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BAKGRUND
Taylorismen eller den vetenskapliga arbetsledningen är återigen aktuell i en ny tid där
förutsättningarna har förändrats i förhållande till när Frederick Winslow Taylors bok ”The
Principles of scientific Management” presenterades år 1911. Boken kom ut på svenska år 1913. För
Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna så är värdet av att belysa taylorismen stort. Det är av
historisk betydelse men spelar även en viktig roll i vår samtid eftersom vi kan tala om en
nytaylorism som har en mycket komplex form. Vi ser här värdet av att lära av historien.
För fackliga organisationer som Lärarförbundet och Kommunal så finns all anledning att reflektera
över de nya frågor som kommer upp och som är av helt avgörande art när det gäller rollen som
pedagog eller undersköterska inom äldreomsorgen eller hemtjänsten.
Hur reagerade arbetarrörelsen när Frederick Winslow Taylors bok om vetenskaplig arbetsledning
presenterades? Hur såg verkligheten ut år 1913 för den svenska arbetarrörelsen och hur ser
verkligheten ut idag?
Sören Falebäcks arbete ska ses utifrån att vi sett betydelsen av en belysande rapport. Här ser vi
exempel på värdefulla perspektiv och frågeställningar som är väl värda att utveckla. De fråge- och
problemställningar och ytterligare perspektiv som framkommer under seminariet Taylorismens
återkomst kommer vi att ta till vara genom en ny rapport.
Syftet är att belysa frågorna genom att de som arbetar på verkstadsgolvet, skolan, vården och
omsorgen får ge en bild av den verklighet som de arbetar i som vi här kallar för nytaylorism. Vi vill
komma fram till ny kunskap genom att otraditionella möten kommer till stånd och får brytas mot
varandra.
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Inledning

Taylorism – eller vetenskaplig arbetsledning – kanske mest förknippas med tidsstudier och
tidsstudiemän som med stoppuret i högsta hugg mäter tidsåtgången för varje liten del i ett
större arbetsmoment.
Det är idag mer än 100 år sedan ingenjören Frederick W. Taylor presenterade sina idéer om
vetenskaplig arbetsledning i boken ”The Principles of scientific Management” år 1911. Två år
senare kom boken i översättning på svenska.
Hur togs dessa idéer emot av arbetarrörelsen? Det var ju trots allt arbetarna ”på golvet” som
mest direkt påverkades av de nya tankarna om hur arbetsprocessen skulle finfördelas i små
delmoment. Förekom det någon debatt om taylorismen inom arbetarrörelsen efter
publiceringen av den kända boken?
Taylors teorier kom med tiden att kritiseras och ifrågasättas, främst från den politiska
vänstersidan, för att enbart se arbetet från ett rationellt, kortsiktigt arbetsgivarhåll där alla
arbetsuppgifter skulle utföras på kortast möjliga tid. Att arbetet blev uppstyckat och stressigt
tog man från arbetsgivarsidan ingen större notis om.
Lever taylorismen kvar i dagens Sverige eller är Taylors idéer om vetenskaplig arbetsledning
utfasade till förmån för mer moderna sätt att organisera arbete? Många menar att taylorismen
trots allt tal om mer flexibla arbetsformer, exempelvis Toyotism, i allra högsta grad lever på
den svenska arbetsmarknaden.
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Taylorismens grundprinciper

Taylorismen är en lära om arbetsorganisationer där fokus är specialisering och centralisering.
Idéer som anses ha kommit från Taylors teorier.

Frederick Winslow Taylor var ingenjör och konsult i slutet av 1800-talet. Under sin tid på
diverse stålverk och andra verkstäder utvecklade han scientific management och funktionell
organisation, vilket sammanfattades i hans bok ”The Principles of scientific Management”
1911 (Wikipedia). Huvudpunkterna i boken kan sammanfattas i fyra grundläggande principer
som var åtgärder på dåtidens perfektion i produktionen bland arbetare:

Princip 1. Utveckla arbete till vetenskap
Man kan beräkna optimalt tillvägagångssätt för vissa sysslor
Eliminering av tumregler till förmån för vetenskap
Utesluta onödiga rörelser och aktiviteter för att öka effektivitet

Princip 2. Vetenskapligt urval av arbetare
Välja rätt person till rätt jobb
Maximal specialisering – gör endast det man är bäst lämpad för
En planeringsavdelning med välutbildade ingenjörer
Sätta mål för produktionen
Bestämma belöningssystem för att uppnå målen
Utveckla vetenskapliga metoder för att utföra arbetet
Utbilda personalen i metoderna

Princip 3. Vetenskaplig träning och utveckling av arbetare
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Princip 4. Vetenskapligt samarbete mellan ledning och arbetare
Distinkt uppdelning av arbetsuppgifter mellan ledning och arbetare enligt deras respektive
förutsättningar
Hög produktivitet från arbetarna ger dem högre lön, det vill säga ackordslön som löneform är
att föredra
Noggrann övervakning att arbetet sköts på rätt sätt

Grundtanken med dessa principer var att man kunde finna det bästa sättet att utföra en uppgift
på. Denna metod kunde man senare lära ut till arbetarna vilket gjorde att de yrkesskickliga
arbetarna förlorade sin status, men att effektiviteten ökade. Man blev således som ledning mer
oberoende av vem som utförde arbetet (Wikipedia).

