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Sammanfattning 
Vi har i vårt fördjupningsarbete ingått i ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Chalmers 
Tekniska Högskola, vi har därigenom fått ta del av genomförda forskningsprojekt mellan 
Chalmers Tekniska Högskola och fordonsindustrin, främst Volvo. Syftet med vårt 
fördjupningsarbete är att belysa makt och kontroll inom vissa delar av fordonsindustrin under 
perioden 1990-2005, specifikt har vi undersökt vilka uttryck kontrollen tagit sig på 
verkstadsgolvet i de båda produktionssystemen, löpandeband respektive alternativ montering. 
Vi granskar diverse argument för och emot alternativ montering, sedan presenterar vi våra 
skilda erfarenheter av de båda produktionssystemen, samt vår gemensamma förförståelse av 
att alternativ montering är att föredra samt att en tydlig kontroll inte gynnar människan. Vi har 
gjort en genomgång av tidigare forskning bl.a. inom områdena egenkontroll och ledarskap, 
och även tittat på valet av kontroll eller motivation som en styrningsstrategi. Därefter 
introducerar vi de teorier som vi använt oss av och då framför allt Mintzbergs strukturering av 
organisationer. Dessa mynnar sedan ut i en beskrivning av de fyra aspekter av kontroll som vi 
själva konstruerat inför analys och diskussion; egenkontroll, socialkontroll, direktkontroll och 
tekniskkontroll. Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv och en tidigare, i samband 
med nämnda forskningsprojekt, insamlad empiri, vilken utgörs av filmade intervjuer samt 
observationer. I vårt metodkapitel ger vi fallbeskrivningar och redogör för etiska 
överväganden. Resultatkapitlet inleds med en presentation av kategorier vi skapat för att 
underlätta bearbetningen av empirin. Vi har kommit fram till att den tydligaste 
kontrollmekanismen vid löpandebandet är bandets rörelse och vid dockmonteringen 
ansvarskänslan. Kontrollen tycks ha en rutinartad effekt i båda produktionssystemen. Vid 
dockmonteringen framkommer det att kontrollen får negativa konsekvenser för det sociala 
samspelet, på så sätt att det uppstår konflikter. 
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1 Inledning 
Massproduktion grundar sig i stor utsträckning på Taylors idéer om den vetenskapliga 
arbetsledningen som han presenterade 1911 i ”Rationell arbetsledning”. Taylors lära innebar 
att tekniker och ingenjörer tog över kunskapen och makten om arbetets utförande, istället för 
att man som tidigare förlitade sig på arbetarnas egenförvärvade yrkeskunskaper. Taylors 
ambition var bl.a. att hindra systematiskt fusk.1 År 1913 introducerade Ford löpandebandet, 
detta initiativ tillsammans med Taylors lära, kom att utgöra två grundförutsättningar för 
massproduktion2.  
 
I Sverige stödde fackföreningarna länge utvecklingen av massproduktionen och Taylors idéer, 
bland annat genom MTM-systemet (metod-tid-mätning), men vid slutet av 60-talet hade 
arbetarna och med dem fackföreningarna tröttnat. Arbetarna var utleda på arbetsgivarens 
ensidiga förbehåll om rätten att ”leda och fördela” arbetet. Arbetets innehåll och utformning 
blev en viktig fråga, inte bara genom att nya krav ställdes, utan också som en nyckel till bättre 
produktivitet och högre kvalitet. Man krävde utveckling av arbetsmiljön och arbetsinnehållet 
samt insyn och medinflytande i beslutsfattandet, vilket kom att resultera i bl.a. 
medbestämmandelagen (MBL) 1976.3  
 
Gyllenhammar, dåvarande VD för Volvo, kom 1973 ut med boken ”Jag tror på Sverige”, där 
utvecklar han idéer som senare kommer att utgöra en del av ”den svenska modellen”. Denna 
modell framhåller att man ska anpassa arbetet till människorna, finna meningsfulla 
arbetsuppgifter, men också tillgodose kraven på effektivitet.4 Detta var nödvändigt, i denna 
tid, då man bl.a. hade låg arbetslöshet och därför behövde erbjuda attraktivare arbeten. Detta 
ledde till att man på Volvo frångick löpandebandet och testade olika typer av, vad som här 
benämns, alternativ montering. Volvos Kalmarfabriker (1974) och senare Volvo 
Uddevallafabriken (1988) blev förebilder för den alternativa monteringen i självstyrande 
arbetsgrupper, detta även för företag utanför Sverige. En avhandling som beskriver stora delar 
av denna utveckling är Berggrens ”Det nya bilarbetet”5. 
 
