolämpas en tidsstudieman, gestaltad av Magnus Härenstam, genom att rullas i 

tjära och fjädrar, och därvid får öknamnet Tuppen.
38 Burawoy 1979
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fall kommer jag att köra här om kvällarna med Hagberg, Flyr, Lindskog och en gubbe till fjorton dagar och sedan 

kommer jag att spränga vartenda ackord åt helvete för er.39

Även rent disciplinära bestraffningsmetoder förekom mot dem som enligt förmännen inte skötte sig. 

En Volvoarbetare minns hur de på 1930-talet fick spika lådor eller förlorade ackordet som 

bestraffningsåtgärder.40

När fordismen etablerades som samhällsmodell kom även fackföreningsrörelsen, under 1930-talet, 

att acceptera tayloristiska tidsstudier för att få ett bättre underlag för löneförhandlingarna. Volvo 

blev det första företaget i Sverige som – då under protester från den lokala Metallklubben – införde 

MTM (”Methods-Time Measurement”). Det skedde på motorfabriken i Skövde 1950, och andra 

Volvofabriker följde snart efter. Centralt beslöt Metallindustriarbetareförbundet senare att inta en 

positiv inställning  till MTM.41 MTM är en komplettering av Taylors tidsstudier med rörelsestudier. 

De grundläggande kroppsrörelserna vid arbete — ända ned till ögonrörelser — klassificeras och 

dess tidsåtgång mäts med hjälp av stoppur, stroboskopiska fotografier och filmer. Dessa data an-

vänds som utgångspunkt för att räkna ut den lämpliga tidsåtgången för varje arbetsuppgift och 

företagen slipper därmed använda tidsstudiemän.42

Mot slutet av 1960-talet hade Volvo nått mycket långt i tillämpningen av den fordistiska produk-

tionsfilosofin. Bakom sig hade företaget en fantastisk expansion. 1964 invigdes Torslandaverken, en 

av Skandinaviens största arbetsplatser med tre delfabriker: karosserifabriken TA, måleriet TB och 

slutmonteringen TC. 1970 var Volvo Sveriges största företag; det hade högst omsättning, störst 

export och var den största privata arbetsgivaren.43

Än så länge hade tillgången på arbetskraft varit god. Sveriges arbetsmarknad var stabil, löneläget 

konkurrenskraftigt och inga större konflikter hade uppträtt sedan Metallstrejken 1945. Men det 

fanns också missnöje. Under 1950-talet hade ett jobb på Volvo börjat betraktas som något tillfälligt,  

ett steg på väg i karriären. Personalomsättningen var hög och rekryterades inte bara i den 

göteborgska arbetarstammen utan från Norrland, Finland eller Jugoslavien.44 

39 Volvo verkstadsklubb 1927-1977, citerat i Arvastson 1987 s 32
40 Ibid s 33
41 Elsässer 1995, s 153
42 Ibid s 151
43 Ibid s 77
44 Ibid s 256

14



3. POSTFORDISM

De flesta samhällsvetare är eniga om att det västerländska samhället har förändrats under en process 

som inleddes omkring år 1970. Sedan dess har snabba förändringar skett och osäkerhet rått – men 

vad som kommit i det gamlas ställe är inte alla överens om. Befinner vi oss i en övergångsfas; en 

brytpunkt som ”The second industrial divide” eller är vi redan en bit inne i en ”Femte Kondratiev-

cykel”; kanske bara i någon form av neo- (snarare än post)fordism?

Mycket av den vetenskapliga diskussionen om förändringar inom produktionen och arbetslivets 

organisering ryms under den nämnda etiketten postfordism. Mark Elam menar att den postfordis-

tiska debatten knyter an till en mycket lång debatt om kapitalismens framtid, dynamik och över-

levnad.45 Elam delar upp postfordismen i tre huvudfåror som alla knyter an till klassiker på området: 

neo-schumpeterianer, neo-smithianer (Flexible Specialization) och neo-marxister (Régulation). 46

En viktig del av denna anade förändring, och av särskild relevans för denna uppsats, rör själva 

produktionen. Den neo-smithska skolan betonar att ett rejält brott har skett med de tayloristiska och 

fordistiska produktionsmodellerna. Även de båda andra postfordistiska skolorna ser någon form av 

brott med en stel, hierarkisk produktionsmodell till något mer flexibelt och rörligt. 

Men detta synsätt är inte allenarådande. En annan position hävdar att talet om nya produktions-

system bara är ett sätt att legitimera olika politiska handlingar, särskilt angrepp på arbetarklassens 

tillkämpade rättigheter, och menar dessutom att påståendena om denna flexibla produktion saknar 

empirisk grund.47 Vad gäller arbetsprocessen ifrågasätter Berggren de postfordistiska skolornas tal 

om ett industriellt paradigmskifte. Han pekar på att samtidigt som produktionen tenderar att bli mer  

flexibel fortsätter ökningen av massproduktion globalt sett, och fortfarande vinner företagen stora 

fördelar genom att tillverka standardiserade produkter i långa serier –  dock med ökade individuella 

valmöjligheter i detaljutförandet.48

I denna framställning får främst Beverly Silver representera ett kritiskt perspektiv på den postfor-

distiska omstruktureringen, bland annat för att hon har mycket att tillföra uppsatsens hypotes om att 

styrkeförhållanden mellan klasser påverkar framväxten av nya produktionssystem. Hennes position 

kallas för ett ortodox-marxistiskt perspektiv, vilket inte är en självvald etikett utan av mig pådyvlad.

45 Elam 1994 s 43
46 Ibid s 44. Elam får också medhåll av redaktören Ash Amin, som i sitt förord hävdar: ”It is commonly accepted that 

three theoretical positions lie at the heart of the post-Fordist debate. These are the regulation approach, the flexible 
specialization approach, and the neo-Schumpeterian approach”. (Ash Amin, Post-Fordism: Models, Fantasies and 
Phantoms of Transition, 36).

47 Harvey 1989 s 190
48 Berggren 1992 s 18f
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Syftet med detta kapitel är att beskriva och jämföra de tre postfordistiska skolorna samt en ortodox-

marxistisk hållning med avseende på hur de förklarar historisk förändring samt, i mer allmänna 

drag, beskriva hur de karaktäriserar den samhällsformation som preliminärt kallas för postfordistisk.

3.1 Ett neo-schumpeterskt perspektiv

Denna skola utgår från Joseph Schumpeters analyser av kapitalismens vågrörelser. Schumpeter 

anslöt sig till konjunkturforskningens ”långa vågor” och ifrågasatte den förhärskande klassiska 

synen på statisk jämvikt. I stället betonade Schumpeter strukturförändringar, att en rådande struktur 

förändras genom entreprenörers ständiga innovationer — nya varor, nya metoder att producera eller 

distribuera, nya marknader, nya organisationsformer49. Genom innovationer kan entreprenören till-

skansa sig tillfälliga kvasivinster, men under konkurrens kommer snart andra entreprenörer att 

hämta in försprånget och kvasivinsterna upphöra50. Detta driver i sin tur fram nya innovationer. Den 

cykliska karaktären i förloppet förklarar Schumpeter genom företagens ”svärmliknande” uppdykan-

de under olika perioder. Svärmarna av nya företag växer i regel inte fram ur de gamla utan jämsides 

varandra och konkurrerar i längden ut de gamla företagen51. En boom startar genom en kraftig efter-

frågan på företag i en eller några få branscher (primär boom), men sprider sig snart över hela ekono-

min (sekundär boom). Men minst lika viktigt för det cykliska förloppet är begreppet ”kreativ 

förstörelse”; omvandlingar som ”incessantly revolutionizes the economic structure from within, 

incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of Creative 

Destruction is the essential fact about capitalism”52.

Två förvaltare av Schumpeters tradition i den postfordistiska debatten är Christopher Freeman och 

Carlota Perez. De skriver om fundamentala teknologiska revolutioner bestående av kluster av radi-

kala innovationer som sätter ny standard i produktionen och blir ”best practise”. De etablerar en 

universell standard som det är mycket svårt för såväl nationalstater som enskilda företag att ställa 

sig utanför. Freeman och Perez använder begreppet ”techno-economic paradigms” som utmärks av 

en ”key factor”, en särskild innovation som bär en slags styrroll i paradigmet genom dess förmåga 

att sänka relativkostnaderna.53

I det nutida paradigmet, ”Fifth Kondratiev” eller ”information technology paradigm” i Freeman och 

Perez terminologi, utgör mikroelektroniken ”key factor”. Under den första Kondratiev-cykeln, den 

49 Elam 1994 s 44
50 Pålsson-Syll 1997 s 60
51 Ibid s 61
52 Citerat i ibid s 64
53 Elam 1994 s 45
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industriella revolutionen, var bomull och tackjärn ”key factors”. Under den andra var det kol och 

ångkraft, under den tredje cykeln, ca 1880-1930, var det nya billiga stålet ”key factor” och under 

den fjärde, från ca 1930, olja och petrokemi.54

Den neo-schumpeterska skolan tenderar att lägga mycket stor vikt vid den teknologiska utveck-

lingen. Freeman/Perez är medvetna om en kritik mot deras teorier som reduktionistiska (komplice-

rade sociala processer reduceras till teknologisk utveckling) och inkluderar sina paradigm i ett ”total  

socio-economic and institutional system”. Men ändå anser de att kapitalismens förändringar präglas 

av att ”new techno-economic forces always do the initial acting and ‘old’ socio-institutional 

frameworks the eventual realting”.55 Det är alltså den teknologiska utvecklingen som leder till 

ekonomisk förändring.

3.2 Ett neo-smithskt perspektiv

Även i det neo-smithska perspektivet spelar teknik en nyckelroll för ekonomisk förändring, men här 

läggs större vikt vid sociala innovationer. Det är denna skolas anknytning till Adam Smiths syn på 

arbetsdelning som föranleder Mark Elam att ge dem beteckningen neo-smithianer. Ett vanligare 

namn på skolan är annars taget från dess nyckelbegrepp, Flexible Specialization. De mest framträ-

dande namnen är Charles Sabel, Michael Piore och Jonathan Zeitlin.

Föremålet för Piore/Sabels undersökning i pionjärverket ”The Second Industrial Divide” är inte 

inledningen på en ny långvåg utan en industrialismens andra ”branching point”. Den första indu-

striella delningen ägde rum tidigt på 1900-talet, och segrande ur denna gick massproduktionen. Men 

sedan 1970-talet befinner sig massproduktionen i kris. Det gör att vi befinner oss i en period av 

prövande öppenhet innan nästa vägval sker. Den inriktning som Piore/Sabel inte bara ser som den 

troliga vinnaren utan även passionerat argumenterar för är Flexible Specialization. Under den öppna 

perioden tävlar olika teknologiska lösningar med varandra och segraren koras när stater och andra 

stora ekonomiska aktörer genomför infrastrukturella satsningar. I Piore/Sabels syn på förändring är 

det i slutändan alltså ekonomisk-politiska krafter som fäller utslaget i historiska valsituationer, inte  

den tekniska potentialen per se56. I senare studier betonar Sabel och Zeitlin aktörernas medvetenhet i 

denna process; företagarna diskuterar strukturförändringar och vidtar åtgärder för att anpassa sig till 

ny konkurrens, nya tillverkningsmetoder, nya marknader etc.57

54 Ibid s 45
55 Citerat i Ibid s 46
56 Ibid s 50
57 Sabel & Zeitling 1997 s 28
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Under de senaste 30-40 åren har den fordistiska eran med tämligen stabil och viss efterfrågan på 

standardiserade varor befunnit sig i kris. I en värld där ”basic needs for food, clothing and shelter 

have been largely satisfied and more ‘refined wants’ can be expressed”, skriver Piore och Sabel58, 

uppstår en ny typ av efterfrågan. Dessa förfinade begär kräver en ny typ av produktion, vilket för-

klarar uppkomsten av flexibel specialisering — företag och företagskluster som med modern tekno-

logi och välutbildad arbetskraft kan tillverka ett brett spektrum av individuellt anpassade produkter i  

relativt korta serier och ändå uppnå lönsamhet. Denna förändrade efterfrågan är enligt Piore och 

Sabel en viktig förklaring till den globala ekonomiska krisen uppkomst under 1970-talet.59

Anhängarna av Flexible Specialization intar en väldigt hoppfull syn på framtiden. Piore och Sabel 

spekulerar i återkomsten av en ”yeoman democracy” (vilket väl närmast kan översättas med 

bydemokrati) och en ”kollektiv individualism”; ”the political analogue of the ‘cooperative compe-

tition’ that charachterized craft production in the nineteenth century /.../ In the end, then, if we are  

right, the future refers to the past”.60

3.3 Ett neo-marxistiskt perspektiv

Det som Mark Elam kallar för det neo-marxistiska perspektivet är en ursprungligen fransk skola 

med namnet Régulation, reglering. Skolans anspråk är vidare än att förklara förändringar i 

produktionen under de senaste decennierna, den vill inte mindre än att förklara ”the reproduction of 

capitalism per se, or the process of capitalist regulation”.61

Skolan började utvecklas under 1970-talet som en kritik mot alltför mekaniska tolkningar av Marx. 

Den ställde frågor kring hur aggressiva paradigm kan assimileras inom det kapitalistiska systemet. 

Utgångspunkten är att om marknadskrafterna agerade helt fritt skulle samhällets sammanhållning 

förstöras62. Till Régulation-skolans kärna hör begreppen ackumulationsregim och regleringsform. 

Liepitz beskriver ackumulationsregimen som den långsiktiga fördelningen mellan konsumtion och 

ackumulation, vilket implicerar ett samband mellan produktionsvillkor och lönearbetarnas repro-

duktionsvillkor.63 Varje regim kräver en samsyn mellan kapitalägare, arbetare, statstjänstemän och 

andra politiska och ekonomiska aktörer för att systemet ska kunna upprätthållas. Det skapas genom 

en regleringsform; av normer, vanor, lagar, ”[a] body of interiorized rules and social procesesses”.64

58 Piore & Sabel 1984, citerat i Elam 1994 s 54
59 Elam 1994 s 53
60 Piore & Sabel 1984, citerat i Kumar 1995 s 48
61 Elam 1994 s 56
62 Ibid s 59
63 Liepitz 1986 s 19, citerad i Harvey 1989 s 121
64 Harvey 1989  s 121
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Régulation-skolans definition av ordet fordism ligger nära den maximalistiska variant som beskrivs 

i avsnitt 2.3; fordismen är i korthet ett äktenskap mellan ”[an] intensive form of accumulation and 

[a] monopoly mode of regulation”. Följaktligen betraktas postfordism som nedbrytningen av fordis-

mens ackumulationsregim och regleringsform – av fordismens tillväxtmöjligheter och dess 

specifika, skyddande ramverk.