Taylorsystemet innebar en i förhållande till hantverket enorm förändring av de direkt
arbetandes förhållningssätt till arbetet.
Det främsta målet med uppdelningen och separering av utförande och planerande arbete var
att standardisera och detaljstyra det utförande arbetet (Brulin & Nilsson, 1995).
Standardiseringen skulle göras ner till totalarbetets minsta beståndsdel. När väl detta blir en
angelägenhet för företagsledningen innebär det att arbetsprocessen inte längre existerar som
en process i arbetarnas fantasi utan enbart som en process i företagsledningens.
Standardiseringen var en viktig förutsättning för övergången från hantverk till
massproduktion. Det ur produktivitetssynpunkt geniala med Fords produktionsmetoder för
biltillverkning var kanske inte att han införde det löpande bandet, utan hans konsekventa
standardisering av arbetet (Brulin & Nilsson, 1995).
I den på hantverket baserade arbetsorganisationen kunde slutprodukterna skilja sig från
varandra rätt mycket, trots att de var gjorda efter samma ritning. Tidsåtgången för filning och
inpassning av delkomponenterna var betydande och innebar stora produktivitetsförluster. Med
sådana förutsättningar är en massproduktion inte möjlig. Men med en standardisering av
komponenter och arbetsoperationer fanns förutsättningarna för det löpande bandet.
För företrädare för scientific management var det uteslutet att arbetarna skulle delta i
förändrings- och förbättringsarbetet (Brulin & Nilsson, 1995). Operatörerna bör inte ha några
kontakter inom organisationen, de deltar ex. inte i projektgrupper eller arbetslag, eller med
kunder, underleverantörer utanför organisationen.
Med det tayloristiska sättet att organisera arbete för att öka produktiviteten uppstod det starkt
hierarkiska linjesystemet, med ordergivning uppifrån och ned och alla staberna med
specialister. Planeringskontorets stora betydelse för produktivitetsökningarna framhölls
särskilt av den svenska rationaliseringsrörelsen. Förutom planeringsavdelningen spelar
förmansfunktionen en väsentlig roll i taylorsystemet (Brulin & Nilsson, 1995).
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Taylorismen sedd från vänster och höger

Synen på Taylors idéer skiljer sig mycket beroende på om det är personer från den politiska
vänstern eller högern som tittar på taylorismen. Från politiskt vänsterhåll har betydligt mer
kritik mot taylorismen framförts än från högerhåll som gett uttryck för en klart mer positiv
syn.
I vänstertidskriften Clarté den 7 januari 2000 finns en artikel som både beskriver personen
Frederick Taylor och hans idéer från ett vänsterinriktat håll. Artikeln i sin helhet hade följande
lydelse:
”Taylor växte upp i Philadelphias socitet. Han avbröt studierna på grund av ett synfel och
började som lärling på en fabrik för att göra industriell karriär. På verkstadsgolvet upptäckte
överklassynglingen att arbetarna var intelligenta och kunniga varelser. Han lade också märke
till hur de i kraft av sitt kunnande omöjliggjorde för företagsledningen att utnyttja
arbetskraften till fullo. De höll solidariskt igen för att inte förstöra ackorden.
Fred Taylor startar krig. Han halverar ackord, avskedar folk och inför straffavgifter, men
blickarna från de forna arbetskamraterna är svåra att uthärda. Hela hans följande gärning är en
strävan att övervinna denna söndring. Taylors lösning var att eliminera arbetarnas skaparkraft
som faktor i produktionen. Med vetenskaplig systematik skulle företagsledningarna finfördela
yrkesarbetet, tillägna sig den kunskap som fanns gömd i arbetarnas huvuden och omvandla
den till skriftliga order att följa till punkt och pricka.
Ackorden skulle sättas vetenskapligt med hjälp av tidsstudier. Vid Betlehem Steel räknade
Taylor och hans medarbetare ut att ett normalt dagsverke vid lastning av tackjärn inte var
tretton ton utan fyrtiofem. Arbetarna vägrade och tio man fick sparken. Fem nya rekryterades.
Två slutade efter första dagen, ytterligare två nästa dag.
Taylor var en stor utvecklare av kapitalismens produktivkrafter. Han utprovade ett snabbstål
som gjorde det möjligt att svarva i dittills oanade hastigheter. Han standardiserade och
systematiserade allt från produktion till bokföring och delade upp kvalificerade yrkesarbeten i
enkla sysslor som var lätta för företagsledningarna att förtäta och intensifiera. Men Taylor och
hans system lovade också något mer. Det krig mellan arbetaren och kapitalisten som rasade på
fabrikerna skulle övergå i en fredlig samverkan för den gemensamma kakans tillväxt. Här
blev Taylorismen ideologi.
Tidsstudierna tycktes visserligen ge ett exakt mått på den nödvändiga arbetstiden för varje
produkt. Vetenskapliga data bröt sönder traditionella föreställningar om vad som utgjorde ett
hederligt dagsverke. Det fanns inte längre någon skälighet i ackordet att gräla om – tiden för
minsta handgrepp fanns angiven i arbetsordern som levererades från ingenjörerna på kontoret.
Men kapitalismen blev inte mindre kapitalism för att den förfinades med förnuftiga eller
föregivet förnuftiga metoder. Fyrtiofem ton var tunga att bära även om de räknats fram med
stoppur och räknesticka.
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Taylor övervann aldrig klassmotsättningen. Hans system hyllades i den allmänna debatten
men på fabriker och verkstäder möttes det med motvilja och misstänksamhet. Erfarna
yrkesarbetare ogillade att ha tidsstudiemän och ingenjörer hängande över sig, och de nya,
sönderdelade jobben, där arbetarna efter givna instruktioner jäktade sig genom dagarna, var
slitsamma i sin enformighet. Den vetenskapliga företagsledningen var fabriksdiktaturen i ett
nytt hölje.”