Idag har man emellertid av olika anledningar på bl.a. Volvo återgått till löpandeband (om 
även med vissa nya och/eller annorlunda förtecken såsom Lean Production). Det råder dock 
fortfarande delade meningar om vilken fortsatt utveckling som bäst främjar svensk 
fordonsindustri. Det finns omfattande forskning, såsom bl.a. framgår av de referenser som ges 
i vår referenslista, från 1970-talet till idag om varför man valt att först införa för att sedan 
överge ”den svenska modellen” och med den, alternativ montering.6  
 

1.1 Argumentation för och emot alternativ montering 
Ett av de främsta argumenten för återinförande av löpandeband är, enligt företrädare inom 
fordonsindustrin, att det ger en högre produktivitet jämfört med alternativ montering. Man 
använder sig här av effektivitetsargument som lyfts fram för Lean Production, men det finns 
en studie som visar att man på Volvo Uddevallafabriken med alternativ montering, byggde 

                                                 
1 Taylor, 1920, Rationell arbetsledning. 
2 Olsson, 2008, Vi som stannade på Volvo, 1-3.    
3 Björkman, 2002, Utbildning, kompetens och arbete, 305. 
4 Gyllenhammar, 1973, Jag tror på Sverige.  
5 Berggren, 1990, Det nya bilarbetet.  
6 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 7. 
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samma bilmodell som byggs vid löpandeband på Volvo Torslandafabriken, fast på 2-4 timmar 
kortare tid.7

 
Fordonsindustrin har också argumenterat för att produktkvalitén blir högre vid löpandeband. 
Även här finner vi dock studier av en och samma modell monterad på de båda sätten, utfört 
vid Volvo Uddevallafabriken, som visar på att man med alternativ montering kan uppnå bättre 
produktkvalitet. Det slutliga erkännandet av alternativ montering aktualiserades aldrig, 
eftersom man i detta fall, men även i andra, från både företagsledningens såväl som från 
berörd fackförenings sida, nöjde sig men att vara lika effektiv som löpandebandet. Fabriken 
lades därmed ned innan utvecklingsarbetet fullföljts.8

 
Ett annat argument som i vissa fall förts fram från företagsledningens sida är att 
löpandebandet skulle erbjuda en bättre ergonomi, eftersom man bl.a. undviker extrem s.k. 
upparbetning som kan förekomma i alternativ montering. Upparbetningen är dock inte en 
nödvändig följd av alternativ montering, utan kan enligt författarna undvikas genom normer 
och regler. Arbetet vid löpandeband blir istället mycket repetitivt och det medför välkända 
förslitningsskador.9 När Dagens Nyheter frågar Thor Persson, informationschef på Volvo, om 
inte ergonomin var en av orsakerna till att man från början övergav löpandeband så håller han 
med, men menar att det ska vara möjligt att återinföra utan att ”pruta på kraven på 
arbetsmiljön”.10

 
Fordonsindustrin har internationaliserats och därför eftersträvar företagen att standardisera 
arbetet och då även produktionssystemen. Engström m.fl. hävdar dock att detta inte passar en 
marknad med hög produktdifferentiering (dvs. att produkterna måste skilja sig åt beroende av 
kundernas olika önskemål), stor efterfrågevariation och relativt korta produktlivscykler (dvs. 
den tid under vilket en produkt går att sälja med lönsamhet).11  
 
Tommy Kohle informationsdirektör på Volvo Lastvagnar menar att återinförandet av 
löpandebandet ökar konkurrenskraften och säkrar fabrikens framtid.12 Även angående detta 
råder det dock delade meningar, forskaren Lars Medbo säger vid samma tidpunkt att det är en 
global utveckling, där tanken är att systemet ska vara så enkelt att vem som helst kan utföra 
arbetet och då saknas poängen med att ha fabriker i Sverige, eftersom vi har kompetenta 
arbetare.13 Detta instämmer Gyllenhammar i, han menar att vi ska ta tillvara den kompetens 
som finns i landet och visa på att vi kan använda våra resurser klokare och mer framsynt än i 
många andra länder.14  
 
Till sist diskuteras styrningens betydelse vid valet av produktionssystem. Löpandeband ger 
företagsledningen goda möjligheter att överblicka produktionen, vilket gör det lättare att styra 
än vid alternativ montering som innebär en ökad frihet för arbetsledare, chefer och operatörer 
och därmed kräver ett annat sätt att leda och organisera verksamheten15. Johan Ancker chef 
inom verkstadsindustrins arbetsgivarorganisation, hävdar att en hårdare styrning av 

                                                 
7 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 10-11. 
8 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 10-11. 
9 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 10-11.  
10 Boström, 2003, ”Löpandeband på Umeåverken möts med olust”. 
11 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 11. 
12 Sandberg, 2000 ”Löpandebandet åter på Volvo Lastvagnar”. 
13 Sandberg, 2000 ”Löpandebandet åter på Volvo Lastvagnar”. 
14 Gyllenhammar, 2006, ”Sämre svensk arbetsmiljö hot mot industrins framtid". 
15 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 12. 
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produktionen har visat sig mer effektiv16. Enligt organisationsforskaren Mintzberg (1983), 
kan man säga att det egentligen handlar om ett val mellan styrningsstrategier där 
löpandebandet förutsätter övervakning och standardisering, medan alternativ montering 
kräver att man uppnår ”ömsesidig anpassning” från ledningen och de anställda. Det senare 
kan då anses vara mera komplicerat.17  
 