Att förklara förändringen är av vitalt intresse och skolan anser inte att det räcker med ekonomiska 

eller teknologiska faktorer för att analysera övergångar mellan paradigm. Den förnekar en univer-

sell dynamik i kapitalismens utveckling utan anser att varje skede bör analyseras var för sig. Därför 

handlar förklaringen inte om en huvudsaklig faktor (som nya teknologier eller förändrad efterfrå-

gan) utan om ett helt batteri. Nedanstående uppställning är en sammanfattande kombination av 

Göran Therborns och Robert Boyers förklaringar till fordismens kris.65

1) Klasskampens dynamik under 1960- och början på 1970-talen ledde till att lönernas andel av 

mervärdet växte på vinsternas bekostnad. Kapitalet svarade med att avbryta de monopoliserade 

förhandlingarna med arbetarrörelsen och började eftersträva decentraliserade förhandlingar. 

2) Massproduktionens expansion ledde till att den ”växte ur” de nationella marknaderna och till en 

globalisering av produktion och avsättningsmarknader. Internationaliseringen medförde att kapita-

lets beroende av den inhemska efterfrågan, en av fordismens hörnpelare, minskade.

3) Den fordistiska ackumulationen och inkomstutvecklingen ledde, hjälpt av den internationella 

handelsexpansionen, till uppkomsten av stora välbärgade skikt med nya konsumtionsmönster. Stora 

specialmarknader för icke-standardiserade, icke massproducerade varor minskade (delar av) kapi-

talets beroende av arbetarklassen som konsumenter av dess varor.

4) Ett ökat motstånd mot taylorismen gjorde rationaliseringar baserade på ytterligare arbetsdelning 

kontraproduktiva. Inledningsvis avstannade produktionen och investeringarna minskade, men snart 

uppstod ett behov av en ny rationaliseringsmodell. En lösning var ny teknologi som gjorde det 

ekonomiskt möjligt att ersätta standardiserad massproduktion med flexibla, kundanpassade små 

serier till relativt låg kostnad.

5) Den fordistiska regleringsformen ledde till ökade sociala kostnader. Den offentliga sektorns 

expansion möjliggjordes av den starka produktivitetsutvecklingen, samtidigt som massproduktio-

nens logik är inte tillämplig på offentlig service där rationalisering genom arbetsdelning inte kan 

65 Boyers räknar upp fyra huvudorsaker till fordismens nedgång. (1) Ökat motstånd mot taylorismen gjorde ytterligare 
arbetsdelning kontraproduktiv, och en ny rationaliseringsmodell måste sökas. (2) Internationaliseringen av 
produktionen. (3) Ökande sociala kostnader. (4) Förändrade konsumtionsmönster. (Elam 1994 s 64) Therborns ”fem 
framkomstvägar” är i korthet: (1) Vinsternas relativa minskning, (2), Produktionens internationalisering, (3) 
uppkomsten av specialiserad efterfrågan, (4) ny flexibel teknik, (5) statens expansion. (Therborn 1987 s 126ff)
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genomföras i större utsträckning. Den starka staten, en av fordismens förutsättningar, bidrog därmed 

till att undergräva densamma; dels för att den offentliga sektorns ökande relativkostnad ledde till  

obalanser i statsbudgeten och inflationstryck; dels för att den jämnade vägen för en övergång till 

postfordistiska förhållanden genom att garantera inkomsterna för vissa sociala kategorier — arbets-

lösa, studenter, pensionärer — som annars skulle ha drabbats hårt av förändringen. Detta har gjort 

att krissymptomen har ”fördragits med en passivitet och jämnmod, som ingen väntat sig och som 

skarpt avviker från 1930-talets erfarenheter”.66

Även Régulation-skolan erkänner alltså ett epokskifte och som synes drar den sig inte för att ”låna” 

förklaringar från de andra postfordistiska skolorna. David Harvey ger den nya ackumulationsregi-

men beteckningen ”flexible accumulation”67. Men här finns också en skepsis mot att dra allt för 

långtgående slutsatser av förändringarna. ”Flexibla” modeller sprider tveklöst ut sig, som medel för 

att minska den interna byråkratin och bryta ner starka arbetarrörelser. Men samtidigt är mycket av 

det som i dag framstår som postfordistiskt fortfarande i allt väsentligt fordistisk. ”Post-Fordist 

elements in the First World co-exist alongside classic Fordism and ‘periphered Fordism’ in the 

Third World”.68

3.4 Ett ortodox-marxistiskt perspektiv

Medan den neo-marxistiska skolan laddar upp ett helt batteri av förklaringar till fordismens kris 

fokuserar Beverly Silver främst på en: Styrkeförhållanden mellan klasser. Hon knyter  an till Marx 

Kapitalets första band, som 

can be read as a history of the dialectic between workers' resistance to exploitation at the point of production and 

the efforts of capital to overcome that resistance by constantly revolutionizing production and social relations. In 

each move – from handicraft industry to the factory system to machinofacture – old form of workers' bargaining 

power are undermined only to create new forms on a larger and more disruptive scale.69

Silver har ett tydligt ekonomiskt perspektiv där styrkeförhållandena på arbetsplatserna i respektive 

epoks mest betydande industribranscher är direkt avgörande för styrkeförhållandena mellan klasser 

i samhällelig mening. Men eftersom hon anser att de globala ekonomiska processerna är djupt in-

bäddade i den globala politikens dynamik skiftar hon även perspektiv från arbetsplatserna till för-

hållandet mellan storpolitik och arbetarkamp.70

66 Therborn 1987 s 128
67 Harvey 1989 s 124, 147
68 Kumar 1995 s 57
69 Silver 2003 s 19
70 Ibid s 124
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Vad gäller synen på den faktiska historiska utvecklingen finns stora likheter med regleringsskolan, 

men terminologin och synen på vilka faktorer som är centrala i historisk förändring skiljer sig. 

Även Silver kallar 1950-60-talen för ”kapitalismens gyllene era” då ett socialt kontrakt byggt på 

masskonsumtion och välfärdsreformer präglade utvecklingen. Även hon menar att den utvecklings-

modellen gick in i en allvarlig kris omkring år 1970 och pekar ut lägre vinster, ökad konkurrens och 

ökade sociala kostnader som orsaker. Men till skillnad från de postfordistiska skolorna lägger Silver 

tyngden vid den direkta klasskonflikten på arbetsplatserna. Kapitalets försök att öka vinstnivån 

genom att intensifiera arbetstakten provocerade nu fram öppna revolter och ickesamarbete. Den 

fordistiska pakten mellan arbete och kapital ersattes av ”The Lordstown Blues” (döpt efter den 

extremt låga arbetsdisciplinen i GM:s fabrik i Lordstown, Ohio71) i USA och av massiva strejk- och 

protestvågor i Västeuropa. Motståndet ledde till ”the widespread sense that capitalists, states and 

unions had lost control over workers and the workplace”72.

I centrum för berättelsen står bilindustrins arbetare, och Silver identifierar ett historiskt mönster där 

bilarbetare i fordistiska fabriker efter ungefär en generation upptäcker att de genom sin centrala 

placering i en integrerad process som genererar mycket stora värden har stor förhandlingsstyrka. 

Den 30 december 1936 ockuperade arbetare organiserade av United Auto Workers GM:s två fabri-

ker i Flint, Michigan, och sittstrejkerna och ockupationerna spred sig snabbt. Detta blev startskottet 

för en flod av strejker som ledde till att större delen av USA:s industrier organiserades fackligt.73

Denna första seger för bilarbetarna har sedan upprepats världen över på ett sätt som får Silver att 

tala om Dèjá Vu. Den hade stora likheter med den nämnda strejkvågen 20 år efter att Västeuropa 

blivit bilproduktionens tillväxtcentrum, och sedan stora delar av bilproduktionen flyttats till länder  

som Brasilien, Sydkorea och Sydafrika dröjde det en knapp generation innan strejker och fackliga 

organisationer uppstod även där under 1980-talet.74

71 Braverman beskriver detta passiva uppror genom att citera ur Fortune, som i juli 1970 hade en rapport från Detroit: 
”I företagsledningens ögon framträder det verkligt skrämmande beviset på de nya arbetarattityderna i de sjunkande 
arbetsprestationerna. Frånvaron har ökat brant och har i verkligheten fördubblats under de senaste tio åren hos både 
General Motors och Ford. Hos GM är 5 procent av den dagliga arbetsstyrkan frånvarande varje dag utan att ange 
skäl ... Vissa dagar, särskilt fredagar och måndagar, stiger siffran ända till 10 procent. För sen ankomst noteras oftare 
och gör det ännu svårare att starta produktionslinjerna när ett nytt skift går på, eftersom det kan ske först sedan 
arbetsledaren jagat runt på arbetsplatsen för att hitta ersättare för de frånvarande arbetarna. Klagomålen på  
produktkvaliteten är talrika. Det förekommer flera tvister mellan arbetare och arbetsledare, mera kritik mot den 
stränga arbetsdisciplinen och övertiden. Personalomsättningen stiger, hos Ford låg den det senaste året på 25,2 
procent ... Somliga arbetare vid samman sättningsbandet är så utleda på jobbet att de, till företagsledningens 
förvåning, sticker i väg från arbetsplatsen mitt under ett skift och sedan inte kommer tillbaka ens för att lyfta den lön 
som de har tjänat in” (citerat i Braverman 1977 s 40)

72 Silver 2003 s 162
73 Ibid s 47
74 Ibid s 49ff
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Den japanska bilindustrin kan betraktas som ett undantag från regeln eftersom inga utbrott av mili-

tant arbetarkamp ägt rum där. Men Silver förklarar detta genom att en kraftig våg av arbetarmilitans  

sköljde över Japan i slutet av andra världskriget. Det var strax innan bilindustrin etablerades, men 

den utvecklades i kampvågens efterdyningar och därför uppstod även där sociala kompromisser 

som dock avvek från den fordistiska modellen. Medan fordism bygger på vertikal integration och 

relativt låg anställningstrygghet erbjöd Toyota livstidsanställningar för kärnarbetskraften och 

förlade i stället flexibiliteten till ett flerlagrigt system av underleverantörer. 75

Ett knepigare undantag från regeln är möjligen den nordeuropeiska bilindustrin. Visst strejkades det 

även i Tyskland och Sverige åren kring 1970, men inte alls på samma explosiva sätt som i Syd-

europa. Enligt Silver berodde detta främst på arbetskraftens medborgerliga ställning.

The northwestern European industries relied on noncitizen immigrant labor (including Italian and Spanish work-

ers), while the southwestern European industries relied on migrant, but citizen, labor forces. This difference had 

both labor-market and social-political implications. While northwestern countries had multiple sources of immig-

rant labor, Italy and Spain only relied on internal sources. This combined situation in the labor market made the 

Italian and Spanish reactions to the initial upsurges far less flexible, and thus contributed to their greater explo-

siveness.76

Arbetsgivarnas motstrategier mot den framgångsrika arbetarkampen i bilindustrin delas av Silver 

upp i fyra kategorier: Rumsliga lösningar (skifta produktionsort), Teknologiska lösningar (föränd-

ringar i produktionens organisering och i arbetsprocessen), Produktlösningar (sätt att öka lönsam-

heten genom att flytta kapital till nya industrier eller branscher) samt  Finansiella lösningar (när 

kapitalet lämnar handel och produktion till förmån för finansverksamhet och spekulation).77

Under 1980-talet insåg bilindustrin att rumsliga lösningar inte är någon långvarig bot på lönsam-

hetsproblemen. I kombination med den ökande konkurrensen från den framgångsrika japanska 

bildindustrin fokuserade den därför på teknologiska lösningar.78 Silver menar dock att den ameri-

kanska och europeiska bilindustrin bara selektivt övertog den japanska modellen. Den anammade 

inslag som just-in-time, teamwork, kvalitetscirklar och outsourcing (se vidare avsnitt 4.2), men 

erbjöd inga anställningsgarantier. Medan den japanska modellen kallas ”lean and dual” beskrivs den 

västerländska varianten som ”lean and mean”79, och den har inte varit mer framgångsrik än den 

gamla fordismen i att frammana samförstånd mellan arbete och kapital.

75 Ibid s 42
76 Ibid s 53
77 Ibid s 38ff
78 Ibid s 66
79 Ibid s 67
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Hårddraget reducerar Beverly Silver det postfordistiska skiftet till en teknologilösning baserad på 

det japanska produktionssättet – ett i stora drag misslyckat försök från kapitalet att minska 

bilarbetarnas förhandlingsstyrka.

3.5 Jämförelse av postfordismer

Innan vi går vidare till den tillämpade delen av denna uppsats finns skäl att göra en sammanfattande 

jämförelse av de teorier om postfordism som ovan har presenterats. Det finns stora likheter i hur 

teorierna beskriver ett slags paradigmskifte åren kring 1970 då den fordistiska utvecklingsmodellen 

kulminerar. Men synen på orsaken till fordismens kris och vad som kom – eller kommer att komma 

– i dess ställe varierar. Neo-schumpeterianerna anser att historien drivs fram av teknologisk-

ekonomiska paradigmskiften; neo-smithianerna fokuserar på att en skiftande efterfrågan i en värld 

utan nöd har lett till uppkomsten av nya produktionssystem. Ortodox-marxismen i Silvers tappning 

fokuserar på styrkeförhållanden mellan klasser, medan neo-marxismen ger en komplex bild av 

förändringar i sociala kontrakt som inkluderar både teknologisk utveckling, förändrad efterfrågan 

och klasskampsfrågor men även adderar produktionens globalisering och ökande sociala kostnader 

som orsaker till fordismens kris.