Från politiskt vänsterhåll ser man alltså Taylorismen som ett system som framförallt gör
arbetet mer stressigt, mer uppdelat och där arbetarnas gamla skicklighet inte togs tillvara på
ett riktigt sätt. I det Tayloristiska systemet är arbetaren förvandlad till en maskin som effektivt
skall utföra uppstyckade arbetsuppgifter.
En annan syn på Taylors idéer om vetenskaplig arbetsledning brukar framföras från politiskt
högerhåll. Ett exempel på detta går att läsa i en artikel skriven i tidningen Chef den 4 februari
2008. Artikeln i sin helhet hade denna lydelse:
”De teorier som framfördes av Fredrik Winslow Taylor i början av 1900-talet har kommit att
representera ett mekaniskt och inhumant förhållningssätt till människan i produktionen.
Detta är delvis en nidbild. F.W. Taylor lanserade begreppet ”scientific management” som här
översätts med vetenskaplig arbetsledning. Taylors grundsyn var emellertid inte att hänsynslöst
exploatera människan som en maskin. Istället måste arbetaren, enligt Taylor, motiveras för att
utföra en prestation, varvid lönen kunde göras direkt beroende av prestationen. Denna
grundteori kom sedan att leda till diverse överdrifter som har bidragit till det kanske oförtjänt
dåliga ryktet för Taylorismen.
F.W. Taylor hade i själva verket två karriärer. Den avsevärt mindre kända karriären, som
föregick den mer kända, berörde ett så artfrämmande område som skärande bearbetning.
Taylor kom från en mycket förmögen familj i Philadelphia och avbröt sina juridikstudier vid
Harvard. Därefter tog han anställning som lärling i en mekanisk verkstad och utnämndes så
småningom till arbetsledare vid Midvale Steel Company där hans svåger var VD samtidigt
som bolaget ägdes av en vän till familjen.
Det som är mindre känt är att Taylor via maskin- och verktygskonstruktion utvecklade teorier
kring spånbildningsförlopp vid skärande bearbetning. Han gjorde tiotusentals experiment för
att fastställa skärdata, idealiska för en viss bearbetning. Han upptäckte tillsammans med en
kollega år 1898 snabbstålets förnämliga skäregenskaper, något som möjliggjorde dubbel
avverkningskvantitet per tidsenhet. För detta blev F.W. Taylor faktiskt världsberömd och
tilldelades en guldmedalj på världsutställningen i Paris år 1900.
Taylor fann emellertid att yrkeskunniga arbetare var ovilliga att tillämpa den kunskap som
han utvecklat. Arbetarna hade en tendens att konservativt fortsätta med de arbetsmetoder som
de tidigare använt. Därför blev Taylor intresserad av arbetsorganisatoriska frågor, vilket ledde
till hans andra karriär som tilldragit sig större uppmärksamhet från eftervärlden.
De arbetare som Taylor samarbetade med höll medvetet igen på sin arbetstakt. När någon ny
kom med i ett arbetslag så fick han snabbt av den övriga gruppen lära sig hur mycket han
borde uträtta per tidsenhet. Merprestation betalades inte i form av ökad lön, och det fanns inga
motiv för att prestera mer än vad man behövde.
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Taylor såg detta som ett formidabelt slöseri med mänskliga resurser, vilket påverkade
produktiviteten negativt. Han beslutade sig därför att med hjälp av systematisk analys studera
dels hur arbetarna borde utföra sitt arbete, dels den mänskliga kroppens fysiologiska
förutsättningar för olika arbetsmoment. Taylors idé var vidare att såväl arbetaren som
arbetsgivaren skulle dra nytta av högre produktivitet genom att få högre lön respektive lägre
produktionskostnader.
Den vetenskapliga arbetsledningen innebar sålunda att människor skulle utveckla högsta
möjliga effektivitet. Detta ledde vidare till vissa excesser, för vilka Taylor delvis blivit
orättmätigt misskänd. Bland annat skilde han mycket distinkt på intellektuellt och manuellt
arbete. Vetenskaplig arbetsledning syftade ju till att tillvarata skalfördelar, erfarenhetskurva
och arbetsspecialisering och därmed öka produktiviteten.
Taylor gick vidare och förbjöd arbetarna att tänka själva och hävdade att en arbetares
erfarenhetsbaserade yrkeskunnande närmast var en belastning och ett hinder för ökad
produktivitet.
All kritik mot Taylor kan emellertid inte dölja det faktum att vetenskaplig arbetsledning leder
till lägre produktionskostnader, högre förädlingsvärden, högre löner, lägre priser och snabbare
kapitaltillväxt. Däremot är teoribildningen svår att tillämpa på kunskapsintensiva miljöer.”

Här menar man att mycket av det som förknippas negativt med Taylors idéer bara är
missuppfattningar och att Taylorismen i själva verket är något mycket positivt då det innebär
högre produktivitet och lägre priser. Att ett tayloristiskt arbetssätt gav ett stressigt arbetsliv
med själsdödande, enkla arbetsuppgifter talar man dock inte om.
Från vetenskapligt håll har forskning visat att många av de faktorer som taylorismen
förespråkar är negativt för arbetarna och även för företaget i det långa loppet. Det kan bland
annat leda till skadlig stress, psykisk påfrestning, vantrivsel, bristande ansvar från arbetarna
för produktiviteten och kvaliteten.
Bristerna i kvalitet och produktion ses tydligt när man tittat på produktionen i Sovjetunionen,
som anammade taylorismen. Lenin själv hänvisade till taylorismen när han definierade
”essensen i Leninismen” som ”kombinationen av rysk revolution och amerikansk effektivitet”
(Wikipedia).
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Ackordssystemet

Intimt förknippat med Taylorismen är tanken att arbetet skall organiseras enligt ett
ackordssystem. Prestationslönen härstammar från 1870-talet, dessförinnan avlönades
arbetarna med tidlön eller beting (Metall 20 – 100 år, 1995). Yrkesarbetarna på järnbruken
fick tidigt ackordslön, medan deras hjälparbetare fortfarande hade tidlön, vilket naturligtvis
skapade irritation och konflikter när yrkesarbetarna ville öka sin förtjänst.
Inställningen till ackordslönen har växlat, men dess konsekvenser i form av orimligt hög
arbetstakt och orättvis lönesättning har varit svåra att bortse ifrån.
Insikten fanns om ackordssystemets inbyggda orättvisa och hur den kunde försvåra
solidariteten mellan arbetarna. Men det fanns också en rädsla bland medlemmarna i den unga
fackföreningen för vad som skulle hända om man krävde ackordssystemets avskaffande.
Tidvis har också ackordet varit den enda möjligheten till löneökningar. När arbetsgivaren
nekade höjd timlön, var alternativet att arbeta ännu hårdare för att nå en dräglig
levnadsstandard.
Ackordsförhandlingar har alltid hört till metallarbetarnas vardag, men frågan om ackordens
avskaffande hamnade i bakgrunden under många år (Metall 20 – 100 år, 1995). Kritiken mot
ackordssystemet växte dock i slutet av sjuttiotalet när tiderna försämrades, med sjunkande
industriinvesteringar, ökad ungdomsarbetslöshet och stigande inflation. Många arbetare ville
ha den trygghet som en fast månadslön innebär.