Engström m.fl. har kommit fram till att alternativ montering har övervägande positiva effekter 
för produktionen, men de lyfter även fram att ledningen på de flesta Volvo företag idag är av 
en annan åsikt då de har valt att återgå till löpandebandet. Detta anser Engström m.fl. kan bero 
på att den kunskap och det engagemang som alternativ montering väcker hos arbetaren leder 
till att maktbalansen förändras mellan arbetsgivare och arbetare. Om arbetsgivaren låter 
maktperspektivet ta över hand är det naturligt att de uppfattar alternativ montering som ett 
hot.18

 

1.2 Sammanfattning 
Utifrån vad som skisserats ovan, ser vi det högst troligt att företagets makt och kontroll samt 
vilka effekter dessa båda får på verkstadsgolvet, är av avgörande betydelse för hur man 
förhåller sig till de båda produktionssystemen. Vårt intresse av ämnet uppstår utifrån de ovan 
nämnda meningsskiljaktigheterna kring vilket produktionssystem som är att föredra. Vi 
kommer därför att granska ett av de skäl som vi tror är av vikt för att man inte använder sig av 
alternativ montering, nämligen makt, specifikt med avseende på kontroll. Vi anser att vårt val 
av ämne till fördjupningsarbetet är av intresse för allmänheten, särskilt för människors 
välmående på arbetsplatsen, men också för svensk arbetsmarknad. Detta eftersom hur företag 
använder sig av kontroll, enligt vår tolkning av föregående argumentation, tycks ha en 
avgörande betydelse för hur Sverige klarar konkurrensen på den globala marknaden. Vi menar 
att löpandebandet med dess tydliga kontroll inte ger möjlighet att ta tillvara på kompetensen 
som vi har i landet. 

                                                 
16 Rydman, 2004, ”Allt fler överger "svenska modellen"”. 
17 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 70. 
18 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 14.  
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2 Personlig bakgrund och förförståelse 
Vårt intresse av att fördjupa oss i de båda produktionssystemen uppstod i och med ett 
samarbete mellan Högskolan i Borås och Chalmers Tekniska Högskola. Vi kom i kontakt med 
två forskare, Bo Blomquist och Tomas Engström. De presenterade tidigare, under de senaste 
trettio åren, genomförda forskningsprojekt mellan Chalmers Tekniska Högskola och 
fordonsindustrin för oss. Vi kände att i deras empiri fanns det infallsvinklar som vi ville 
undersöka ytterligare. Valet av produktionssystem känns som ett mycket aktuellt ämne idag, 
då fordonsindustrin just nu befinner sig i ett väldigt ostabilt läge. Fordonsindustrins framtid 
berör oss i allra högsta grad, då den sysselsätter stora delar av Västsverige, där vi är 
verksamma.  
 
En av oss har tidigare arbetat vid löpandeband och noterade då, att man skulle kunna uppnå 
högre produktivitet och/eller produktkvalitet, genom att ändra styrningsstrategi. Istället för att 
styra genom kontroll skulle man kunna använda sig av motivation för att på så sätt få mer 
”självgående” arbetare, som mår bättre psykiskt, och dessutom gör sitt bästa för 
organisationen. Att kunna förändra dessa förhållanden, var delar av hennes förhoppning med 
att börja studera och därför förefaller detta val av ämne till fördjupningsarbetet synnerligen 
intressant. Om företagsledningen trots allt väljer att arbeta med kontroll framför motivation, 
hur ser detta då ut? Hon har vid löpandeband sett det negativa i att befinna sig i en 
oföränderlig maktrelation, där hon upplever att egenkontrollen är minimal. 
 
Den andre har enbart erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet och specifikt inom 
omvårdnadssektorn, där arbetet skiljer sig avsevärt från fordonsindustrins produktionssystem. 
Då hon har arbetat inom en kommun som applicerat Lean Production på delar av sin 
verksamhet, tycker hon att det ska bli intressant att undersöka det område från vilket Lean 
härstammar. Inom kommunalverksamhet finns fortfarande maktrelationer, men kontrollen ser 
annorlunda ut, mycket p.g.a. att kommunen inte är ett vinstdrivande företag. Där upplever 
man ofta att man kan påverka sin arbetssituation, dock inom vissa ramar.  
 