När de postfordistiska skolorna relateras till denna uppsats tes om att styrkeförhållanden mellan 

klasser har påverkat hur nya, postfordistiska produktionssystem har organiserats och utformats är 

det uppenbart att de neo-shumpeterska och neo-smithianska perspektiven fokuserar på helt andra 

drivkrafter i ekonomisk förändring än styrkeförhållanden, regleringsskolan ser styrkeförhållanden 

som en av flera drivkrafter medan Silver tydligast är den som betonar styrkeförhållandenas vikt.

Om den kommande undersökningen ska kunna säga något om vilken av de postfordistiska skolorna 

som bäst stämmer överens med Volvos utvecklingsväg – kora en segrare om ni vill – behöver nya 

frågor ställas till källmaterialet.

Vad talar för att förändringar i arbetsprocessen har drivits fram av nya teknologier (som neo-

schumpeterianerna förmodar) eller förändringar i efterfrågan (som neo-smithianer borde hävda)? 

Vad talar för att låga vinstnivåer, global konkurrens och en fiskal kris ligger bakom förändrings-

processen (faktorer som tillförs av regleringsskolan)?

Slutligen finns även anledning att om möjligt kontrollera de påståenden om bilindustrin som Silver  

gör har relevant för fallet Volvo. Stämmer det att Volvos anställda i huvudsak var invandrare utan 

svenskt medborgarskap, och kan det i så fall förklara att protesterna där var svagare än i Sydeuropa 
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åren runt 1970? Vilka var Volvos motdrag mot den ökande konfliktaktiviteten? Utvecklades även 

här en ”lean and mean”-modell, japaninspirerad men utan anställningsgarantier?

4. POSTFORDISTISKA PRODUKTIONSSYSTEM

Innan undersökningen går vidare till att undersöka Volvo och postfordismen behöver vi konkretisera 

hur arbetet organiseras i den postfordistiska fabriken. Detta varierar givetvis från industri till 

industri men forskare har gjort en indelning i tre ”idealtyper” som nedan redovisas i korta drag. De 

tre modellerna är (1) Flexible specialization, (2) Japanskt produktionssätt/Lean Production och (3) 

New Production Concepts/den svenska modellen.80

Rubriken Postfordistiska produktionssystem måste betraktas som preliminär eftersom huruvida 

dessa nya produktionssystem på ett radikalt sätt skiljer sig från det fordistiska är en av de frågor 

som diskuteras nedan. När det gäller det japanska produktionssättet kan det ifrågasättas om beteck-

ningen postfordistisk är rimlig rent kronologisk. Det började utformades redan på 1940-talet och 

blev i Japan snarare en samtida motsvarighet till västvärldens fordism. Men förklaringen till att  

toyotismen behandlas som ett postfordistiskt produktionssystem i denna indelning är att den i väst-

världen först väckte intresse sedan den fordistiska modellen börjat uppvisa nedgångsproblem, 

ungefär samtidigt som den flexibla specialiseringen och den svenska modellen började analyseras.

4.1 Flexible specialization

Charles Sabel och Michael Piores arbeten om Flexible Specialization utgår ifrån att industrisam-

hället genomgår förändringar som ändrar all ekonomisk verksamhet; marknadens natur, relationer 

mellan företag, branscher och staten, mellan arbete och kapital, samt själva arbetet, som nu omfattar  

”more skilled, more humane, more flexible and more efficient working practises based around the 

potentialities of both revitalized craft practises and advanced manufacturing technologies”. 81

Den empiriska iakttagelsen bakom dessa slutsatser är upptäckten av industriella distrikt: företag 

som samarbetar i nätverk i främst det som kallas för Tredje Italien.82 Provinserna i Tredje Italien är 

80 Flexibel specialisering, lean production och nya produktionskoncept i Tyskland sammanfattas i  Tomaney 1994. 
Termen Den svenska modellen är hämtad från Elsässer 1997, och bygger på forskning i första hand av Christian 
Berggren, i bland annat Berggren 1992.

81 Tomaney 1994 s 159
82 Det första Italien refererar till nordvästra delen av landet, framför allt triangeln Turin-Milano-Genua med sina stora 
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sinsemellan olika och specialiserade på olika produkter, men företagarstrukturen är liknande. De 

flesta företag är små eller medelstora, en del har hantverksliknande produktion men de flesta är 

teknologiskt moderna. De tillverkar sofistikerade produkter både för den nationella marknaden och 

för export. De präglas av stor flexibilitet och variation i utbudet. Lönerna motsvarar industrilönerna 

i nordvästra Italien, arbetslösheten är låg och den offentliga servicen är välutvecklad.83 Företagen 

anställer i hög grad välutbildad arbetskraft, de präglas av relativt platta beslutsstrukturer och en 

flexibel arbetsdelning där verkställighet och begrepp till en stor del har återförenats.84 En ”social 

kompromiss”, en känsla av ömsesidighet mellan arbetsgivare och arbetare, sägs ha vuxit fram. 

Denna kollektiva och samarbetsinriktade karaktär gäller också förhållandet till andra företag i dis-

triktet. Generellt har företagen en mycket låg grad av vertikal integration, i stället samverkar de med 

andra företag och underleverantörer. Det är också vanligt att företag överlåter order på varann vid 

överbeläggning, går samman vid inköp av dyr utrustning och slår samman resurser för att skapa 

gemensam, lokal expertis inom exempelvis marknadsföring, bokföring och teknisk service. 

Sammantaget har dessa industriella distrikt en unik karaktär: det består inte av småföretagare obero-

ende av varandra, företagen är heller inte underleverantörer beroende av ett storföretag, utan det är 

ett industriellt system av ”interlinked but independently owned production units /.../ – a corporation 

without a roof85.

I de provinser som tillhör Tredje Italien finns starka lokala traditioner växt, i de centrala regionerna 

uppburna av socialistiska och kommunistiska kulturer, i nordöst av en katolsk kultur, som har bidra-

git till den sociala kompromissen. De finansiella och politiska institutionerna arbetar aktivt för att  

behålla och utveckla den industriella särarten.86 

Men bakom denna process, menar kritiker av Flexible Specialization-skolan, finns en flykt undan 

den organiserade arbetskraftens tilltagande makt — ett försök att återfå kontrollen över arbetskraf-

ten efter den ”heta hösten” 1969 då storstrejker, massdemonstrationer och fabriksockupationer präg-

lade landet och som resulterade i nya, skärpta arbetsmarknadslagar, Statuto dei Lavoratori, som gav 

arbetare starkt anställningsskydd och etablerade fackliga företagsråd med avsevärt inflytande.87 

Dessa lagar medgav i regel undantag för småföretag med mindre än 20 anställda. Småföretag gavs 

också frihet från moms och arbetsgivaravgifter. Stora företag skyndade sig då att etablera eller upp-

muntra småföretag i Tredje Italien som underleverantörer till storföretagen för att återge dessa den 

massproduktionsindustrier. Det andra Italien är den fattiga och underutvecklade södra delen av landet, och det tredje 
omfattar de centrala och nordostliga provinserna i landet.

83 Kumar 1995 s 37f
84 Ibid s 38
85 Ibid s 39
86 Ibid s 39f
87  Ibid s 40
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flexibla arbetskraftstillgång som gått förlorad. Kritikerna hävdar att ”Third Italy is not primarily a 

phenomenon of independent small firms, organically linked to the local community, but a creation 

of large-scale capitalism faced with it’s most serious post-war challenge from organized labour.”88

Anhängare av Flexible Specialization-skolan håller till viss del med om detta scenario, men, hävdar 

Charles Sabel, dels gällde det endast en minoritet av företagen i Tredje Italien, dels bröt dessa snart 

det ensidiga beroendet och började diversifiera utbud och kunder. Sammantaget uppvisar Tredje Ita-

lien en autonom utveckling betingad av speciella sociala, kulturella och politiska fenomen. 89

Flexible Specialization-anhängarna identifierar även andra regioner som anses ha ett näringsliv 

organiserat på liknande sätt, såsom Silicon Valley i Kalifornien, Baden-Wurtemberg i Tyskland, 

Oyonnax i Frankrike, Cambridge-Reading-Bristol i Storbritannien och flera områden i Japan90. 

Även danska Jylland och Gnosjötrakten nämns ibland i sammanhanget.

Skolan ser även analoga förändringar i världens massindustrier. I bilindustrin sker en slags flexibel 

specialisering genom en diversifiering av utbudet, bättre utbildade arbetare och general purpose-

maskiner91. Delvis syftar detta på den produktdifferentiering och flexibilitet som utmärker det 

japanska produktionssystemet, men även europeiska storföretag har utvecklat egna vägar till flexi-

bilitet. Charles Sabel kallar denna tendens för ”flexible mass production” och hävdar att gamla rigi-

da strukturer kommer att brytas ner och decentraliseras92.

Flexibel specialisering, så som exempelvis företagskulturen i Tredje Italien beskrivs, skiljer sig tyd-

ligt från en fordistisk eller tayloristisk organisering. Men det kan ifrågasättas hur allmängiltig 

tendensen mot flexibel specialisering är i det globala produktionsystemet, om vi verkligen står inför 

”the end of mass production”93. Ännu är den mesta industriproduktionen storskalig, och även om 

det finns en utveckling mot flexibilitet och diversefiering är det mer tveksamt om detta också har  

lett till det kvalificerade arbetsinnehåll som Sabels analogi mellan flexibel specialisering och  

flexibel massproduktion antyder.

4.2 Japanskt produktionssätt

Under sent 1940-tal började Eiji Toyoda och Taiichi Ohno i Toyotas ledning utveckla den arbets- 

och affärsorganisation som snart skulle bli norm i Japans industri, och som under 1980- och 90—

88 Ibid s 41
89 Ibid s 41
90 Ibid s 58
91 Tomaney 1994 s 160
92 Kumar 1995 s 44f
93 Ett uttryck som brukar förknippas med Flexible  Specialization. Se t ex Berggren 1992 s 18
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talen skulle uppmärksammas och spridas även till västvärlden, då under namnet Lean Production. 

Namnet lanserades av MIT:s ”5-Million-Dollar 5-Year Study On The Future of The Automobile” 

som bland annat resulterade i boken ”The Machine That Changed The World”94. I Sverige presente-

rades idéerna på ett kampanjartat sätt95 och anhängarna framhäver gärna att Lean Production hand-

lar om industriell verklighet, inte akademiska teorier: 

Lean Production is the most widely used of the competing organizing concepts for the post-modern times: con-

cepts such as flexible specialization, new conception or post-Fordism circulate mainly in and around academic 

journals but Lean Production has been taken up by journalists, industry executives and policy makers who are oth-

erwise not followers of intellectual fashion.96

I likhet med andra företag drabbades Toyota av den våg av arbetarprotester som sköljde över Japan 

efter andra världskrigets slut, men unikt för Toyota var att ledningens lösning: Den erbjöd garante-

rade anställningar, lönetrappor och sociala förmåner till de arbetare som fogade sig97 – ”in short, 

they became members of the Toyota community”98 – medan den resterande fjärdedelen avskedades. 

De självständiga fackföreningarna slogs sönder och ersattes av samarbetsvilliga och företagsstyrda 

fack. Detta ses av Berggren som en av grundförutsättningarna för den ”Toyota Revolution” som 

följde och som innebar att välfärdssystemen i Japan kom att knytas till anställningar.99

Förutsättningarna för den japanska bilindustrin var svåra eftersom ingen massmarknad för japanska 

motorfordon förelåg och eftersom landet hade industrialiserats sent och med lånad teknik. För att 

uppnå konkurrenskraft på den internationella marknaden krävdes därför lönsamhet redan vid 

relativt korta serier, och för det blev organisationen på verkstadsgolvet central100. Så småningom 

nåddes dock mycket stora framgångar – mellan 1960 och 1968 växte den japanska industrin i 

genomsnitt med 10,4 procent årligen. När de japanska bilföretagen under 1980-talet började 

etablera ”transplants”, egna fabriker eller joint ventures, i Nordamerika och Europa visade det sig 

att den japanska modellen även var tillämpbar på västerländska förhållanden. Dock med skillnaden 

att Lean Production i västvärlden ”visat sig vara lättare att tillämpa på tillverkningsorter där arbets -

lösheten har varit stor och där det därmed har uppkommit tryck på arbetskraften att anpassa sig till 

den japanska arbetsorganisationen med dess intensiva arbetstakt.”101

94 Womack et al 1990
95 Björkman 1991 s 108
96 citerat i Tomaney 1994, not 4, s 184
97 Berggren 1992 s 27
98 Womack et al s 54
99 Berggren 1992 s 24ff
100Alice Amsden, Third World Industrialization: Global Fordism or a New Model?, New Left Review 182, återgivet i 

Berggren 1992 s 28
101 Elsässer 1995 s 173
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Successivt utvecklades Lean Production till en ”helhet” som omfattar allt från hur arbetskraften 

organiseras, lönesystem och speciella rationaliseringstekniker till hur företaget bör organisera 

underleverantörer, lagerhållning, produktutveckling, kapitalhantering etc. Anhängarna upprepar ofta 

hur viktigt det är att införa paketet i sin helhet för att nå framgång102.