I boken Nere på verkstadsgolvet av Jean Hermanson och Folke Isaksson har författarna
intervjuat arbetare på golvet och även fackföreningsfolk. Om ackordsarbete skriver de bland
annat följande:

”Däremot ligger vår verkstadsindustri i topp, när det gäller ackordsvolymen. I avtalen står det
skrivet att arbetet i görligaste mån skall ackordssättas; fackföreningarna har nämligen hittills
betraktat ackordsjobb som det bästa medlet för att uppnå högre löner. Nu har man ju börjat
tänka om så smått … långt ifrån alla kollektivanställda tycker illa om ackordsarbete. De flesta
anser att tiden går väldigt fort, när man jobbar på ackord … många tempoarbetare uppfattar
sitt jobb som fördummande. Man blir enkelriktad, säger en verkstadsarbeterska. Tempoarbete,
det ger ingenting tillbaka, säger en arbetare.”
De personer som skapat dessa själsdödande arbetsformer har tänkt kallt, rationellt,
företagsekonomiskt, men det finns inte bara en mänsklig begränsning i konstruktionen.
Antagligen är detta system ekonomiskt enbart på kort sikt (Hermanson & Isaksson, 1971).

En fackföreningsledare sa följande om ackordssystemet:
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”Det ackordssystem vi nu har fordrar att man har kännedom om lokaler och rutiner för att
komma upp i full lön. De nyanställda hinner inte göra detta, vilket är en bidragande orsak till
att de slutar. För att motverka dessa svårigheter ägnar sig arbetsledningen mer åt de
nyanställda med den följden att de äldre i gården känner sig försummade, vantrivs – och
slutar” (Hermanson & Isaksson, 1971).
”Det halvautomatiska tillståndet i fabriken är det värsta”, säger en annan fackföreningsman.
”Det är det tillstånd där maskinens rytm bestämmer människans rytm, och man är fjättrad vid
maskinen och dess i förväg bestämda intensitet” (Hermanson & Isaksson, 1971).
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Arbetarrörelsen och Taylorismen

Hur togs de nya idéerna om arbetets organisering som Taylor presenterade emot av
arbetarrörelsen? Det var ju trots allt arbetarna på verkstadsgolvet som mest direkt kom att
påverkas av de nya tankarna.
Historikern Alf Johansson menar att arbetarrörelsen från början inte visade något större
intresse för Taylorismen. I boken Arbetarrörelsen och Taylorismen: Olofström 1895-1925 –
En studie av verkstadsindustrin och arbetets organisering beskriver författaren hur Taylors
tankar togs emot på ett lokalt företag i Blekinge. Han beskriver också bakgrunden till
Taylorismens idéer. Ett litet utdrag från boken låter som följer:

” … de nya arbetare som togs in i de stora fabrikerna saknade den praktik och skolning som
tidigare varit nödvändig. De stora skarorna av maskinarbetare, hantlangare och passare fick
kollektiva erfarenheter som avvek från de äldre yrkesarbetarnas. De utsattes för
ackordsarbete, nedskärningar i ackordspriserna och stegrat arbetstempo. De var utbytbara mot
andra arbetssökande och upplevde därför stor osäkerhet i anställningen … intressekampen på
arbetsplatserna fick nu en delvis ny inriktning. Om den tidigare varit inriktad på att reglera
rekryteringen till yrket så blev den nu alltmer också inriktad på vad man gav, d.v.s.
arbetsprestationen.
Mot denna dubbla bakgrund, företagens intresse för effektivisering och fackföreningarnas
kamp om både fördelningsfrågan och produktionsfrågan föddes Taylorismen. Dess modell för
arbetsledningen innebar att arbetsledarna måste systematiskt studera och dela upp arbetet med
klockans hjälp, helt överföra planläggningen och ordergivningen till kontorspersonalen och
överlämna endast utförandet av orderna till arbetspersonalen. Också priserna på olika arbeten
skulle fastställas av arbetsledningen.
Vid denna tid ägnades Taylorismen endast sporadisk uppmärksamhet av den svenska
arbetarrörelsen. De artiklar som dök upp i rörelsens press representerade varken
fackförbundens, LO:s eller partiets linje i frågan. Någon sådan linje fanns inte. De artiklar
som skrevs var av två slag. Det var dels artiklar av enskilda skribenter, vilka ofta
koncentrerades till enskildheter i Taylors program, och dels översatta artiklar från utländska
tidningar. Artiklarna var koncentrerade till åren 1914-1916. Det kan förklaras av att Taylors
huvudbok hade publicerats i USA 1911 och översatts till svenska 1913.
Man kan knappast tala om ett ställningstagande till hela det tayloristiska tankesystemet. De
flesta fackföreningsledare hade nog inte heller ägnat den svenska översättningen särskilt
ingående studium.
Den kritik, som i de olika artiklarna, riktades mot olika aspekter av den vetenskapliga
arbetsledningen kan sammanfattas i följande punkter:
# 1. En kritik mot det själsdödande arbete som skisserades. Arbetaren förvandlades till en
automat. Tankearbetet förflyttades till kontoret.
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# 2. En kritik mot systemets fackföreningsfientlighet.
# 3. En kritik mot de hårda krav på ökade arbetsprestationer som antyddes av systemet.
# 4. I artiklarna varvades detta också med ironiska påpekanden om den ökning av antalet
tjänstemän det skulle innebära.” (Johansson, 1990).