Vi vill båda undersöka valet av styrningsstrategi, kontroll kontra motivation, då vi har för 
avsikt att i framtiden arbeta med att leda och utveckla människor samt organisationer. Ur 
denna aspekt kommer hur vi själva utövar makt och kontroll ha avgörande betydelse. Kontroll 
i sig tycker vi är aktuellt att undersöka, då vi inom vår utbildning diskuterat att vi idag i allt 
högre grad tenderar att utveckla ett kontrollsamhälle. Vi kan se inbyggda kontrollmekanismer 
i stora delar av vår vardag och därför funderar på hur detta påverkar människan. Vi menar att 
inom arbetslivet är bl.a. stämpelklockan en tydlig kontrollmekanism, men även att t.ex. 
grannar utgör en typ av kontroll för om jag har rätt till sjukskrivning eller ej. Kontrollen blir 
här en form av övervakning.  
 
Vi har båda en förförståelse av att människans välbefinnande inte gynnas av en tydlig 
kontroll, detta tror vi till stor del beror på att vi är verksamma inom beteendevetenskapen och 
därför anser att människan mår bra av en viss grad av egenkontroll. Det kan innebära frihet 
under ansvar, som oftast upplevs positivt, fast det enligt oss, kan innefatta ”osynliga” 
kontrollmekanismer. Vi sympatiserar i nuläget med de skäl som lyfts av vissa av forskarna 
som nämnts ovan samt vissa praktiker för alternativ montering, detta kommer vi 
fortsättningsvis att ta i beaktning i vårt fördjupningsarbete. 
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3 Syfte och frågeställningar  
Vårt huvudsyfte med fördjupningsarbetet är att belysa makt och kontroll inom vissa delar av 
fordonsindustrin under perioden 1990-2005.  
  
Detta ska vi göra genom att specifikt undersöka vilka uttryck kontrollen tagit sig på 
verkstadsgolvet i de båda produktionssystemen, löpandeband respektive alternativ montering, 
under denna tidsperiod.  
 
Makt och kontroll har enligt oss en nära samhörighet med varandra, för att en organisation ska 
fungera och uppnå sina mål, krävs att alla inblandade aktörer strävar åt samma håll. Detta 
förutsätter i de flesta fall att det finns någon eller några som styr, de innehar med andra ord 
makt. För att uppnå organisationens syfte, utövar de således makt och detta kan ske genom 
användning av kontroll. Vilka uttryck kontrollen tar sig kan dock se olika ut, beroende av 
vilken form av kontroll de väljer att använda sig av. 
 

Ledning, 
chefer, 

tekniker 

Verkstadsgolvet 

 
 
Figur 1. Begreppsprecisering: Den kontroll vi undersöker är den som berör operatörerna på 
verkstadsgolvet (se figur 1, markering), inifrån dem själva, inbyggd i produktionssystemet, 
ovanifrån, sinsemellan operatörerna samt de motreaktioner som operatörerna ger uttryck för. 
Se vidare avsnitt 5.4 för en fördjupad diskussion av olika aspekter av kontroll. 
 
I fördjupningsarbetet ska vi utifrån en tidigare insamlad empiri belysa följande 
frågeställningar; (1) Vilka former av kontrollmekanismer kan man urskilja på verkstadsgolvet, 
(2) hur fungerar och upplevs kontrollen på verkstadsgolvet av operatörerna i de utvalda 
produktionssystemen, samt (3) vilka konsekvenser får kontrollen för det sociala samspelet19 
inom företaget?  
 

3.1 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att studera alternativ montering i form av dockmontering vid Volvo 
Uddevallafabriken och löpandeband på Volvo Torslandafabriken. Då vi använt oss av tidigare 
insamlad empiri har detta i sig inneburit en avgränsning för vad vi haft möjlighet att studera. 
Empirin från Chalmers Tekniska Högskola innefattar ett stort antal undersökningar utförda på 