Det japanska produktionssystemet kan sägas grunda sig på tre principer. (1) Flexibelt användande 

av resurser, (2) minimering av störningar och (3) minimering av buffertar, såväl materiella som 

personella och tidsmässiga. En sådan produktion är mycket störningskänslig, vilket kräver exakta 

kontrollmekanismer av arbetskraft och utrustning.103

Muda, överflödigt skräp, är ett nyckelbegrepp. Allt som uppfattades som onödigt, slösaktigt och 

överflödigt ska reduceras till noll. Dit hör de förmän som inte producerar något i de västerländska 

massproduktionsindustrierna. Ohno organiserade därför produktionen i ”lag” med en förman som 

både arbetar i laget och koordinerar arbetet. Laget får också i uppgift att göra sådant som andra 

arbetarkategorier gjorde i de fordistiska industrierna: städning, enkla reparationer och kvalitets-

kontroll. Arbetarna i lagen deltar i ”kvalitetscirklar”, eller kaizen på japanska, där de förväntas 

komma med förslag på förbättringar av produktionen.104 Till sin hjälp har lagen bland annat andon – 

en elektronisk panel med uppgifter om dagens produktionsmål, antal fordon tillverkade under 

dagen, trasig utrustning, personalfrånvaro, hur mycket övertid som behövs osv.105

Arbete vid löpande band är en lång kedja av operationer och om något går fel hinner detta förvärras 

åtskilligt innan det upptäcks i slutet av bandet. För att förhindra detta gavs alla arbetare rätt att  

stoppa bandet och omedelbart spåra källan till problemet.106 ”Zero defect”, noll fel, är en annan av 

de termer som omgärdar Lean Production.107

Toyotas sätt att organisera underleverantörer trappstegsvis skiljer sig från fordismens vertikala 

integrering. Visserligen äger Toyota ofta aktieposter hos sina främsta underleverantörer, men en 

viktig poäng är att moderföretaget och underleverantörerna är separata bolag med egna ekonomier.  

Ohno och Toyota organiserade även flödet av komponenter från underleverantörerna på ett nytt sätt, 

det så kallade ”Just-In-Time”-systemet, eller kanban på japanska. I stället för att beställa kompo-

nenter långt i förväg och bygga upp lager och buffertar skulle hela produktionskedjan fungera som 

ett löpande band, där en komponent tillverkas precis innan den ska användas i nästa steg. Detta 

kräver mycket stor precision i produktionen, för om en liten komponent saknas kan hela kedjan 

102 Björkman 1991 s 112
103 Tomaney 1994 s 165f
104 Womack et al 1990 s 56 
105 Ibid s 99
106 Ibid s 57
107 Ibid s 152 
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brytas. Enligt Ohno var avsikten med detta att avskaffa alla skyddsnät och tvinga de anställda till  

stor uppmärksamhet.108

Det mycket höga arbetstempot i de japanska fabrikerna kompenseras, enligt Womack et al, av en 

stark arbetsmoral som grundar sig i trygga anställningsförhållanden och känslor av meningsfullhet 

och delaktighet –  en ömsesidighet som anges vara en förutsättning för att Lean Production ska 

fungera i praktiken.109 Men denna ljusa bild är hårt kritiserad. Enligt bland annat Christian Berggren 

är lagarbetet, som påstods vara Lean Productions hjärta, ett ledningsstyrt sätt att frammana en stark 

”vi-känsla” inom företag liksom mellan företaget och dess underleverantörer och kunder. Han 

tycker att pluton vore en bättre benämning på arbetslagen. Berggren beskriver lagarbetet på Hondas 

transplant i Ohio, USA. När arbetarna går på skiftet får de stående instruktioner av förmannen som 

talar i mikrofon i 5-l0 minuter. Efter skiftet samlas de igen och får höra morgondagens planer, innan 

de marscherar de iväg i trupp. ”The impression that one is watching soldiers in the military is 

strengthened by the dress code, which requires uniforms and prohibits personal adornments”.110

Att Lean Production innebär medinflytande är också helt missvisande, enligt Berggren. Kvalitets-

cirklarna gör att arbetarnas förslag till rationaliseringar noteras och enligt undersökningar deltar 

många arbetare med förslag, men samtidigt anser fyra av fem arbetare att ledningen har all makt. 111

Begreppet muda, det överflödiga som ska bort, innebär enligt Berggren både en rationaliserings-

princip och en kontrollmekanism. I kombination med Just-In-Time-flödet utgör det ett ständigt 

stressmoment för arbetarna. Kritiker av har kallat systemet för ”management by stress”:

Stress rather than management directives becomes the mechanism for coordinating different sections of the sys-

tem. The stress throughout tightly links the different parts to make the system “selfregulating” for management’s 

purposes.112

Berggren vänder sig också mot Womack et al’s påståenden om att Lean Production kräver bättre 

utbildad arbetskraft och större variation än i fordistiska industrier. Tvärtom menar han att de 

japanska bilföretagen lika ogärna som Henry Ford anställer folk med yrkesutbildning eller tidigare 

erfarenhet av biltillverkning. Den utbildning de nyanställda får handlar mer om att socialisera in 

arbetaren i företagskulturen än att lära ut de mycket enkla arbetsuppgifterna.113 Den arbetsrotation 

108 Ibid s 60ff
109 Ibid s 99
110 Berggren 1992 s 48
111 Ibid s 49
112 Mike Parker, New Industrial relations, Myth and Shop Floor Reality: The ‘Team Concept’ in the US Auto Industry, 

1988 s 11; återgivet i Berggren 1992 s 46
113 Berggren 1992 s 44
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som prisas av Womack et al innebär snarast en rotering mellan olika men liknande repetitiva 

uppgifter, ”multitasking rather than multiskilling”.114

Enligt kritikerna kan inte Lean Production sägas utgöra något brott med taylorismen. Bravermans 

tayloristiska principer tycks även gälla här: Ledningen bestämmer vad och hur arbetet ska utföras, 

planerar arbetsprocessen och delar upp den i små, enkla delmoment. En innovation är dock att den 

systematiska förhandsplaneringen kompletteras med den kontroll som Just-in-time-flödet skapar.

Skillnaden mellan Lean Production och fordism är något större. Här finns en större flexibilitet i 

produktionen men samtidigt en större trygghet i anställningsformen115. Synen på underleverantörer 

skiljer sig också från det fordistiskt organiserade företaget. Eftersom konceptet har vuxit sig starkt i 

västvärldens industrier efter fordismens kris är det inte orimligt att sortera in Lean Production i 

facket postfordistiska produktionskoncept, även om den starka kontinuiteten gör neo-fordism och 

neo-taylorism till i mitt tycke lika passande beskrivningar.

4.3 Nya produktionskoncept i Tyskland och Sverige

I några av kapitalismens kärnområden diskuterades, med början under 1980-talet, nya produktions-

koncept som på ett mer radikalt sätt bryter med fordistiska och tayloristiska produktionssystem. De 

internationellt sett största namnen är tyskarna Horst Kern och Michael Schumann, i Sverige räknar 

jag in Christian Berggren i samma inriktning. Visserligen skiljer sig den tyska och den svenska 

skolan från varandra, men på en väsentlig punkt är de lika: Båda framhäver produktionssystem som 

innebär en humanisering av arbetet, utan löpande band och korta produktionscykler (vilket skiljer 

dem från Lean Production), utan att för delen tro på massproduktionens bortdöende (vilket skiljer 

dem från Flexible Specialization).

Kern och Schumanns studier har varit inriktade på den tyska industrins kärnområden: tillverkning 

av fordon, maskinverktyg och kemiska produkter. Berggren har studerat svensk motorfordonstill-

verkning på Volvo och Saab-Scania. Kern och Schumann beskriver framväxten av industriarbeten 

som betonar vikten av stora kunskaper och som kan leda till ett nytt ”kontrakt” mellan arbetare och 

företagsledning. En orsak är automatiseringen av industrin som introducerar ny teknologi som 

kräver mer kvalificerade arbetsuppgifter och bredare ansvarsområden, eller åtminstone en mindre 

långtgående arbetsdelning. Schumann skriver om ett behov av en ny slags arbetare; ”manually gif-

114 Ibid s 44
115 Anställningsgarantin i Japan gäller i regel inte hos underleverantörerna, och i den västerländska varianten inte över 

huvud taget.
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ted and theoretically talented, able to diagnose and act effectively”.116 Orsaken till detta behov beror 

på flera saker:

[Because] the fully automated factory is seen as a false hope; because technical change and the nature of markets 

requires more flexibility for the workers; because the “old” methods of security control over the workforce have 

lost their credibility; and because of a general demand for more satisfying forms of work.117

Berggren är något mer krass i sin bedömning av orsaken till framväxten av mer kvalificerade och 

”humana” industriarbeten: Åren omkring 1970 revolterade västvärldens arbetare mot taylorismen i 

en oväntad utsträckning. Det ledde till en kortvarig debatt om arbetets värde och behovet av en 

humanisering av arbetet. Men i och med oljekrisen och den stigande arbetslösheten mattades 

intresset eftersom det återigen var lätt att få arbetskraft till fabriker och andra arbetsplatser. I detta  

avseende skilde sig dock Sverige från de flesta andra industrialiserade länder eftersom arbetslös-

heten var fortsatt låg ända in på 1990-talet. Den höga personalomsättningen i de fordistiska fabri-

kerna skapade ett behov av att göra industriarbeten mer attraktiva. Samtidigt fanns ett tryck från 

marknaden att öka flexibiliteten och differentieringen av utbudet, men det unika för Sverige var  

trycket både från produktmarknaden och arbetsmarknaden118.  

Ytterligare en anledning till att de svenska fordonstillverkarna hade svårare att locka till sig 

arbetskraft var den solidariska lönepolitiken som innebar att löner sattes lika för liknande arbeten 

oavsett branschens lönsamhet. Högproduktiva industrier som bilindustrin gynnades genom ett lågt 

löneläge – Sveriges bilarbetare tjänade bara lite mer än den genomsnittliga industriarbetaren, medan 

bilarbetare i andra industriländer ofta tjänade 20-30 procent över snittet119. Men i tider av hög efter-

frågan på arbetskraft gjorde denna inskränkning i marknadslönesättningen att biltillverkarna inte 

kunde erbjuda högre löner för att locka till sig arbetskraft120. 

Lösningen blev vad Berggren kallar ”The Volvo trajectory” och av vissa har kallats för ”den sven-

ska modellen” inom fordonsproduktionen. Medan Kern och Schumanns iakttagelser om framväxten 

av ”humanare” industrijobb med högt kunskapsinnehåll har kritiserats för att generalisera utifrån ett  

fåtal fabriker – Das Ende der Arbeitsteilung? heter en av deras böcker  – alltmedan huvudtrenden 

förblir Lean Production-filosofin121,  är Berggren fullt medveten om att den allmänna trenden går 

mot Lean Production och att den svenska modellen är ett undantag.122

116 Schulman l987, citerad i Tomaney l994 s 171
117 Schulman l987, citerad i Tomaney l994 s 171
118 Berggren 1992 s 10f
119 Ibid s 75
120 Ibid s 73
121 Tomaney 1994 s 172f
122 Berggren 1992 s 96f
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När Volvo började planera sin första monteringsfabrik efter Torslandaverken eftersträvade företaget 

att skapa en fabrik som tog större hänsyn till arbetarnas villkor. När Kalmarverken invigdes 1974 

fanns inget löpande band men fortfarande ett flöde av automatstyrda vagnar, Automatically Guided 

Vehicles (AGV). Vagnarna stod stilla på varje arbetsstation i 3-4 minuter och tack vare buffrarna 

fanns viss tidsmässig självständighet inom arbetslagen, men flödet styrdes inte av arbetarna utan av 

en dator.123 Med början 1977 genomfördes omfattande rationaliseringar som till stor del omintet-

gjorde de förbättrade arbetsvillkoren. 1984 var Kalmar Volvos mest effektiva svenska fabrik – tack 

vare det mer elastiska och flexibla tekniska systemet men också tack vare de hårda rationalise-

ringarna. Men fortfarande var villkoren bättre än vid en traditionell löpande band-fabrik, enligt 

Berggren. Och trots sina brister var det den första fabriken av sitt slag i världen som visade på 

trovärdiga alternativ till traditionella löpande band.124

Nästa steg i Volvos utveckling av ”den svenska modellen” var den nya lastvagnsfabriken LB i 

Göteborg. Planeringen startade 1978 och inte heller här bröt Volvo med flödesprincipen. Men  här 

styrdes AGV-vagnarna av arbetslagen i stället för av en dator och produktionscyklerna var betydligt 

längre än i Kalmar, vanligtvis 37 eller 44 minuter. En rad beslut delegerades till arbetslagen, och 

förmännen fick i stället ett mer övergripande ansvar för ekonomi och planering. Ett bonussystem 

belönade kompetens och prestation på gruppnivå. 1988 introducerades en docka för sammansätt-

ning av de mest avancerade chassierna. Där skedde hela monteringen på ett och samma ställe av ett 

arbetslag som också hade ansvar för planering och testning av chassit. Dockan blev snart en fram-

gång, både vad gällde sammansättningstid, kvalitet och stabilitet bland personalen.125

Kronan på verket i Volvos utveckling bort från traditionell, fordistisk biltillverkning var fabriken i  

Uddevalla som öppnades 1989. Här fanns inga löpande band och heller inget flöde utan all monte-

ring skedde i fasta stationer. Arbetslagen hade stor autonomi och eget ansvar för sammansättning, 

kvalitet, ekonomi och underhåll. Ansvariga för dessa områden utsågs inom arbetslaget och målet 

var att sysslorna skulle rotera månadsvis. Lagen byggde hela bilar och produktionscyklerna sträckte 

sig över flera timmar. Parallellt skedde utbildning, och genom dess steg följde också en lönetrappa. 

Ett test avgjorde om en arbetare själv kunde bygga en hel bil med max fyra små fel på 20 timmar. 126

Någon undersökning om hur arbetsvillkoren uppfattades genomfördes aldrig i Uddevalla, däremot 

på Volvo LB-fabriken där arbetarna överlag var nöjdare än vid till exempel TC, den fordistiska 

monteringsfabriken på Torslanda: På TC ansåg över hälften av arbetarna att arbetet var väldigt 

123 Ibid s 121
124 Ibid s 123ff
125 Ibid s 131ff
126 Ibid s 161
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monotont och väldigt utarmande, tre fjärdedelar ansåg att de hade väldigt liten användning för sin 

kunskap på jobbet, och en tredjedel att de fanns väldigt litet behov av att ta ansvar på jobbet. På LB 

ansåg mindre än en fjärdedel arbetet vara väldigt monotont och utarmande, mindre än en tredjedel  

att de hade väldigt liten användning för sin kunskap och bara några procent att det inte fanns något 

behov av att ta ansvar. På TC kände var tredje arbetare avsmak inför att gå till jobbet dagligen eller  

flera gånger i veckan, på LB hade hälften så många sådana känslor. Vad gäller skillnaden i fysisk 

utmattning och trötthet var skillnaden mindre men ändå till LB:s fördel.127

Berggren mätte även ”Shop floor power” på gruppnivå, sektionsnivå och ledningsnivå. Arbetarna på 

LB ansåg sig ha betydligt större inflytande än arbetarna på TC på alla nivåer.128 Emellertid hade 

Uddevallafabriken produktivitetsproblem och dömdes tidigt ut i pressen, som i New York Times:

The idea was to return dignity to the worker. But assembly lines are just more efficient... Uddevalla has been 

hailed around the world as one of the boldest gambles in what is known as humanistic manufacturing. But this 

noble experiment is increasingly looking like a noble failure, it’s productivity nowhere near the exacting standard 

of world competition.129

Men ungefär samtidigt som artikeln publicerades förbättrades fabrikens resultat. På tre år ökade 

produktiviteten med 50 procent och översteg snart Torslandas, även om den inte kunde mäta sig 

med de japanska fabrikerna eller med Volvos fabrik i belgiska Ghent. Uddevalla överträffade också 

Torslanda i kvalitet och flexibilitet.130

Ändå beslöt Volvoledningen i november 1992 att lägga ner Uddevallafabriken och Kalmarverken. 