Hur såg det ut på det lokala planet i Eskilstuna – förekom det någon debatt inom
arbetarrörelsen om de nya idéerna framlagda av F.W. Taylor? Om man tittar på protokoll och
skrivelser från ABF, Järn- och metall avdelning 23 och Eskilstuna arbetarekommun, går det
att se någon debatt om Taylorismen där?
Om man börjar med ABF:s Eskilstunaavdelning så nämns överhuvudtaget inget om
Taylorismen, utan det mesta handlar om studiecirklar och annan kursverksamhet.
Studiecirklarna tog upp ämnen som psykologi, byggnadsritning, tyska, engelska, franska och
svenska språken, föreningskunskap, skönlitteratur, nationalekonomi, talarekurs,
arbetarrörelsens historia, kommunalkunskap, socialism, bokföring, fredsfrågan, matematik
med mera. Således har ABF en kursverksamhet som spänner över en mängd olika
ämnesområden, däremot handlar inget om Taylorismen.
Inte heller i protokoll från Järn- och metalls avdelning 23 i Eskilstuna finns ett spår av någon
debatt om Taylorismen. Inom den lokala fackföreningen handlar det mesta om
löneförhandlingar, strejker och andra konflikter och andra frågor som ligger en fackförening
närmast om hjärtat.
Om man studerar protokoll från Eskilstuna arbetarekommun under åren som följde efter
Taylors bok om den vetenskapliga arbetsledningen så förekommer ingen debatt om
Taylorismen där heller. Så historikern Alf Johanssons slutsatser att Taylorismen initialt endast
ägnades sporadisk uppmärksamhet av den svenska arbetarrörelsen tycks stämma även på det
lokala planet i Eskilstuna.
Och det kanske inte är så svårt att förstå det obefintliga intresset från arbetarrörelsens sida
gentemot Taylorismen. I svåra tider hade man annat att tänka på än nya idéer om vetenskaplig
arbetsledning. I exempelvis ABF:s Eskilstunaavdelnings protokoll över års- och halvårsmöten
för perioden 1919-1939 skriver man bland annat i årsberättelsen för 1 maj 1921 – 1 maj 1922
följande:
”Under så fruktansvärt svåra förhållanden, som de, vari vi nu befinna oss, är det naturligt nog
mycket svårt att bedriva bildningsarbete. Påtvungen ledighet är ju nämligen icke någon
ledighet, om, som förhållandet i regel är med arbetarklassen, bekymmer för födan genast
inställer sig.”

Noggranna tidsstudier var en av de viktigaste komponenterna inom Taylorismen. Varje
arbetsmoment skulle brytas ned i små, korta delmoment som arbetarna skulle utföra på
effektivast möjliga sätt.
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Om man så tittar på ett lokalt företag i Eskilstuna – Eskilstuna Stålpressnings AB – går de
äldsta tidsstudiekorten tillbaka till år 1918. Det var bara fem år efter att F.W. Taylors kända
bok översatts till svenska.
Det förekommer en mängd olika tidsstudiekort från Eskilstuna Stålpressnings AB och ett
urval kan kanske ge en liten inblick i hur noggrant tidsstudiemännen mätte varje litet
arbetsmoment. Några olika arbetsmoment vid Stålpressen:

År 1918
Arbetsoperation

3 dje pressning

Detalj

Ämne till smörjkopp nr. 644

Firma

AB Separator

Arbetar. N:o

106 Andersson

Totaltid pr. 10 st

2 min. 26 s., 2 min. 17 s., 2 min. 10 s.,
2 min. 23 s., 2 min. 15 s., 2 min. 20 s., 2 min 10 s.

Medeltid

2 min. 18 sekunder

Medeltid pr st

13,8 sekunder

Förslag ackordspris pr. 100 st

35 öre

År 1919
Arbetsoperation

Tryckning

Detalj

1 lit:s skopa

Arbetar. N:o

26 Eriksson

Totaltid pr 10 st

3 min. 35 s., 3 min. 48 s., 3 min. 47 s.

Medeltid

3 min. 40 s.

Antaget ackordspris pr 100 st = 90 öre
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År 1919
Arbetsoperation

Trådning

Detalj

Mjölkså A1

Arbetar. N:o

19 Fohrén

Oper. 1

Uppsättn. o trådr.

Oper. 2

Tilltryckning

Oper. 3

Nedtagn. o bortställning

Oper 4

Tillkommer 2” pr så för bortställning
och smörjning

Tråd beräknad totaltid pr 1 st

30 s., 32 s., 35 s., 35 s., 35 s., 33 s., 32 s

Medeltid

34 sekunder

År 1924
Arbetsoperation

Lödning med slaglod

Detalj

Hals till armédricksflaska

Firma

Svenska armén

Arbetar. N:o

316 Flodqvist

Oper. 1

Påsättning av hals

Oper. 2

Påstrykning av lödpasta

Oper. 3

Lödning

Oper. 4

Avkylning

Oper. 5

Bortsättning och reparation

Beräknad totaltid pr 1 st

3 min. 45 sek.

Källa: Arkiv Sörmland
Eskilstuna Stålpressnings AB
F1:1
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Som synes bedrivs tidsstudierna vid Eskilstuna Stålpressnings AB mycket noggrant där varje
litet delmoment mäts angående tidsåtgången. Högsta möjliga effektivitet eftersträvades inom
Taylorismen och dessa tidsstudier var tänkta att arbetarna skulle göra alla arbetsmoment så
fort som möjligt. Att arbetet blev både stressigt och arbetarna kom att känna sig som maskiner
tog man från arbetsledningens sida ingen större hänsyn till.
Vid pressning av smörjkoppar till företaget AB Separator tar tidsstudiemannen med även
tiondelar av en sekund för ett arbetsmoment. Att göra ett arbetsmoment på en tiondels sekund
när måste anses som omöjligt, men det säger väl en hel del hur arbetsledningen såg på arbetet
”nere på golvet”.
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Taylorismen idag

Många kanske lever i tron att de idéer som lades fram av F.W. Taylor för mer än hundra år
sedan inte finns kvar. Att Taylorismen har ersatts av mer flexibla och mer humana sätt att se
på arbete. Men Taylorismen tycks leva kvar, men i en annan tappning. En som anser att
Taylorismen i allra högsta grad lever kvar i dagens svenska arbetsliv är
organisationskonsulten Bengt-Åke Wennberg. I en text skriven av Lena Löfgren
(www.llmedia.se) går det exempelvis att läsa följande:

”Trots allt vackert tal om att ta tillvara anställdas självständighet och eget tänkande lever
taylorismens värderingar kvar än idag. Det menar Bengt-Åke Wennberg, organisationskonsult
med erfarenhet sedan 1960-talet. Enligt honom är det fortfarande ledningen som tar besluten
och medarbetarna som är utförare. Men det stämmer dåligt med svenska värderingar och
förklarar varför det ena produktionskonceptet efter det andra aldrig får ordentligt genomslag.
Människor vill inte känna sig som försökskaniner, säger han.
Bengt-Åke Wennberg har sett koncept och produktionsidéer komma och gå genom åren,
liksom konsulter med ofta ganska meningslösa påståenden och förmaningar, enligt honom.
Å ena sidan har taylorismens grundtanke från början av 1900-talet – med en tydlig gräns
mellan att tänka och att göra – fortfarande stor utbredning inom svensk industriproduktion,
menar han.
Å andra sidan finns en skepsis i Sverige mot de senaste årens försök att införa lean production
som produktionssystem, trots att de nya varianterna av smala organisationer i högre grad
godtar hänsyn till mänskliga aspekter och arbetsmiljöfrågor.
Bengt-Åke Wennberg blev intresserad av att veta varför goda idéer fått sådant litet genomslag
och så liten spridning.
Det finns flera skäl till att det inte fungerar, bland annat underliggande värderingar, säger han.
Svenskar har ett stort behov av självständighet och att få utvecklas på arbetet jämfört med
många andra nationaliteter. Man vill inte in i Taylor och då blir det inte genomfört.
Begriplighet är också viktigt på jobbet, både vad gäller produktionen och organisationen.
Han menar att den amerikanske ingenjören Frederick Taylors ande fortfarande svävar över de
flesta produktionssystem trots att det på ytan ser ut som om kraven på ett stimulerande och
omväxlande arbete idag är uppfyllda. Det är fortfarande best practice som gäller, framräknad
och analyserad och som måste följas.

Medarbetarnas idéer om utvecklingsarbete kan visserligen tas tillvara, men det sker inom den
befintliga strukturen. Kraven på att man ska underordna sig systemet, ställa upp och göra sitt
bästa är minst lika starka nu som då, menar Bengt-Åke Wennberg. Det menar han är lean
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productions undertext – inte uttalad men ändå högst närvarande. Risken blir då att man går
bakåt istället för framåt i försöken att införa nya produktionssystem och organisationer.
Den moderna människan vill ses som en person som själv aktivt bidragit till framgången.
Framgången skall inte tillskrivas ett koncept eller en ledare. Man vill heller inte betraktas som
en försökskanin för företagsledningens nycker. Man vill ses som en person med ett eget värde
och värdighet som gärna arbetar för det man anser vara gott. Inte som en utbytbar resurs som
med lock och pock skall fås att arbeta för verksamhetens bästa, säger han.”

Taylorismen tycks inte bara leva kvar inom industrin. Idag finns det också en ”digital
Taylorism”, i alla fall enligt vissa. I tidningen Arbetet den 7 oktober 2011 går det exempelvis
att läsa följande:
” … vi har fått en digital taylorism där arbetsuppgifter likriktas. Taylorismen är ett system
som brukar förknippas med 1900-talet, med automatisering och löpande band. Idag är
taylorismen tillbaka. Det är en utveckling som går tvärt emot vad som borde gälla i det
kunskapssamhälle många idag talar om.
Andelen arbetare och lägre tjänstemän som anser att de har denna typ av jobb har ökat
betydligt de senaste två decennierna. Trenden är särskilt tydlig bland kvinnliga arbetare inom
privat service som handel, transport, hotell & restaurang. Nästan 80 procent av de kvinnliga
arbetarna inom privat service anger att de upprepar samma arbetsmoment många gånger per
timme. 1991 var den siffran drygt 60 procent. En liknande utveckling finns också inom
industrin, där de flesta av de industriarbetare som arbetar med slutmontering idag har återgått
till löpande band.
Att fler jobb har blivit enklare att utföra betyder inte att de blivit lättare. Inom de flesta LOyrken är arbetstempot högre än tidigare, ofta under stark kontroll, och fler arbetar på udda
tider, främst kvinnor. Utarmade jobb medför vanligen också sämre arbetsmiljö och lägre lön.
Orsaken är att konkurrensen om dessa jobb är större och att produktiviteten i ett utarmat jobb
med tiden når ett tak. En människa kan inte förbättra sin arbetsteknik, höja sitt arbetstempo
och ta hur korta pauser som helst.”

Enligt den av IF Metall utgivna skriften Hållbart arbete – En plattform för utveckling av
arbetsorganisationen ser man också ett kritiskt synsätt gentemot de tayloristiska idéerna av
idag:
”Vissa har också tagit fasta på det tayloristiska produktionstänket. Man använder
produktionssystem och arbetssätt där den enskilda arbetaren får ett mycket litet arbetsinnehåll.
Det blir allt vanligare med företag där de anställda arbetar vid löpande bandet med ett
arbetsinnehåll på 1-10 minuter. Därefter börjar arbetet om igen, 8 timmar om dagen, 40
timmar i veckan.
Det löpande bandet förutsätter både centralstyrning och detaljstyrning av produktionen.
Därmed ger det arbetsledningen goda möjligheter att överblicka och kontrollera varje steg i
produktionen och vad varje arbetare gör vid varje tillfälle. Det är en ledningsfilosofi som
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innebär att arbetarna är utbytbara kuggar i ett maskineri. Det är också vanligt att det är just
den ledningsfilosofin som chefernas utbildning och erfarenhet bygger på, och därför ger det
trygghet för chefer med kontrollbehov.
Produktionssystem av detta slag utgår från ett mycket kortsiktigt tänkande – de utvecklar inte
företagets totala effektivitet. De skapar inte hållbar produktion och utvecklingskraft.
Ett problem är också att många företag inte har egen kompetens, utan anlitar externa konsulter
för att utveckla sin arbetsorganisation och produktion. Det har fler nackdelar. Risken finns att
när konsulterna lämnar företaget försvinner drivkraften i utvecklingsarbetet. Många gånger
finns heller ingen på företaget som har kompetensen och den nödvändiga överblicken för att
ta över och fortsätta utvecklingsarbetet. För utveckling av en organisation blir ju aldrig klar
utan måste fortgå kontinuerligt.
Framförallt finns det också en risk för att utvecklingsarbetet i alltför stor utsträckning
genomförs utifrån färdiga koncept, snarare än utifrån det enskilda företagets behov och
förutsättningar. Då man inte fullt ut förstår komplexiteten i företaget, fokuserar man på
produktionen och på att mäta deltider – men ser inte på produktionens kring- och
stödfunktioner eller på samspelet mellan dessa och produktionen. Man saknar helhetssynen
för att utveckla den totala produktiviteten i verksamheten.”