                                                 
19 Med det sociala samspelet, menar vi hur kontrollen påverkar relationerna mellan medarbetare såväl som 
mellan olika befattningar, vilket i sin tur påverkar samarbete mellan dessa. 
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olika Volvo företag från 1985 till idag. Det har gjorts såväl enkätundersökningar som 
intervjuer och observationer. Vi ansåg dock att den kvalitativa empirin var mer lämplig att 
använda då vår frågeställning markant skiljer sig från tidigare ställda och eftersom enkäter ger 
en snävare empiri, på förhand uppställda svarsalternativ, ansåg vi att empiri genererad ur 
enkäter inte skulle ge tillfredställande validitet åt vårt fördjupningsarbete. Vi ville vidare ta 
del av någon typ av berättande källa, inte enbart observationer, eftersom vi kände oss mer 
bekväma med denna metod i förhållande till våra förkunskaper i ämnet samt tidsramarna för 
fördjupningsarbetet. Detta begränsade oss så till att använda empiri från Volvo 
Uddevallafabriken som är det enda fall där man använt sig av intervjuer. För att ändå kunna 
göra en form av jämförelse mellan de båda produktionssystemen, valde vi att även innefatta 
observationer i vårt fördjupningsarbete. Vårt val av Volvo Torslandafabriken kändes naturligt, 
eftersom de där tillverkar samma produkt som de tidigare gjorde vid Volvo 
Uddevallafabriken. Denna empiri innefattar således inga intervjuer från Volvo 
Torslandafabriken, vilket gör att vår tyngdpunkt ligger på dockmonteringen och Volvo 
Uddevallafabriken. Vi har valt att inte ta hänsyn till de formella aspekterna såsom regler etc. i 
de båda produktionssystemen, utan fokuserat på att observera det som sker i det dagliga 
arbetet såsom framgått av filmerna.  
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4 Tidigare forskning 
Under 1960-talet började man diskutera de konsekvenser som den tekniska utvecklingen hade 
fått för det industriella arbetet. Fackföreningarna började ställa krav på arbetsmiljön och man 
började arbeta med demokratisering inom det svenska arbetslivet. Socioteknikens tankesätt 
började spridas och inom detta område var Thorsryd och Emery verksamma. De presenterade 
på slutet av 1960-talet resultaten av ett norskt forskningsprojekt där utgångspunkten var 
företagsdemokrati. Studien belyste hur arbetsorganisationen kunde ändras för att ge ökad 
produktivitet och ökad arbetstillfredsställelse. Studien visade att om individen fick större 
möjlighet att utöva kontroll över sitt eget arbete och se sin insats i relation till sina 
arbetskamraters, ökade benägenheten att inta en positiv inställning. Denna positiva inställning 
var av grundläggande betydelse för en demokratisk miljö, men även för individens initiativ- 
och skaparförmåga. Det finns dock ingen allmängiltig metod för att skapa sådana 
förändringar. Arbetsutvidgning visade sig vara fördelaktig under vissa förhållanden, medan 
delvis självstyrande arbetsgrupper fungerade bra i andra situationer. Vilka förändringar som 
krävdes var avhängda av den teknologi som användes.20  
 
Experiment av denna art fick under denna tid ingen riktig förankring inom fordonsindustrin i 
stort, men däremot spred sig idéerna till olika sektorer i samhället. Självstyrande 
arbetsgrupper kom senare, med början under 1970-talet, att utgöra en del av den ”svenska 
modellen”, som också innebar att man försökte utveckla mer meningsfulla arbeten. Volvo 
utförde experiment med alternativ montering, såsom de vid Kalmarfabriken samt 
Uddevallafabriken som vi tidigare nämnt. De försökte hitta nya lösningar för att anpassa 
produktionen till människorna. Senare introducerades ett nytt produktionssystem, som innebar 
att produkten eller en större enhet av den, befann sig på samma plats under hela monteringen i 
en s.k. docka; detta kom att kallas dockmontering. I samband med dessa experiment kom 
forskare från bl.a. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet att involveras i 
Volvos utvecklingsarbete. Delar av denna forskning kommer översiktligt att refereras i avsnitt 
4.1 nedan. 
 

4.1 Forskning i samarbete med Volvo företagen kring alternativ montering 
Ellegård m.fl. har i en studie påvisat att Volvo hade som ambition att med Volvo 
Uddevallafabriken närma sig något som man kallade ett naturligt arbete. Detta kännetecknas 
av att arbetaren har egenkontroll, att arbetet omfattar en helhet, att arbetet har en mening för 
individen och att kunskapsöverföringen sker likt ett lärlingssystem. I denna studie framhålls 
att för att operatörerna ska uppleva att de är betydelsefulla, är det av vikt att de kan överblicka 
sin tid under arbetets gång. Ellegård m.fl. menar att företaget borde organisera arbetet så att 
det inte skapas ”små nu”, utan att personalen kan se att deras handlingar fyller en mening. I de 
intervjuundersökningar som gjordes i samband med denna studie av Uddevallafabriken 
framkom att de anställda upplevde att de hade skapats ett bra arbete, dock en aning rörigt.21

 
Engström m.fl. (1995) har fått fram en skillnad vad gäller upplevd tillfredsställelse, genom 
inflytande och kontroll, mellan operatörerna på Volvo Uddevallafabriken och arbetare inom 
verkstadsindustrin i allmänhet. Man framhåller här också att man genom att uppnå en balans 
mellan krav och kontroll kan man hitta en hälsosam grad av utmaning i arbetet. Vidare 
diskuterar författarna att inflytande och kontroll över arbetet antas motverka stress och 
                                                 
20 Thorsryd, Emery, 1969, Mot en ny bedriftsorganisasjon,12-13. 
21 Ellegård, Engström, Nilsson, 1989, Principer och realiteter; 8-84. 
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sjukdom. De hänvisar till en studie av Johansson, i vilken man kom fram till att arbetare inom 
verkstadsindustrin, med hög grad av mekanisering, i allmänhet var sjukare och upplevde ett 
stort antal stress symptom. Engström m.fl. lyfter också fram Ganster som motsätter sig detta, 
han menar att det inte är helt säkerställt att hälsoskillnaderna primärt beror på kontroll över 
arbetet. 22   
 