Volvos förklaring var den kraftigt sjunkande efterfrågan på grund av den ekonomiska krisen och att 

i det läget fick de små fabrikerna för enbart slutmontering stryka på foten. Men även andra orsaker, 

som att företagsledningen svängt till att bli anhängare av Lean production, har diskuterats.131 Om 

”den svenska modellen” var ett svar på en överhettad arbetsmarknad var detta problem hur som nu 

löst, med en öppen arbetslöshet på över åtta procent. ”The plant had been conceived as a 'noble ex-

periment in humanistic manufacturing’. In recessionary times, this was not necessarily an advant-

age”, konstaterar Berggren.132 När Uddevalla och Kalmar lades ner rustades samtidigt Torslanda 

upp, och då var inflytandet från lean production tydligt. Elsässer såg det som ”tveksamt” att 

Uddevalla skulle användas som förebild om Volvo skulle bygga en helt ny fabrik.133

127 Ibid s 211ff
128 Ibid s 222f
129New York Times 7/7 1991, citerat i Berggren 1992 s 164. I samma tidning sade MIT:s James Womack: ”Uddevalla 

is not in the ballpark /.../ It's not even in the outer parking lot of the stadium. Frankly, it's a dead horse” (citerat i 
Berggren 1992 s 238). 

130 Berggren 1993 s viii f
131 Se Sandberg 1995
132 Berggren 1992 s 239
133 Elsässer 1995 s 174
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4.4 Jämförelse av postfordistiska produktionssystem

De tre ”idealtyper” för postfordistisk produktion som har avhandlats ovan hänger ihop genom att de 

alla pekas ut som vägar ut ur fordismens kris – men de är vägar som bär åt helt olika håll. En orsak 

till att de är så olika är att de är svar på olika aspekter av fordismens kris. 

Flexible Specialisation var främst ett svar på förändrade preferenser för konsumtionsvaror, från 

standardiserade varor i långa serier till högre krav på unika utföranden i låga upplagor. Det tycks 

också ha varit ett sätt att komma runt en del av de fördelar som arbetarkampen åren kring 1970 

uppnådde i den fordistiska massproduktionens anläggningar.

Lean Production i sin västerländska utformning var främst ett svar på minskad lönsamhet och avta-

gande rationaliseringstakt i den massproducerande industrin, men var möjlig att förverkliga först 

efter en period av massarbetslöshet. 

Nya produktionskoncept i Tyskland och Sverige var främst svar på det uppror mot taylorismen som 

förlamade de fordistiska industrierna åren kring 1970, en förlamning som i de flesta länder 

upphörde i samband med oljekrisen och den återuppståndna massarbetslösheten några år in på 

1970-talet. Ett undantag var länge Sverige, men när även Sverige under krisen i början av 1990-talet 

fick en arbetsmarknad som liknade den övriga västvärldens dröjde det heller inte länge innan den 

”den svenska modellen” började ifrågasättas och mönstras ut. 

Att hitta gemensamma nämnare mellan dessa tre typer av postfordistisk produktion är inte helt lätt.  

Men om fordismen-taylorismen präglades av viss rigiditet – en besatthet av planering, storskalighet 

och standardiering – kan postfordismen i dess olika uppenbarelseformer alla sägas präglas av större 

flexibilitet. 

Utbudsflexibilitet är själva poängen med Flexible Specialization-produktionen, men även Lean 

production är mer förmögen att erbjuda variationer – ”switching quicky between a number of 

standardized methods”134 – trots att det är ett massproduktionssystem. Detsamma gällde Uddevallas 

produktion där modellbyten kunde genomföras snabbare och betydligt billigare än på Torslanda135.

I såväl Lean Production som den svenska modellen finns också en högre grad av löneflexibilitet – 

prestationslöner på grupp- eller individnivå – än i den klassiska fordistiska massindustrin. 

Medan anställningsvillkoren för kärnarbetare i Japan präglades av stark inflexibilitet har anställ-

ningsgarantierna inte tagits med i modellens exportutförande (”lean and mean”). Inte heller i de 

andra typerna av postfordistisk produktion tycks anställningsformerna skilja sig nämnvärt från en 

134 Berggren 1992 s 29
135Berggren 1993 s viii
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fordistisk arbetsplats, vilket innebär att behovet av bemanningsflexibilitet i den nya tidens större 

konjunktursvängningar kan mötas med uppsägningar. I Lean Production, där ett flerlagrigt system 

av underleverantörer har ersatt vertikal integrering, kan flexibiliteten även förläggas utanför det  

egna företaget. Även Flexible Specializations nätverksliknande företagsstruktur borde erbjuda stor 

flexibilitet.

Om flexibilitet är de postfordistiska systemens främsta gemensamma nämnare måste vi också 

konstatera att brottet med fordismen inte i generell mening har infriat förhoppningarna om mer 

kvalificerade och självständiga industriarbeten. Tvärtom förefaller Lean Production, med starka 

kopplingar till fordism och taylorism, vara den dominerande trenden.

5. VOLVOS VÄGVAL

Med de postfordistiska teorierna i bakhuvudet övergår undersökningen i detta kapitel till Volvo i 

Göteborg och dess väg från fordism till postfordism. Den främsta källan är Volvo Verkstadsklubb i 

Göteborgs medlemstidning Fördelaren mellan åren 1971 och 1995, och för överblickens skull har 

en kronologisk indelning i fyra perioder gjorts. Fokus ligger på uppgifter ur tidningen som belyser 

styrkeförhållanden, arbetsförhållanden och arbetsorganisation. 

5.1 Fördelaren

Volvo Verkstadsklubbs årsmöte 1971 beslutade att utge en informationstidning 10 gånger om året 

och nr 1 utkom vecka 12 samma år under namnet Klubbinfo. Tidningen var trespråkig – på svenska, 

finska och serbokroatiska – och där utlystes en tävling om att ge den ett namn. När nr 2 utkom fem 

veckor senare bar tidningen namnet Fördelaren och det berättas att Pekka Mustonen på TC (Tors-

landaverkens slutmontering) skickat in det vinnande förslaget. I motiveringen står att ”Fördelaren 

har en central funktion i bilmotorn, den skickar ut impulser som tänder och får motorn att fungera. 

Bilmotorns fördelare är en livgivare och klubbstyrelsen anser att den funktionen sammanfaller med 

den funktion som skall vara tidningens”.136

Fördelaren har därefter utkommit med flera exemplar årligen – dock endast sällsynta år så många 

som tio. Den har sammanställts av en redaktion bestående av medlemmar i klubbstyrelsen och 

136Fördelaren nr 1/71
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tryckets kvalité har varierat från en enkel stencilkopia till en riktig trycksak. Från 1985 och framåt 

har tidningen varit en tryckt och layoutad tidning med minst fyra sidor och regelbunden utgivning. 

De första tidningarnas översättningar av texterna till andra språk övergavs så småningom. Tidnin-

gens numrering är inte helt pålitlig men ett datum som varierar mellan att ange dag, vecka eller  

månad finns alltid i tidningshuvudet. Vid referenser anger jag utgivningsdatum i stället för nummer.

Tidningens huvudfokus är lokala fackliga frågor. Här meddelas årligen resultatet av de lokala 

MTM-förhandlingarna, här finns information om klubbmöten, studiecirklar och andra medlemsnära 

frågor. I vissa fall driver klubben även frågor som inte direkt berör arbetsplatsen, exempelvis mot-

satte de sig 1971 en plan för förtätning av Hisingen137. Tidningen har även publicerat internationa-

listiska upprop mot bland annat Vietnamkriget och apartheidregimen i Sydafrika. Även de centrala 

förhandlingarna mellan LO och SAF och mellan Metallindustriarbetareförbundet och Verkstads-

föreningen (sedermera Verkstadsindustrierna) följs regelbundet liksom politiska beslut som rör 

arbetsmarknaden och det fackliga arbetet. 

Fördelaren fungerar även som ett organ för den socialdemokratiska klubbstyrelsen. Där förekommer 

under valår uppmaningar till att rösta på socialdemokratin och ett stående inslag sedan 1973 är 

polemiska texter mot ”kommunister” i klubben som sällan ges rätt att gå i svaromål. Vid flera till -

fällen har den socialdemokratiska listan i styrelsevalen utmanats av Facklig opposition eller av 

Kommunistiska arbetarförbundet/Socialistiska partiet som har fått upp till 45 procent av rösterna.138

Insändare är ett ovanligt inslag i tidningen, trots att det med jämna mellanrum uppmuntras från 

redaktionen. Under Olle Ludvigssons tid som klubbordförande (från 1991) fick varje nummer en 

slags ledartext kallad Vänsterspalten som inte sällan berör allmänna politiska och fackliga frågor.

5.2 1968-73

Att utgivningen av Fördelaren inte startade förrän 1971 har medfört ett knepigt källäge för den 

första tiden av uppsatsens tidsperiod. Enligt flera källor utbröt strejker på Volvo i Göteborg 1970, 

men dessa går inte att spåra i mitt primärmaterial och nämns bara kortfattat i sekundärlitteraturen. 139 

Det passar väl in i det internationella mönstret av omfattande arbetarprotester i bilindustrin åren 

kring 1970. Enligt sekundärlitteraturen rådde på Volvo – precis som på GM-fabriken i Lordstown, 

137Nr 3/71 domineras av texter om Hisingsplanen: ”Är det nödvändigt att hårdexploatera Hisingen och därmed 
förvandla ön till ett västsvenskt Ruhr-område? NEJ! Är detta frågor för en facklig organisation som Volvo 
Verkstadsklubb? JA, självfallet!!”

138 Fördelaren 29/2 1980
139 T ex i Elsässer 1995 s 158f och avsatte även spår i kulturlivet: Pjäsen Strejken på Volvo sattes upp av Fria 

Proteatern 1971
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Ohio och många andra fabriker världen över – hög frånvaro och hög personalomsättning vilket slog 

mot företagets lönsamhet genom en kostsam överbemanning.140 Källäget för denna tid försvåras 

även av att andra Volvorelaterade tidningar inte funnits tillgängliga eller visat sig irrelevanta.  

Kundtidningen Ratten innehåller ingenting om arbetsförhållanden och de aktuella årgångarna av 

Volvos personaltidning Volvokontakt finns inte tillgängliga i Stockholm141. 

Kampvågen innan 1971 får alltså förförstås, och vi har anledning att tro att den var mer direkt och 

omfattande än de följande åren men samtidigt betydligt lugnare än i exempelvis Italien där stor-

strejker, massdemonstrationer och fabriksockupationer präglade bilindustrin.142

Det sena 1960-talet var en brytningstid för bilindustrin även i andra avseenden. Det var osäkert om 

den kraftiga ekonomiska tillväxten skulle fortsätta och snart stod den första oljekrisen på tröskeln, 

som radikalt förändrade förutsättningarna för bilproduktion. Under denna tid, 1971, tog PG Gyllen-

hammar över VD-posten för Volvo, och han kom att nära förknippas med företaget fram till 

avgången 1993 då Volvo-Renault-affären sprack.

På verkstadsgolvet var det mesta sig fortfarande likt, men den antitayloristiska protestvågen åren 

kring 1970 utlöste en stor debatt om en humaniseringen av arbetslivet. Internationellt sett var denna 

trend som redan nämns kortvarig, på Volvo i Sverige med en fortsatt hög sysselsättningsnivå blev 

utvecklingen mer dubbeltydig. Nya fabriker med nya produktionskoncept byggdes, samtidigt som 

de gamla fabrikerna huvudsakligen fortsatte sin lineproduktion.

Redan i det första numret av Fördelaren, nr 1/71,  beskrivs ett försök på Volvo Lundbyverken att 

förnya arbetsorganisationen; på Spetsbågen hade de ca 100 anställda delats upp i grupper om 3-7 

som väljer en lagbas och ”i viss utsträckning är /.../ självstyrande”. Försöket anses lyckat både för 

att det ger jämnare inkomster och en ökad dialog mellan arbetare och ledning. ”Genom denna dia-

log kan vi också få en framtida fabrik utan så hårt linebundna jobb som många har idag. Framtids-

melodin är en linefri fabrik. Bilen kan säkert byggas lika rationellt av en grupp som gör hela jobbet 

– och som därmed också får intressantare arbetsuppgifter”, sade klubbens Bertil Rusthoi.143

Året därpå, 1972, fördes en av få insändardebatter i Fördelaren efter att ”RK” skrivit en debatt-

artikel om att ”Linesystemet” har nått vägs ände: ”Det finns en gräns för vad en människa kan 

prestera och vi står snart inför en ohållbar situation.” RK menade att ”den bärande principen i 

utvecklingen borde vara att individerna får medverka i en mer sammanhängande del av processen 

140 Elsässer 1995 s 160 
141 Av Volvokontakt finns, enligt Kungliga bibliotekets sökmotor Regina ”ingenting på OKAT från åren 1964-1970”
142 Kumar 1995 s 40
143 Fördelaren v 17/1971
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än i dag”.144 RK fick stöd av såväl klubbstyrelsen som av flera insändare. Debatten kan ses som ett 

tecken på att styrkeförhållandena har förskjutits till arbetarnas fördel. Även andra tecken på detta är  

klart synliga i Fördelaren.