Så frågan om taylorismen är död eller levande idag måste alltså besvaras med att de
tayloristiska idéerna i allra högsta grad lever kvar på den svenska arbetsmarknaden. Det går
till och med att tala om en nytaylorism på den svenska arbetsmarknaden av idag.
I tidningen arbetsliv den 29 oktober 2007 skriver generaldirektören vid Arbetsmiljöverket
Mikael Sjöberg bland annat följande:

”Vi går mot ökad specialisering och ensidighet i arbetet. Det finns något av nytaylorism och
åter till banden. Vi får också en ökad kognitiv belastning utan att arbetsuppgifterna för den
skull är särskilt avancerade. Jag tänker på personalen vid callcenters som tar emot 350 samtal
per dag men som vid arbetsdagens slut inte kan minnas ett enda.”

I Dagens Arbete i november 2001 skriver man mer om taylorismen som gjort comeback på
den svenska arbetsmarknaden:
”Minns ni Taylor, amerikansk ingenjör och konsult, mannen bakom den vetenskapliga
företagsledningen för drygt hundra år sedan? Han har gjorts till symbol för utarmade,
monotona, utslitande arbeten. Hans idé var att stycka upp industriarbetet och att med hjälp av
tidsstudier mäta och rationalisera det rutinmässiga tempoarbetet. Arbetarna skulle vara
utbytbara. Tankearbete och kontroll överläts till arbetsledningen.
Idéerna vann insteg framförallt inom den framväxande bilindustrin. Vid Fordfabrikernas
löpande band slet människor tills de stupade. Då byttes de bara ut. Taylorismen spreds vidare
över den industrialiserade världen, också till 1920-talets svenska textilfabriker och verkstäder.
Taylors idéer präglade industrin långt in på 1980-talet. Då kördes han ut från arbetsplatserna.
Hans gamla idéer hörde inte den moderna tiden till.
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Nu gör han comeback. Ett tidens tecken är att den gamla MTM-föreningen återuppstått. MTM
står för metod-tid-mätning och är en metod för arbetsstudier som utvecklades i USA under
1940-talet … den svenska MTM-föreningen servade företagen under 50-, 60- och 70-talet
men mot slutet av 80-talet försvann intresset och föreningen kom att självdö. Ingen var längre
intresserad av tidsstudier.
Idag är det annorlunda. Stora viktiga företag som Volvo, Saab, ABB och Electrolux står i kö
för att köpa MTM-föreningens tjänster.
Företag som är utsatta för hård konkurrens vill helt enkelt hitta bättre metoder att hålla koll på
kostnaderna säger Klaus Helmrich i MTM-föreningens styrelse. Taylors teser är visserligen
ålderstigna. Men han sade att ledarskapet inom industrin hela tiden måste analysera och dra
slutsatser. Det står sig än idag.
Men på verkstadsklubben vid Electrolux i Mariestad suckar Åke Samuelsson:
Taylorismen har kommit tillbaka till oss med god fart. Vi har gått tillbaka till det gamla.”

Taylorismen har inte bara gjort comeback inom industrin och inom tjänstesektorn. Idag har
Taylors gamla idéer även slagit igenom inom undervisningsväsendet. I en artikel i tidningen
SkolLedaren beskriver forskaren Ann Ludvigsson hur nytaylorismen tagit över inom skolan.
Hon har i en doktorsavhandling undersökt hur skolledare och lärare ser på varandra och
påverkar varandra:
”I ledarskapsforskning talar man ofta om ledaren mera som den store domptören, som medelst
sina personliga ledaregenskaper driver en hel organisation åt ett och samma håll. Och
sammanhanget ser man inte till. Medarbetarna, med sina uppfattningar eller motstånd mot nya
idéer, var finns de?”
Den trend Ann Ludvigsson tycker sig se, att man i en rad sammanhang på ett överdrivet sätt
betonar ledarens roll, speglar en äldre syn på ledaren, menar hon. Hon kallar det rentav
nytaylorism.
Menar du att det är en ideologisk förändring?
”Ja, så ser jag det. Större ansvar för skolledaren och ökad central styrning av skolan kan
komma att innebära minskat handlingsutrymme för skolledare och lärare att tillsammans
påverka utvecklingen av skolan”.
Den förändring hon ser gäller också synen på kunskap:
”Det är fakta som ska pluggas in för att vi ska bli så effektiva som möjligt när vi kommer ut i
produktionen. Det ska mätas och värderas och styras uppifrån”.
Således finns det exempel på att nytaylorismen fått starkt fotfäste inom både industri,
tjänstesektor och undervisningsväsendet. Även tjänstemän på en lite högre nivå är idag
drabbade av taylorismens comeback. I en artikel i tidningen Computer Sweden skriven av
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Martin Wallström ges exempel på hur den nya IT-tekniken i tayloristisk anda används inom
beslutsstöd för att kontrollera och övervaka de anställda:

”På många håll används beslutsstöd för att öka kollen på användarna mer än att stödja
verksamhetsbeslut. Samma verktyg som gör säljaren mer produktiv och drar in mer
försäljning, ökar kundnöjdheten och ger bättre affärer kan användas för uppföljning, kontroll
och övervakning.
Steget är inte långt till det som Frederick Winslow Taylor gav namnet Scientific management.
Metoden mäter personalens prestationer i detalj. Den tillkom på 1800-talet, spreds och
avfärdades på 1900-talet, men har fått sin renässans på 2000-talet med nytaylorismen.
Numer är det inte tidsstudiemän med vita rockar och klockor som hotar, utan ständigt
närvarande it-system – från central övervakning ut till de anställdas mobiler. När systemen
finns blir frestelsen stor att införa tidsstudieliknande system som håller koll på personalen
långt ute på fältet.
Jag menar inte att man inte ska hålla koll och använda resurserna effektivt. Men mängderna
av data kan göra det frestande för cheferna att använda beslutsstödet för att hänga personalen i
hasorna och kolla om alla gör sitt jobb.
Övervinn frestelsen att göra mobilerna till det nya stämpeluret. Beslutsstödet måste accepteras
av användarna för att bli till nytta. Så sker inte när det är ett kontrollverktyg”.