I en senare artikel skriver Engström m.fl. (2004) att vid löpandebandet har operatörerna ingen 
eller ytterligt begränsad översikt över produktionen, arbetet styrs helt och hållet av rörelsen på 
löpandebandet. De menar att man ska uppmärksamma att alternativ montering kan förändra 
maktbalansen, genom att operatörerna själva får expertkunskaper och deras engagemang 
påverkar resultatet. ”Den svenska modellen” innebär att arbetsgivare och anställda är villiga 
att samarbeta och acceptera att de är beroende av varandra och inte ser sin relation enbart som 
ett maktspel. Om arbetsgivaren låter maktperspektivet ta överhand, är det en naturlig följd att 
de ser alternativ montering och dess förändring av maktbalansen som ett hot. I den alternativa 
monteringen kan delar av det administrativa arbetet tas över av operatörerna, detta har visat 
sig effektivt, men det gör att även mellanchefer kan känna sig hotade.23

 
De konkurrensfördelar som man kan vinna genom denna typ av montering är svårare att på 
förhand beräkna än ”vanliga” nedskärningar. Ledning och produktionstekniker argumenterar 
för att löpandeband är nödvändigt bl.a. för att kunna kontrollera produktionen och säkerställa 
leverans. Författarna menar däremot att i Sverige bör vi se den alternativa monteringen som 
en av våra starkaste konkurrensfördelar, eftersom vi har kompetent arbetskraft i landet. Dock 
så påpekar de, att detta kräver mer av de personer som designar och styr produktionen.24

 
Enligt Blomquist m.fl. har ledningen och produktionstekniker på Volvo under 2000-talet ofta, 
i samband med återgången till löpandebandet, hävdat att löpandebandet inte bara är 
effektivare än alternativ montering, utan nödvändigt för att kunna kontrollera arbetet. 
Författarna menar dock att detta beror på att man saknar kunskaper i att styra arbetet i dessa 
produktionssystem, detta inkluderar en avsaknad av förmågan att leda arbetsgrupper. De 
uppmärksammar också att alternativ montering ger operatörerna expertkunskaper och skapar 
ett engagemang hos dem, som förändrar maktbalansen gentemot arbetsgivaren. Detta gör att 
alternativ montering, från ledningens sida, kan upplevas som ett hot. När vissa arbetsuppgifter 
som tidigare utfördes av olika experter, tas över av operatörerna själva, kommer även dessa 
att uppleva alternativ montering som hotfull. 25

 
Forskarna har förstått det som att ett av skälen till att företagsledningen valde att frångå 
alternativ montering, såväl i Tuve som i Umeås lastbilsfabriker, var att de ville återta 
kontrollen av produktionen. Styrningen vid löpandebandet beskrivs av författarna som 
extremt tydlig, då produkten rör sig vidare, tvingas operatörerna att anpassa sig till detta.26

 
* 

                                                 
22 Engström, Johansson, Jonsson, Medbo, 1995, “Empirical Evaluation of the Reformed Assembly Work at the 
Volvo Uddevalla Plant: Psychosocial Effects and Performance Aspects”, 293-308.  
23 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, “Some Considerations Relating to the Reintroduction of Assembly Lines in 
the Swedish Automotive Industry”, 764-769. 
24 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, “Some Considerations Relating to the Reintroduction of Assembly Lines in 
the Swedish Automotive Industry”, 764-769. 
25 Blomquist, Engström, Jonsson, Medbo, 2008, ”Outlining Assembly System Designs and Work Organisations 
Utilised Within the Swedish Automotive Industry”. 
26 Blomquist, Engström, Jonsson, Medbo, 2008, ”Outlining Assembly System Designs and Work Organisations 
Utilised Within the Swedish Automotive Industry”. 
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Vid dockmontering använder man sig ofta av helt eller delvis självstyrande arbetsgrupper.  
Arbetarna har frivilligt accepterat att tillhöra arbetsgruppen, d.v.s. man accepterar vissa 
villkor när man tar en anställning. I vissa fall kan tillhörighet till sådana arbetsgrupper 
upplevas som ett tvång p.g.a. att andra alternativ är sämre, i sin ytterlighet arbetslöshet. 27

 
Sådana arbetsgrupper har en överenskommen uppgift att utföra och den blir genom detta ett 
instrument för att nå organisationens syfte. Klassisk och ständigt återkommande är konflikter i 
underordnades relation till överordnade. Det handlar om motstridiga syften och arbetarnas 
behov av självständighet, men även av att slippa ta ansvar och därmed uppstår behov av 
styrning och kontroll. Det uppstår även konflikter mellan individerna, då medarbetarna utgör 
instrument för individen att uppnå sina specifika syften, såsom lön etc. 28 Vid korrekt 
utformade självstyrande arbetsgrupper erhåller arbetarna större frihet i utbyte mot ökat ansvar. 
Företaget uppnår på så sätt ökad flexibilitet, men arbetet kan också upplevas, av överordnade, 
som svårare överblicka.29