1971 års centrala avtal mellan LO och SAF framhålls som ”troligen ett av de bästa genom tiderna” 

där de totala arbetskostnaderna ökar med  9,9, 10,3 och 7,7 procent för åren 1971-73.145

Samma år fick Volvos koncernfack för första gången en plats i Volvos styrelse. ”Styrelserepresen-

tationen är bara ett steg på vägen mot en verklig företagsdemokrati”, sade den nyvalde ledamoten 

Gert Gunnarsson, 31, intervjuad hemma i radhuset i Önnered.146 

Det var i detta klimat som Kalmarverken presenterades försommaren 1972. Ordföranden för Volvos 

verkstadsklubb Kurt Ryberg konstaterade att ”Industrin styrs ju auktoritärt /.../ Jag tror inte att vi 

kan förändra alla arbetsplatser över en natt. Men processen är inledd, företagets representanter har 

insett att det är lönsamt för alla parter att satsa på [arbets]miljön” I enkätsvar från de anställda vid 

Torslanda uttrycker sig nästan alla positivt om Kalmar-lösningen.147

1972 presenterades Metalls nya studiecirkel: ”TID FÖR METALL – du och demokratin” om med-

bestämmande och företagsdemokrati148 och när Bengt Ekeblad valdes till ny ordförande för Verk-

stadsklubben året därpå slog han fast att klubbens huvudfråga är ”arbetsmiljöfrågorna, frågor som 

hör samman med företagsdemokrati och liknande.”149

Klubbens prioritering hade stöd ända uppe i regeringen. När industriminister Rune Johansson 1973 

gästade Volvo hade han nyligen hållit det så kallade Metalltalet, där han sagt att ”det är ett oefter -

givligt krav att företagsdemokratin förverkligas”. Klubbstyrelsen antog i samband med besöket ett 

uttalande: ”Demokratiseringen får inte stoppas vid fabriksporten”150.

Några veckor senare rapporterade Fördelaren att löneminister Bertil Löfberg föreslagit att paragraf 

32 – den paragraf i SAF:s stadgar som slår fast att arbetsgivaren äger rätt att leda och fördela arbetet 

– ska avskaffas på det statliga och kommunala fältet. De offentliganställda ska i fortsättningen få 

rätt att förhandla även om ledning och fördelning av arbetet och få inflytandet över arbetsmiljö,  

arbetsplanering, anställningar, befordring och rekrytering. Klubbstyrelsen undrade när även SAF 

tänker avstå företräde i dessa viktiga frågor i den privata sektorn.151

144 Fördelaren v 19/1972
145 Fördelaren v 28/1971
146 Fördelaren v 26/1971
147 Fördelaren v 40 1972
148 Fördelaren v 40/1972
149 Fördelaren v 13/1973
150 Fördelaren v 37/1973
151 Fördelaren v 51/1973
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5.3 1974-80

1974 började oljekrisen kännas av även på Volvo i Göteborg där en permittering av arbetare ”på 

grund av oljekriget i Mellanöstern” genomfördes.152 1975 rapporterades det om förhandlingar om 

nedskärningar i produktionen153 och om ett mycket kärvt avtalsläge mellan LO och SAF154. 1976 

skedde nya neddragningar i produktionen på grund av minskad försäljning i USA. Verkstads-

klubben krävde att alla berörda ska beredas annat arbete eller utbildning155 Genom ett bakslag i 

Arbetsdomstolen förlorade Metall rätten till löneglidning vilket väckte starka känslor i Fördelaren 156 

och i praktiken ledde till ett lönestopp.157

Hösten 1976 rapporterades om ett SAF på offensiven. Ordföranden Curt Nicolin hade gått ut med 

krav på bland annat karensdagar och begränsad ledighet för studier och fackligt arbete. ”Nu, mer än 

tidigare, gäller det att vi håller ihop inom de fackliga leden och stoppa de reaktionära högerkraf-

ternas försök att vrida klockan tillbaka”, skrev Fördelaren.158 

1977 års centrala avtalsrörelse kärvade rejält och först efter en övertids- och nyanställningsblockad 

nåddes en uppgörelse.159 1978 års förhandlingar gick lättare, men ”ingen tycker att uppgörelsen är 

bra”.160 Detta år nåddes heller ingen uppgörelse om lokalt MTM-avtal. Medlemmarna röstade nej 

till slutbudet och därmed rådde fritt ackordsarbete utifrån enbart Verkstadsavtalet.161 I samband med 

de lokala förhandlingarna vidtogs olovliga konfliktåtgärder av en grupp av arbetare som lyfte av 

grinden till Torslanda. Företaget ville avskeda sex arbetare men efter förhandlingar nåddes en 

överenskommelse om att dessa fick behålla jobben men skulle få skarpa, skriftliga varningar.162

De kärva läget mellan de centrala parterna fortsatte 1979. Metall räknade ut att deras medlemmar 

hade förlorat en månadslön i köpkraft på två år163 och i december sade förbundsstyrelsen upp Verk-

stadsavtalet. LO:s bud om 11,3 procents löneökning 1980 besvarades av SAF: ”Det finns inga 

pengar till löneökningar – kanske om den offentliga sektorn skärs ned”.164 I slutet av mars inleddes 

en övertidsblockad165 och snart kom ett uttalande från klubbstyrelsen: ”Vi är beredda på stor-

152 Fördelaren v 4/1974
153 Fördelaren v 6/1975
154 Fördelaren v 16/1975
155 Fördelaren v 36/1976
156 ”ett justitiemord, en skam för AD”
157 Fördelaren v 42/1976
158 Fördelaren v 45/1976 
159 Fördelaren v 18 och v 24/1977
160 Fördelaren v 13/1978
161 Fördelaren v 33/1978
162 Fördelaren v 39 och v 43/1978
163 Fördelaren v 35/1979
164 Fördelaren v 13/1980
165 Fördelaren EXTRA 27/3 1980 
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konflikt”166 Den 2 maj utlöstes en storlockout och på Volvo hade Metall varslat om strejk för de som 

inte var lockoutade.167 Den 13 maj meddelades att konflikten var över.168 Lönehöjningen blev 6,8 

procent, men Fördelaren rapporterar förvånansvärt lite om själva resultatet av storkonflikten 1980. 

En orsak kan vara att klubben omedelbart därefter drabbades av stora permitteringar, dels i slutet av 

maj på grund av en hamnarbetarstrejk169, dels i augusti på grund av minskad försäljning i USA.170

De radikala tongångarna från regeringen om företagsdemokrati i början av 1970-talet resulterade i  

lagar som inte gick så långt som fackföreningarna hade önskat. På sommaren 1974 presenterades i 

Fördelaren ”Två lagar för dig!” ”Från 1 juli har vi anställda två bra lagar bakom ryggen: Lagen om 

anställningsskydd och Lagen om Anställningsfrämjande åtgärder”. Den 1 januari 1977 trädde MBL 

– medbestämmandelagen – i kraft. Parallellt fördes förhandlingar om ett centralt MBL-avtal, men 

de strandade i november 1978. I den första insändaren på mycket länge undrade signaturen ”Än kan 

nåt göras” om klubbens inställning till ”medbestämmandeavtal, datorisering, utarmningen”. Klubb-

styrelsens ansvarige för medbestämmandefrågor Anders Tiderman svarade: ”På själva frågan om 

Metalls medlemmar har fått mer att säga till om vill jag svara NEJ. /.../ Vi måste få ett MBL-avtal  

som reglerar ett verkligt inflytande, i annat fall kommer inte denna lag att ens vara värd sitt 

namn”.171

1976 antog LO-kongressen Rudolf Meidners förslag till löntagarfonder. Frågan presenterades något 

defensivt i Fördelaren under rubriken: ”Aktieägarna är rädda för företagsdemokratin?”172 Det hålls 

även studiecirklar kring fonderna men intrycket i Fördelaren är inte att löntagarfonderna väckte 

någon större entusiasm.

5.4 1981-89

Även de första åren av 1980-talet präglades av permitteringar och kärva förhandlingar. Fördelarens 

försiktiga mottagande av socialdemokratiska reformer på riksnivå ersattes av kraftiga protester mot 

förslag från den borgerliga regeringen 1982 till försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. I 

mars genomfördes en politisk protest i form av ett kort produktionsstopp.173 

166 Fördelaren EXTRA 3/41980 
167 Fördelaren EXTRA 30/4 1980
168 Fördelaren EXTRA 13/5 1980
169 Fördelaren EXTRA 22/5 1980
170 Fördelaren EXTRA v 34/1980
171 Fördelaren v 5/1979
172 Fördelaren v 42 1975
173 Fördelaren 10/3 1982
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På den lokala nivån började nya typer av avtal att slå igenom. På Torslanda träffades en överens-

kommelse om ett ”kvalitetsbonussystem” som innebar att om kvaliteten på bilarna höjs så utbetalas 

en särskild bonus två gånger om året. ”I överenskommelsen ingår ett ökat samarbete och medin-

flytande mellan produktionsteknik, arbetsledning och de fackliga organisationerna i det dagliga 

produktionstekniska arbetet för att uppå en bättre kvalitet och effektivitet”, skriver Fördelaren.174

I rapporteringen om 1983 års avtalsrörelse framgick både att ”det tillgängliga löneutrymmet är  

mindre än på många år” och att ”Volvos vinst för 1982 blir den största någonsin”. Klubben stödde 

återhållsamheten på central nivå men avsåg att ”förhandla för att de volvoanställda skall få del av 

den mycket goda vinst företaget gör 1982”.175

I mars 1983 presenterades en lokal överenskommelse om ett resultatlönesystem som innebar att ”de 

anställdas arbetsinsats värderas i förhållande till hur bra eller dåligt det går för respektive bolag i 

Göteborg mot ett uppställt resultatmål. /.../ Överskrids uppsatt mål delas den överskjutande andelen 

lika mellan företaget och de anställda”.176

Avtalet innebar att de anställda fick dela på max 180 miljoner kronor per år beroende på företagets 

vinst. De anställdas andelar förvaltades av Stiftelsen Volvoresultat med facklig majoritet i styrelsen.  

Hälften skulle placerades i Volvoaktier och resten i andra aktier och värdepapper för att ge bästa 

möjliga värdestegring. Fördelaren intervjuade ordföranden för Volvoresultat Lennart Carlsson :

Men handen på hjärtat Lennart, blir man inte en liten kapitalist när man håller på med det här? 

– Nej, man får visserligen följa börsens arbete men vet man bara var man har sina rötter är det inget problem. /.../

PG Gyllenhammar har hotat stoppa vinstfonden om Löntagarfonder införs, vad tror du om det?

– Som jag ser det kommer det inte att påverka försöksperiodens tre år. Sedan får vi se vad som händer.

Om du får välja, stiftelsen eller Löntagarfonder, vad väljer Du då?

– Man kan väl ha både och, stiftelsen har ju kommit till för att ge de anställda något extra för att de arbetat ihop en 

stor vinst. Löntagarfondernas syfte är att ge hela näringslivet investeringskapital, minska maktkoncentrationen och 

ge löntagarna ett ökat inflytande.177

En av klubbens större politiska bataljer under 1980-talet var när finansminister Kjell-Olof Feldt 

ville lägga sociala avgifter på utdelningen från vinstandelssystem. Feldt lovade att det inte ska gälla  

retroaktivt; ”men från den bonus du förhoppningsvis arbetar ihop i år, vill finansminister Kjell-Olof 

174 Fördelaren 5/5 1982
175 Fördelaren v 51/1982
176 Fördelaren v 17/1983
177 Fördelaren v 38/1983
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Feldt ta var femte krona – utöver den vanliga inkomstskatt han så småningom tar på det som blir 

kvar”, skrev Fördelaren.178

Andra halvan av 1980-talet var ljusare ekonomiskt och på arbetsmarknaden rådde överhettning. Då 

återkom även den debatt om arbetsmiljö som till stor del varit frånvarande i Fördelaren sedan början 

av 1970-talet. Trots att den nya lastvagnsfabriken Volvo LB hade öppnat och den radikalt anti-

fordistiska Uddevallafabriken var under planering löpte banden på genom Torslanda precis som 

förr. I en undersökning från 1986 tyckte 80 procent av arbetarna på TC att arbetet var monotont och 

förnedrande. En tredjedel kände avsmak inför att gå till jobbet flera gånger i veckan.179

I oktober 1987 presenterade Metall en enkätundersökning från samtliga huvudskyddsombud vid 

svenska Volvo-anläggningar. Resultatet visade att antalet arbetsskador ökade stadigt och i ett 

uttalande krävdes en skärpning av arbetsmiljölagen och att alla monotona arbeten ska bort, liksom 

buller, rök, damm och kemiska hälsorisker. Uttalandet krävde också ett ändrat lönesystem: ”Grupp-

ackorden innebär att arbetskamraterna inom gruppen jagar varandra och också att grupperna jagar 

varandra. Alla är beroende av alla och halkar någon efter drabbar det hela gruppen”. 

Huvudskyddsombudet Bernt Andersson sade att detta är en fråga för hela samhället, för gör man 

inget kommer ingen att vilja arbeta i industrin: ”Redan nu märks ett motstånd från ungdomarna att  

ta industriarbete. Man vill inte slitas ut i förtid och sluta som sjukpensionär. Som en siffra i 

arbetsskadestatistiken.”180

Företagsledningen hade genom projektet TC 90 lovat en mänskligare arbetsorganisation med 

grupparbeten och rikare, ansvarsfullare och mer omväxlande jobb samtidigt som arbetsmiljön skulle 

förbättras. Projektet innebar att banmonteringen skulle ersättas av arbetsgrupper som monterar på 

stillastående bilar. Laget skulle själv ansvara för planering, arbetsuppläggning och kontroll. 