Alltså ännu ett bevis för att taylorismen – i form av nytaylorism – gjort en stark comeback på
den svenska arbetsmarknaden av idag. Denna comeback syns både inom privat och offentlig
sektor.
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Andra produktionsmodeller

De japanska produktionsidéerna
Efter andra världskriget utvecklades nya idéer om arbetsorganisation i Japan. Den japanska
industrin levde då under knappa villkor. Det var nödvändigt att använda resurserna effektivt
(Hållbart arbete – En plattform för utveckling av arbetsorganisationen – utgiven av IF
Metall). De japanska idéerna handlade därför om att utveckla enkla och smarta lösningar för
att med små resurser bygga konkurrenskraftiga företag. Det handlade också om att styra och
motivera arbetarna för att få ut så mycket som möjligt av arbetsplatsen.
Just in time, Kaizen, nollfel, förbättringsgrupper, Toyotamodellen och lean production är
begrepp som hämtats från den japanska synen på produktion. Särskilt begreppet ”lean
production” fick genomslag på 90-talet. Det användes för att beskriva det sätt som Toyota
omsatte de japanska produktionsidéerna på en flödesorienterad produktion utan buffertar –
styrd av behovet av de inplanerade leveranserna. Ett produktionssystem där alla arbetar efter
standardiserade arbetsbeskrivningar och där allt som görs ska vara värdeskapande för kunden.
Utmärkande för lean production i dess ursprungliga form är också att det pågår en ständig
förbättringsverksamhet på företaget, som de anställda är delaktiga i. Lean production är i sig
inte ett färdigt koncept, utan en produktionsfilosofi med ett antal verktyg för effektiv
produktion.
Vi ser idag hur företag arbetar med utgångspunkt från de japanska produktionssystemen.
Ibland kallas det Toyotamodellen, ibland lean production, ibland benämns det med det egna
företagsnamnet – Scania Produktionssystem, Haldex way etc.

Ytterligare produktionsmodeller
På Volvo lastvagnar i Umeå tillämpades en helt annan arbetsorganisatorisk modell för att
tillverka och montera lastbilshytter fram till 2003. Varje grupp hade ett totalt ansvar för att
montera en komplett hytt. Gruppen bestod av ett tiotal montörer. Merparten var operativa,
någon arbetade med administration, kontroll och test och några med att täcka frånvaro,
utbildning med mera. I arbetsorganisationen ingick att alla montörer hade rätt till en
individuell utveckling i alla ingående arbetsmoment och ansvarsuppgifter.
Även vid Volvos Kalmarfabrik och Uddevallafabrik tillämpades detta produktionssätt fram
till början av 90-talet. Dessa två fabriker lades ned under 90-talskrisen när Volvo minskade
sin verksamhet och koncentrerade produktionen till huvudfabriken vid Torslanda i Göteborg.
Utvärdering har visat att detta produktionssätt både gav högre produktivitet och bättre kvalitet
än jämförbar produktion vid Torslanda-fabriken som monterade på löpande band (Hållbart
arbete – En plattform för utveckling av arbetsorganisationen – utgiven av IF Metall).
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Hur utveckla ett hållbart arbete?
Produktionssystem som utgår från Toyotamodellen, så kallad lean production, kan mycket väl
vara grundstommen i att utveckla ett hållbart arbete. Många av dess grundpelare är naturliga
och logiska för att forma en effektiv produktion. Dit hör till exempel att göra rätt från början,
standardiserade processer, ordning och reda, ständiga förbättringar och teamarbete.
I utvecklingsarbetet krävs dock en större helhetssyn. Att utveckla den totala effektiviteten och
inte enbart effektiviteten inom ett avgränsat produktionsavsnitt. Att se på både produktionen
och produktionens kring- och stödfunktioner och samspelet dem emellan.
Det är också viktigt att inte bara se på vilken vinst en ökad produktivitet ger, utan också på
dess kostnader, enligt IF Metall. Ifall den ökade produktiviteten leder till fler
belastningsskador blir resultatet högre kostnader för sjukskrivning. Ifall ett alltmer utarmat
arbetsinnehåll ökar personalomsättningen skjuter kostnaderna för rekrytering i höjden.
Men om lean production kombineras med en helhetssyn på produktionen och med ett
utvecklat arbetsinnehåll – då ökar arbetstagarnas motivation och engagemang såväl i det
dagliga arbetet, som i utvecklingsarbetet på företaget. Då finns goda förutsättningar för ett
hållbart arbete och ökad konkurrenskraft.
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Taylorismens återkomst
”Taylorismen har kommit tillbaka till oss med god fart. Vi har gått tillbaka till det gamla.”
Åke Samuelsson, verkstadsklubben vid Electrolux i Mariestad.

Det är idag mer än 100 år sedan ingenjören Frederick W. Taylor presenterade sina idéer om
vetenskaplig arbetsledning i boken ”The Principles of scientific Management” år 1911. Två år
senare kom boken i översättning på svenska.
Taylorism, eller vetenskaplig arbetsledning, förknippas ofta med tidsstudier och
tidsstudiemän som med stoppuret i högsta hugg mäter tidsåtgången för varje liten del i ett
större arbetsmoment.
Hur togs dessa idéer emot av arbetarrörelsen? Det var ju trots allt arbetarna ”på golvet” som
mest direkt påverkades av de nya tankarna om hur arbetsprocessen skulle finfördelas i små
delmoment. Förekom det någon debatt om taylorismen inom arbetarrörelsen efter
publiceringen av den kända boken?
Sören Falebäck beskriver taylorismens och hur den introduceras i Sverige en gång i tiden. Han
konstaterar att detta skedde nästan helt utan debatt. Taylorismen ansågs för några årtionden som
föråldrad, men den har numera återkommit på den svenska arbetsmarknaden och spridit sig även till
den offentliga sektorn, konstaterar han.

Taylorismens återkomst ges ut av Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna, FAiE, Svarvargatan 9,
632 29 Eskilstuna. Den är den första av föreningens skrifter. Fler ex kan beställas från föreningen.
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