 

4.2 Forskning specifikt om ledarskap inom Volvo 
Oudhuis (2004a) diskuterar hur vi har gått från att efterfråga ”den goda arbetaren” till den 
anställbare. I och med detta har också det moderna ledarskapet förändrats, från centralisering, 
ensam ansvar och kontrollerande, till något som liknar en coach. Oudhuis har, för att 
undersöka denna förskjutning samt hur den påverkar individen, studerat Volvo Bussar i 
Borås. Här använde man sig av alternativ montering, dock så hade ledarskapet inte anpassats 
efter detta, utan var mer traditionellt.30  
 
Man hade på Volvo Bussar i Borås, under 1990-talet, problem med att engagemanget bland 
arbetarna sjönk och att deras kompetens inte utnyttjades fullt ut. 1998 beslöt man att övergå 
från dockmontering till en form av löpandeband, vissa tjänstemanna uppgifter flyttades också 
ned till ”golvet”. 2001 fick man en ny chef, hon hade ett mer emancipatoriskt sätt att leda, 
mer coachliknande. Det nya produktionssystemet innebar gruppbaserat arbete och inom två av 
fem arbetsgrupper gav detta upphov till problem, då enskilda arbetare inte ville rotera 
och/eller inte kom överens med övriga. Genom öppen kommunikation löste man dock dessa 
svårigheter. De uppgifter som tagits över från tjänstemännen visade sig svåra att lära och den 
avsedda rotationen på dessa uteblev i många fall, detta ledde i sin tur till irritation. Det nya 
produktionssystemet innebar dock mindre kontakt kollegorna emellan, vilket avspeglade sig i 
att man inte visade samma solidaritet, inte var lika hjälpsamma. Det nya ledarskapets som 
introducerades, genom den nya chefen, hade många positiva effekter, ökat inflytande, ansvar, 
delegering och en tvåsidig kommunikation. Dessa effekter ledde till att operatörerna kände att 
de hade ett egenvärde. Trots detta så uppstod en viss irritation kring vem eller vilka som fick 
möjligheterna att utföra vissa uppgifter.31  
 
Hur man med denna nya emancipatoriska ledarskapsteknik skapar anställbara individer kan 
ses ur Foucaults perspektiv, ”conduct of the conduct”, vilket innebär att ideal och normer 
internaliseras hos individen så till den grad att denne upplever egenkontroll. Att leda 

                                                 
27 Granér, 1991, Arbetsgruppen, 18-20, 38. 
28 Granér, 1991, Arbetsgruppen, 18-20, 38.  
29 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 25. 
30 Oudhuis, 2004a, Learning to be Employable, 189-198. 
31 Oudhuis, 2004a, Learning to be Employable, 189-198. 
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traditionellt har inneburit att arbetaren inte känt uppskattning och när du inte blir sedd 
anstränger du dig inte heller. Genom ett emancipatoriskt ledarskap däremot uppnår man en 
strävan efter att göra sitt bästa, eftersom då man uppmuntras och blir sedd som framgångsrik, 
vill man ha mer av denna framgång. I bägge dessa produktionssystem, med dess anpassade 
ledarskapstekniker, finns svagheter, i den senare består dessa framför allt av sociala sådana.  
 
Oudhuis menar att det handlar om att man med den nya ledarskapstekniken försvagar 
kollektivet och skapar en starkare lojalitet gentemot ledningen. Teknikerna för att skapa den 
goda arbetaren eller den anställbare, skiljer sig markant åt, dock så återfinns liknande 
irritationsmoment och uttryck av frustration. Den avgörande skillnaden är dock att man i den 
nya arbetsmodellen känner sig värdefull. Oudhuis talar om att det uppstår en polarisation, 
eftersom det krävs en viss attityd för att dra nytta av denna nya typ av ledning och arbetarroll. 
Till viss del innefattar detta en konkurrens mellan arbetarna. Man kan säga att man genom att 
uppnå detta ”tävlingsmoment” internaliserat vissa ideal och normer hos arbetarna, vilket kan 
ses som ett mycket effektivt sätt att styra dem. Man kan dock se att vissa individer känner sig 
osäkra inför dessa nya villkor, de var nöjda med att enbart utföra sitt arbete. Oudhuis frågar 
sig slutligen om vi genom detta nya coachande ledarskap och strävan efter anställbarhet, 
verkligen erhåller egenkontroll eller om det handlar om en annan typ av disciplinering? 
Egenkontroll eller manipulation, det kan endast den enskilda individen svara på.32  
 