Men 1988 klagade facket på att inget händer – i väntan på TC 90 har jobbet om möjligt blivit ”ännu 

mer monotont, utarmande, stressigt och tungt än tidigare”.181 Så småningom och efter stora 

diskussioner lades det mesta av TC 90-projektet ned.182

1988 presenterades även en undersökning om personalomsättningen i Torslanda: ”Löpande bandet 

på TC – här är det inte bara bilarna som far förbi. Tyvärr är det också så att även de anställda 

passerar igenom fabriken som på löpande band. Personalomsättningen vid bandet ligger på 30 %. 

Så har det varit länge.”

178 Fördelaren april 1987
179 Berggren 1992 s 241
180 Fördelaren oktober 1987
181Fördelaren februari 1988 
182Berggren 1992 s 181
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Ingvar Andersson från klubbstyrelsen menade att alla försök till förändringar av arbetsorganisa-

tionen möts av hårt motstånd ”främst från alla s k mellanchefer, som känner sin ställning hotad.” I 

undersökningen hade 40 arbetare intervjuats om vilka förändringar som krävdes för att minska 

personalomsättningen, och att bandet på sikt måste bort var ett vanligt krav. Men ”denna typ av 

förändring stöter på patrull från arbetsledningens sida. Man uppfattar det som om man tappar sin 

pondus när 'gubbarna klarar sig själva'. Många mellanchefer känner sin ställning hotad. /.../ Vi 

behöver bli en attraktiv arbetsplats för de unga. Idag skäms många för att tala om att de står vid 

bandet på Volvo och söker sig härifrån så fort som möjligt”, sade Ingvar Andersson. 

I samma nummer av Fördelaren rapporterade klubbordföranden Bengt Ekeblad från en studieresa 

till USA som gav en motstridig bild av utvecklingen där. I artikeln nämndes för första gången inslag 

hämtade från Lean Production som ”kvalitetscirklar”. Ekeblad ville ”bestämt varna för en alltför  

optimistisk syn. Här finns en mängd problem som vi måste vara observanta på. Facket måste ha ett 

stort inflytande över förändringarna annars kan det gå snett.”183

I december rapporterade Fördelaren om PG Gyllenhammars tal vid Volvokoncernens LO-klubbars 

konferens: ”Torslanda är mitt dåliga samvete. Många projekt och initiativ har tyvärr gett dåligt 

resultat. Är VTV [Volvo Torslandaverken] för stort? För gammalt? Det är för dagen inte aktuellt att 

ge upp Torslanda, men kan VTV överleva i framtiden? Själv tvivlar jag på detta ibland”.184

5.5 1990-95

1990-talet inleddes i krisens tecken. Den socialdemokratiska regeringen lade ett åtstramningspaket, 

och enligt Fördelarens ”ledare” Vänsterspalten var det SAF:s fel. Det var dess motstånd mot cent-

rala förhandlingar och låga nominella löneökningar i utbyte mot sänkta inkomstskatter som 

tvingade regeringen att lägga fram paketet. Dock ansåg tidningen att regeringens förslag till strejk-

stopp ”upprörde med all rätt landets löntagare”.185 Senare under våren rapporterades om permitte-

ringar till följd av minskad försäljning.186

Under våren hördes också nya tongångar från företaget. Fördelaren rapporterade att förmonteringen 

skulle läggas ut på underleverantörer. Volvo sviker de äldre arbetarna, menade facket. Skälen var 

enligt Volvo både ekonomiska och kvalitetsmässiga. ”Vi kan inte vara bäst i allt i egen regi. Det är  

de stora leverantörerna som utvecklar tekniken.”187

183 Ibid
184 Fördelaren december 1988
185 Fördelaren mars 1990
186 Fördelaren april 1990
187 Fördelaren mars 1990
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I november rapporterades om en världsomfattande ekonomisk nedgång och att Torslandaverken ska 

minska produktionsvolymen med tio procent från årsskiftet. På sikt beräknades personalbehovet 

minska med 900 anställningar. Målet var att slippa uppsägningar genom anställningsstopp och att 

erbjuda avtalspension.188 En som accepterade erbjudandet om avtalspensionen var klubbordföranden 

Bengt Eklund, som vid följande årsmöte ersattes av Olle Ludvigsson.189

Metall sade på hösten ja till medlaren Rehnbergs inbjudan till förhandlingar om ett stabiliserings-

avtal för 1991. Metall ”konstaterar att landets ekonomiska politik står inför ett vägskäl”, där det 

”krävs en kraftig nedväxling av den svenska kostnadsutvecklingen”.190 

I mars 1991 kom de första uppsägningarna på grund av arbetsbrist någonsin på Torslanda. Rubriken 

i Fördelaren lydde: ”Nu börjar det... 39 kvällstidare har sagts upp pga arbetsbrist”.191 Under våren 

erbjöds 300 anställda yrkesutbildning eller nytt jobb utanför Torslanda192, och i juni meddelades att 

trots detta kommer 150 att sägas upp. På Pentaverken sades 239 personer upp i december 1991193 

och i april 1992 varslades 260 metallare från Volvo Lastvagnar.194 Efter förhandlingar återstod bara 

129 uppsägningar, men i november kom ett andra varsel om. 

I klubbens verksamhetsberättelse skrev Tarmo Ahonen på LV att ”med 1992 års negativa utveckling 

som argument, har företaget ansett sig tvingade att vidta en rad åtgärder för att trots allt tjäna 

pengar”. Till åtgärderna hör ”ledtidsprojektet” som ”skall ge 'Kunden' den lastbil han behöver på 

den för honom bästa leveransdagen och till den kvalitet han förväntar sig samt dessutom bättre, i 

allt, än konkurrenterna.” Till åtgärderna hörde även ett besparingsprojekt som döptes till ”Volvo 

-95” och skulle spara 2,5 miljarder kronor genom en rad delprojekt, som att ”platta till organisa-

tionen” och fokusera på ”kärnprocessen”. ”Denna nya 'platta organisation' har medfört att ett stort 

antal 'nya' chefer har tillsatts”, skrev Ahonen.195

I november 1992 konstaterade Fördelaren att 4 500 jobb i Volvo hotas. Då hade beslut fattats om att 

lägga ner fabrikerna i Uddevalla och Kalmar, där 820 respektive 810 anställda fick gå. Dessutom 

riskerade ytterligare 1 200 arbetare och tjänstemän på olika Volvobolag i Torslanda, Tuve och 

Lundby att förlora jobbet. På komponent-orterna hade varsel för bortåt 1 000 Volvoanställda 

aviserats, och till det kom 570 uppsägningar runt om i världen.196

188 Fördelaren november 1990
189 Fördelaren januari 1991
190 Fördelaren november 1990
191 Fördelaren i mars 1991
192 Fördelaren i april 1991
193 Fördelaren december 1991
194 Fördelaren april 1992
195 Verkstadsklubbens verksamhetsberättelse 1992, publicerad i Fördelaren februari 1993
196 Fördelaren november 1992
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När krissymptomen redan hade börjat synas sommaren 1991 publicerade Fördelaren den artikel där 

begreppet Lean Production användes för första gången. Nils-Åke Carlsson, sekreterare i Metalls 

bilkommitté, konstaterade att Saab och Volvo hade börjat intressera sig för idéerna. Hans slutsats 

var att Lean Production ”kan leda till ett företag där arbetsintensiteten är så hög att endast A-männi-

skor får plats. Men lean production kan också vara att ta tillvara hela människans resurser och jobba 

smartare. Vår fackliga utmaning blir därför att i lean production ta tillvara de bitar som har  

beröringspunkter med våra tankar om det goda arbetet.”

När sysselsättningsläget var som allra mörkast i december 1992 presenterades en oväntad seger: 

”Äntligen finns förutsättningar för 'det goda arbetet' – KLE-avtal ökar både kvalitet och ansvar”. 

KLE står för Kvalitet, Leveransprecision och Ekonomi och presenterades som ett nytt produktions-

koncept för monteringsfabriken i Torslanda. Varje halvår ska förmannen göra en bedömning av 

samtliga montörer i arbetslaget utifrån kriterierna ”kvalitet”, ”ordning och reda”, ”kreativitet” och  

”instruktion och utrustning”. Förmannens poängsättning avgör montörens lön det kommande halv-

året. Utöver denna individuella lönesättning ingår även en gruppbonus och en ny kvalitetsbonus. 

KLE omfattar även förbättrad ergonomi, en ”körkortsutbildning” som visar vilken kunskap mon-

tören behöver på en viss balans, individuell kvalitets- och resultatuppföljning samt en handbok om 

den lokala arbetsorganisationen. 

”Detta är första gången som företaget verkligen vågar släppa ansvar och befogenheter till våra med-

lemmar. Därmed får arbetet ett större innehåll för dem. Som i sin tur bör resultera i ett ökat engage-

mang”, sade klubbstyrelsens Peter Börjesson och Jan Nilsson. Enligt deras bedömning borde de 

flesta anställda komma upp till 400 poäng vilket ger ett tillägg på fem procent av ackordslönen. 197

Under året slöt Verkstadsklubben även en överenskommelse om hur arbetet med ”ständiga förbätt-

ringar” ska skötas på Torslanda. ”Huvudprincipen är att fortsättningsvis skall rationaliseringsvinster 

i metallarbetet ersättas med nya arbetsuppgifter som utvecklar, 'lyfter' och innebär en bättre total  

arbetsmiljö för den enskilde”.198

Klubben deltog i början av 1990-talet i protester mot den borgerliga regeringen politik. Den 6 

oktober organiseras en ”Rättvisedag” av LO och TCO med paroller som ”full sysselsättning”, 

”stoppa den sociala nedrustningen”, ”nej till en karensdag”, ”nej till dyrare a-kassa”, ”försvara 

arbetsrätten” och ”nej till höjd pensionsålder”. Olle Ludvigsson ville se ”varenda volvoarbetare i 

demonstrationståget”.199

197 Fördelaren december 1992
198 Verkstadsklubbens verksamhetsberättelse för 1993, publicerad i Fördelaren februari 1994
199 Fördelaren oktober 1992
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1993 protesterade verkstadsklubben mot Arbetsrättskommitténs förslag att bland annat tillåta längre 

provanställningar, göra det möjligt för arbetare att ”hyra ut sig” med F-skattsedel och avskaffa den 

fackliga vetorätten mot uthyrning av arbetskraft från privata arbetsförmedlare. Fördelaren skrev att  

”Just in time” har blivit ett begrepp inom materialhanteringen och nu ”riskerar också att bli ett  

begrepp när det gäller den framtida personalhanteringen – en del av oss blir inhyrda, andra säsongs-

anställda, när företagen behöver folk för att klara toppar i produktionen.”200 De flesta förslag 

genomfördes dock aldrig utan skjuts upp till efter valet, då den nyvalda socialdemokratiska 

regeringen gjorde en rad ”återställare”.

1994 förhandlades ett nytt lönesystemen fram som gjorde befattningsnivåerna fler och högre. Det 

kommer ”på gott och ont att accentuera löneskillnaderna mellan de mer utsatta monteringsjobben 

och dem som på olika sätt servar produktionen”, sade Claes Andersson från klubbstyrelsen.201

I november 1995 rapporterades om tuffa förhandlingar eftersom företaget, för att gå med på en 

fortsättning på systemet med bonusar och vinstdelning, krävde kundanpassade arbetstider, alltså att 

arbetstiden kan avvika med tio procent upp eller ner varje vecka.202

Klubben ansåg att arbetsorganisation vid Torslanda förbättrades 1993 i samband med att tillverk-

ningen av den gamla 240-modellen lades ner och produktionen av 850-modellen infördes. ”Mon-

teringskonceptet för 850-modellen är mer utvecklat än tidigare system, även om en del av det 

löpande bandet kommer att finnas kvar”.203 Exempelvis försvann ”Gropen” där underrede och 

kaross monterades ihop underifrån, därefter sker giftermålet i stället automatiskt204. Men på Last-

vagnar tycktes utvecklingen ha gått åt andra hållet. 1995 genomgick Lastvagnar ”stora och genom-

gripande organisationsförändringar som trädde i kraft under andra halvåret. I monteringen ledde 

detta till att produktverkstäderna avskaffades till förmån för en flödesorienterad produktion.”205

5.6 Sammanfattning

Volvos väg mot postfordismen kan utifrån sammanställningen ovan sammanfattas så här: 

* Perioden 1968-73 kännetecknades av en våg av arbetarkamp både på Volvo och internationellt, av 

en offensiv facklig debatt om arbetsmiljö och även om reellt inflytande i form av företagsdemokrati  

– dessutom med stöd från regeringen – och av åtminstone ett mycket bra löneavtal.

200 Fördelaren juni 1993
201 Fördelaren juni 1994
202 Fördelaren november 1995
203 Verkstadsklubbens verksamhetsberättelse 1993, publicerad i Fördelaren i februari 1994
204 Verkstadsklubbens verksamhetsberättelse 1994, publicerad i Fördelaren i februari 1995
205 Verkstadsklubbens verksamhetsberättelse 1995, publicerad i Fördelaren i februari 1996
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* Perioden 1974-80 kännetecknades av ekonomisk stagnation och produktionsneddragningar (dock 

inga uppsägningar), av att nya arbetsmarknadslagar antogs (LAS och MBL), av ett SAF på 

offensiven och flera års kärvande förhandlingar som fortfarande gav höga löneökningar206 men 

bildade upptakten till storkonflikten 1980 som inte gav något entydigt resultat.

* Perioden 1981-89 kännetecknades av genombrottet för nya ersättningsformer som kvalitetsbonus 

och resultatlön, av överhettning och hög personalomsättning, av att arbetsmiljöfrågor och linesyste-

met åter börjar debatteras (dock inte kraven på företagsdemokrati), men utan att några verkliga 

förändringar kommer till stånd. 

* Perioden 1990-95 kännetecknas av en djup lågkonjunktur med omfattande uppsägningar och av 

genombrottet för nya organisationsformer som KLE och ”ständiga förbättringar” på Torslanda och 

av att flödesproduktionen återinförs på Lastvagnar.

6. SLUTSATSER

6.1 Den svenska modellen

Denna uppsats källmaterial är inte idealiskt för att att studera förändringar i arbetsorganisation på 

detaljnivå. Men jag menar att det ändå har framgått tydligt att Volvo länge främst förändrade arbets -

organisationen i samband med att nya fabriker byggdes, som Kalmarverken, Volvo LB och Udde-

vallafabriken, och då till det bättre för arbetstagarna. Trots omfattande debatter och försöksprojekt 

förändrades däremot inte mycket på företagets huvudanläggning Torslanda förrän in på 1990-talet. I 

samband med att Volvos 200-serie fasades ut skedde vissa ergonomiska och andra förbättringar men 

utan att ersätta det löpande bandet. När monteringsfabrikerna i Kalmar och Uddevalla lades ner 

1993 respektive 1994 ersattes deras mer kvalificerade produktionsdesign av lineproduktionen i 

Torslanda. Även Volvo Lastvagnar återgick till flödesproduktion 1995, och trots vissa förbättringar 

vid Torslanda kan vi totalt sett konstatera att Volvos verkstadsarbetare i Sverige 1995 hade mer 

rutinartade arbeten än fem år tidigare. Därmed återstod i stort sett ingenting av ”den svenska 

modellen” eller ”the Volvo trajectory”.

Volvos första väg till postfordismen hade därmed visat sig vara en återvändsgränd.

206Lundh 2002 s 228
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6.2 Lean Production på svenska

När den svenska modellen så drastiskt lades ner, innebar det att Volvo återgick till fordismen eller 

att Volvo växlade in på ett annat postfordistiskt spår? Återigen är denna uppsats källäge inte perfekt 

för en undersökning av det slaget. Men av framställningen har kunnat utläsas att vissa steg bort från 

klassisk fordism började tas redan i början av 1980-talet. 1982 infördes en kvalitetsbonus och 1983 

ett resultatbonussystem med vinstandelar som placerades i värdepapper. I slutet av 1980-talet bör-

jade inslag från Lean Production att diskuteras, men inga tydliga steg i den riktningen togs förrän 

1992. KLE-överenskommelsen – med individuell lönesättning och en ny kvalitetsbonus – samt 

avtalet om ”ständiga förbättringar” tycks inspirerade av Lean Productions tankar om ”zero waste” 

och kvalitetscirklar. Även omorganiseringarna på Lastvagnar förefaller inspirerade av Lean Produc-

tion: ”Ledtidsprojektet” beskrivs som en  Just-In-Time-anpassning, fokus på kärnverksamheten 

brukar betyda att vertikal integrering ersätts av flöden från underleverantör (outsourcing), bespa-

ringar och platta organisationer betyder ofta en attack på muda, det överflödiga. Återgången till 

flödesproduktion tyder också på en övergång från den svenska modellen till Lean Production. 

Även sekundärlitteraturen ger stöd för misstanken att Volvo slog in på Lean Production-spåret i 

början av 1990-talet. Redan 1982 skickade Volvo två ingenjörer till Japan för att studera främst 

Toyotas industriella modell, och under 1980-talet fördes diskussioner om dess tillämpning i före-

taget som ett parallellt spår till huvudsatsningen på linefri produktion.207 De japanska idéerna 

började först tillämpas på Volvofabriken i Ghent i Belgien. 1991 slöts ett avtal mellan Volvo och 

Mitsubishi om gemensam tillverkning i de nederländska anläggningarna med japanska produktions-

metoder.208 Enligt Björn Ohlsson övergick även Torslanda till Lean Production med start i början av 

1990-talet. De stora buffertlagren ersattes av ett Just-in-Time-flöde, och även avtalet om ständiga 

förbättringar och KLE ser han som delar av införandet av Lean Production.209 Samtidigt konstaterar 

han att den totala hängivenhet till företaget som är Lean Productions kärna inte har kunnat genom-

föras på svenska arbetsplatser, vilket enligt kan bero på att det generella välfärdssystemet gör 

arbetare mindre beroende av enskilda företag samt att det på stora arbetsplatser som Volvo finns 

arbetarkollektiv som kan försvara sig mot rationaliseringar och ”det tekniska och ekonomiska 

systemets omättliga, obönhörliga krav”.210 Christer Lundh väljer begreppet toyotaism för att ”ställa 

de nya principerna för arbetsorganisationen i kontrast till fordismen” på svenska arbetsplatser.211 

207Berggren 1992 s 170ff
208 Elsässer 1995 s 173
209 Ohlsson 2008 s 74ff
210 Lysgard, Sverre: Arbeiderkollektivet. En studie i de underordnedes sosiologi,1961. Se Ohlsson 2008 s 76
211 Lundh 2002 s 237
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Frågan om Volvos postfordistiska vägval har därmed fått ett svar: Från en satsning på ”den svenska 

modellen” till Lean Production på svenska.

6.3 Förändringens drivkrafter

6.3.1 Innovation och efterfrågan

Utifrån primärkällorna finns inte mycket som talar för att det var teknologiska innovationer som 

drev fram förändringarna i arbetsorganisation på Volvo. Även om bilarna tveklöst har blivit allt mer 

tekniskt avancerade och delar av produktionen har automatiserats sker fortfarande slutmonteringen 

med relativt enkla verktyg längs en bana. Den mer diversifierade efterfrågan, som enligt postfordis-

tiska teorier ska ha uppstått under 1970-talet, var sannolikt ett viktigt skäl till de successivt ökande 

kraven på flexibilitet och kundanpassat utförande. Men sådana termer nämns inte i Fördelaren 

förrän i samband med 1990-talets omstruktureringar, vilket förvisso inte måste innebära att 

anpassningen dröjde till dess.

Slutsatsen får bli att den här undersökningen helt enkelt inte kan besvara frågorna om hur viktiga 

drivkrafter för förändring som nya teknologier och efterfrågeförskjutningar varit. 

6.3.2 Styrkeförhållanden 

Det enda kvantitativa sättet att mäta styrkeförhållanden som står till denna uppsats förfogande är 

antagandet att Volvoarbetarnas marknadsbaserade förhandlingsstyrka varierar med den allmänna 

arbetslösheten och, i andra hand, villkoren för a-kasseersättning. Arbetslösheten i Sverige har varit 

förhållandevis jämn på en låg nivå under hela den undersökta perioden med undantag för de sista 

åren, 1991-1995, då den öppna arbetslösheten ökade från under 2 procent 1990 till 8-9 procent 

1992-97 (se diagram 1).  Även villkoren i arbetslöshetsförsäkringen var stabila ända fram tills en 

kraftig sänkning av ersättningsnivån från 90 procent till som lägst 75 procent under 1990-talet.

Enligt antagandet ovan bör alltså Volvoarbetarnas förhandlingsstyrka ha minskat under det tidiga 

1990-talet. Det sammanfaller med perioden när omfattande omorganiseringar skedde på Volvo 

Torslanda och på Volvo Lastvagnar och samtidigt Kalmarverken och Uddevallafabriken lades ner.

Sambandet stärker klart och tydligt hypotesen i denna uppsats, att styrkeförhållanden mellan 

klasser och i synnerhet arbetares klasskampshandlingar påverkar hur produktion och arbete  

organiseras i industriföretag. 
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Diagram 1. Arbetslösa i % av arbetskraften 1968-1995 

Källa: SCB 1971, 1981, 1992, 2009

Resultatet är knappast förvånande i sig, men tydligare än jag hade förväntat mig. Såväl arbetet för 

mer humanistiska former av produktion i Volvos nya fabriker som det 30-åriga stilleståndet i Volvos 

äldre fabriker kastades omkull på bara ett fåtal år så fort arbetslösheten återkom i stor skala och på 

så vis skiftade styrkeförhållandena mellan klasser.

Om sambandet är så starkt borde även det omvända gälla: Att en överhettad arbetsmarknad utan 

arbetslöshet stärker arbetarnas förhandlingsposition. Och även så var fallet i vår studie. Arbetskraft-

sbrist rådde i slutet av 1980-talet212, en tid som inte brukar karaktäriseras som politisk progressiv 

men i vilken trots det debatten om arbetets värde, att döma av Fördelaren, återuppstod, och den tid i 

vilken Uddevallafabriken – detta ”noble experiment in humanistic manufacturing” – planerades och 

byggdes. Vilket måste betraktas som två tecken på ökad förhandlingsstyrka för arbetarklassen och 

därmed stödjer uppsatsens hypotes.

Detta närmast mekaniska samband mellan arbetslöshet och förhandlingsstyrka behöver dock 

kompliceras av ett par faktorer. I inledningen konstaterades att uppsatsens tes förstärks särskilt om 

arbetslöshet ger upphov till förändringar av arbetsorganisationen som missgynnar arbetare. 

Dessvärre är det inte helt lätt att i objektiv mening fastslå vad som gynnar respektive missgynnar en 

viss grupp. Avtalet om KLE, som ovan påstås vara en del i införandet av Lean Production på 

Torslanda, utmålades som en seger för arbetarsidan i Fördelaren: ”Äntligen finns förutsättningar för 

'det goda arbetet' – KLE-avtal ökar både kvalitet och ansvar”. Och kanske var det en verklig seger i 

förhållande till vad företaget först hade föreslagit – enligt Verksamhetsberättelsen för 1992 var KLE 

först endast ett rationaliseringsprojekt, men ”med klubbens medverkan lades tyngdpunkten allt mer 

212 Lundh 2002
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över på ergonomi och arbetsorganisation”213. Kanske ger Fördelaren än ljusare bild än befogat för 

att försvara den uppgörelse som klubben har ställt sig bakom, kanske för att klubben tyckte att det 

var en bra uppgörelse, kanske för att de kände sig pressade därtill inför hotet om något sämre. Men 

oavsett vilket skulle nog inte många tycka att KLE var en seger i förhållande till exempelvis TC 

90:s förslag till en kvalificerad, linefri produktion i arbetslag som diskuterades bara ett fåtal år 

tidigare. Så även om känslan av seger var rimlig i stunden finner jag det ändå rimligt att i historisk 

belysning hävda att införandet av Lean Production på Volvo missgynnade dess arbetare. 

Den andra komplicerande faktorn är att arbetarklassens förhandlingsstyrka enligt min mening var 

som störst 1968-73. Det var den tidens kamper och arbetsvägran som utgjorde startskottet för 

satsningen på människovänlig produktion, och då fördes debatten om arbetets värde och industriell 

demokrati ända uppe i regeringen. Denna styrka kan emellertid inte enbart förklaras genom det 

goda arbetsmarknadsläget – låg arbetslöshet rådde ju i stort sett hela perioden 1950-1990214, och det 

är tveksamt om någon av Erik Ohlin Wrights kategorier för förhandlingsstyrka räcker till som 

förklaring. Syftet här är dock inte att försöka förklara vad som orsakade den tidens exceptionella 

radikalism, bara att påminna om att komplicerade sociala uttryck som förhandlingsstyrka inte låter  

sig reduceras till enkla samband mellan enstaka variabler.

Alldeles oavsett var styrkan kom ifrån stärker denna tids segrar uppsatsens hypotes.

6.4 …och vinnaren är

Ett syfte med uppsatsen är även att belysa vilken av de postfordistiska skolornas förklarings-

modeller som bäst stämmer överens med Volvos utveckling – eller åtminstone ge ett svar på om en  

variabel – nämligen styrkeförhållanden mellan klasser – saknas. Som redan har konstaterats ger 

undersökningen inte tillfredsställande svar på frågan om nya ekonomisk-teknologiska innovationer 

samt förändringar i efterfrågan var viktiga drivkrafter i Volvos förnyelse av produktionssystem. 

Undersökningen ger knappast heller tillfredsställande svar på frågan om vikten av de makroeko-

nomiska drivkrafter som regleringsskolan pekar ut – låga vinstnivåer, global konkurrens och en 

fiskal kris – även om det i sekundärlitteraturen påstås att Volvos vinstnivå minskade i början av 

1970-talet till följd av överbemanning, vilket i sin tur hänger i hop med det antitayloristiska 

arbetarupproret och sålunda har med styrkeförhållanden mellan klasser att göra. 

213Volvo Verkstadsklubbs verksamhetsberättelse 1992, publicerad i Fördelaren februari 1993
214 Lundh 2002 s 159
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Att förändrade styrkeförhållanden har spelat en avgörande roll för Volvos postfordistiska vägval 

anser jag mig dock ha visat. Slutsatsen av det är att de neo-schumpeterska och neo-smithska 

skolorna, som inte betraktar styrkeförhållanden som en viktig faktor bakom den postfordistiska 

förändringen av produktionssystem, inte är lämpliga för att förklara förändringarna på Volvo. 

Samtidigt är det inte möjligt att på basis av denna uppsats avgöra om den neo-marxistiska skolans 

mer komplexa synsätt på ekonomisk förändring i sin helhet är tillämpbar på Volvos vägval, eller om 

den ortodox-marxistiska inriktningens större fokus på styrkeförhållanden är tillräcklig som 

förklaring. Det faktum att båda inriktningarna utnämner styrkeförhållanden mellan klasser som en 

drivkraft bakom förändringarna gör att de båda har hållit sträck i denna begränsade undersökning.

6.5 Det nordeuropeiska undantaget?

Om komplicerade sociala uttryck inte låter sig reduceras till enkla samband borde Beverly Silvers 

analys av skillnaden i explosivitet mellan Nord- och Sydeuropas strejkvågor i bilindustrin åren 

kring 1970 ligga illa till, nämligen att orsaken var arbetskraftens medborgerliga status: ”The north-

western European industries relied on noncitizen immigrant labor (including Italian and Spanish 

workers), while the southwestern European industries relied on migrant, but citizen, labor forces.”215

Det är hur som helst ett falsifierbart påstående som för Volvos del visar sig stämma: Andelen 

kollektivanställda utländska medborgare vid Torslandaverken var 1966 48 procent och 1970 hela 

58 procent för att sedan sjunka något. De kom främst från Finland och Jugoslavien, där Volvo hade 

rekryterare på plats.216

Om det faktum att en majoritet av arbetarna vid Torslanda 1970 var relativt nyanlända invandrare 

utan medborgarskap och med en trots arbetsmarknadsläget relativt svag position i det nya landet är 

en tillräcklig förklaring till att strejkvågen blev mindre här än i Frankrike eller Italien låter vi dock  

vara osagt.

215Silver 2003 s 53
216Schierup 1994 s 10f
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