Oudhuis (2004b) har även gjort en studie av samma fall, Volvo Bussar i Borås, men med 
fokus på problemen med det sociala samspelet som uppstod i och med införandet av det nya 
produktionssystemet. En konsekvens av denna förändring var att det uppstod en 
individualisering av arbetsgruppen, ”the indvidualised team” som Oudhuis benämner den. Här 
redogör hon för anledningar till att individerna i de nya arbetsgrupperna är mer intresserade 
av sin egen personliga situation än arbetsgruppens samt varför mindre grupperingar längs 
löpandebandet fungerar väl, medan helheten inte fungerar. Oudhuis framhåller att företagets 
idé var god, de eftersträvade mångkunnighet, egenkontroll, ansvarstagande och kompetens, 
men behoven hos arbetarna såg olika ut beroende av ålder, kön, styrka, arbetstempo och 
trygghetsönskan. Oudhuis beskriver här hur hon tror att omständigheter såsom ett ökat 
avstånd mellan personerna i produktionen och ett ökat antal personer i varje arbetsgrupp 
bidragit till att skapa en tydlig ”vi och dom” känsla hos arbetarna.33  
 

* 
 
Vi ser här ovan att egenkontrollen inte tas tillvara av operatörerna, det blir svårare för 
företaget att styra på det friare sätt de valt här. Vi menar utifrån Ouidhus tidigare resonemang 
att vilken arbetsorganisation som passar arbetaren är högst individuell. Egenkontroll kan i vår 
mening innebära manipulation, d.v.s. operatörerna tror att de har egenkontroll fast det 
egentligen rör sig om ett val av styrningsstrategi från företaget sida. Vi kommer nedan att visa 
hur Szulkin menar att man kan balansera kontroll gentemot motivation som ett val av 
styrningsstrategi. 
 
 

                                                 
32 Oudhuis, 2004a, Learning to be Employable, 200-208. 
33 Oudhuis, 2004b, “The Birth of the Individualised Team“, 787-800. 
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4.3 Kontroll och motivation 
Szulkin skriver att ett fundamentalt problem i organisationer är hur man får de anställda att 
agera i enlighet med organisationens mål. Det finns enligt honom två sätt att få dem att 
anstränga sig, kontroll och motivation;  
 

”… there are two methods for eliciting effort from employees. The first method 
involves control of the work being done inside the organization. The aim of control 
systems is to reduce the scope for undesirable action by employees. The second 
method involves trying to motivate people to act in accordance with the organizational 
goals.”34

 
Använder man sig av kontroll är avsikten att reducera variationen i de anställdas beteende och 
göra detta mera förutsägbart. Taylor exempelvis, har hävdat att detta är det effektivaste sättet 
att styra de anställda. Senare organisationsforskare har dock menat att kontroll inte 
nödvändigtvis är den bästa metoden, utan att man genom motivation och engagemang kan 
uppnå framgång. De hävdar att kontrollen kan vara kontraproduktiv, den kan leda till misstro, 
vilket i sin tur ger upphov till en avsaknad av engagemang. Szulkin menar dock inte att 
kontroll och motivation är ömsesidigt uteslutande varandra, utan att de kan användas i 
kombination för att uppnå en funktionell styrning av organisationer. 35

 

4.4 Avslutning 
Efter denna historiska genomgång av olika arbetsorganiseringar kan vi se att 
demokratiseringsprocessen inom det svenska arbetslivet idag, i väsentliga avseenden, har 
stagnerat och att man återvänder mot mer Tayloristiska produktionssystem. Detta kan vi anta 
till stor del beror på de olika problem som uppstår vid de friare sätten att organisera arbetet 
på.  
 
Det går att urskilja en generell trend i västvärlden mot demokratisering inom arbetslivet. 
Denna har i många avseenden varit mycket speciell i Sverige delvis p.g.a. den starka 
fackföreningsrörelsen, samt experimenten med alternativ montering. Utvecklingen är dock, 
enligt vår mening, inte entydig. Det finns motsägelsefullheter mellan ideal och faktiska 
beteenden; värderingar formade i policys t.ex. kan användas för att dölja makt och kontroll. 
Dessutom tycks utvecklingen skjuta extra fart under vissa betingelser, såsom i fallet med 
alternativ montering i Sverige, då detta aktualiserades delvis p.g.a. svårigheter med att 
rekrytera personal och sedan när dessa betingelser försvann var alternativ montering inte 
längre prioriterad. 
 
Vi kan anta att det går ett mode i arbetsorganisation som i allting annat. Vi i Sverige har nu 
blickat mot Japan och Lean Production i en längre tid, de arbetar i stor utsträckning med 
värderingsstyrning, vilket gör att deras arbetsorganisation kan vara svår att applicera på vår 
kultur. Vi tror inte att en massproduktion utan kontroll skulle vara möjlig, men det finns 
många olika sätt att kontrollera arbetet. Idealet av egenkontroll lever dock kvar, men vi tror 
samtidigt att många människor uppskattar att ha rutin i sitt arbete. Vi vill belysa att kontroll 
kan verka både i positiv samt negativ riktning och på så vis få olika konsekvenser för arbetet. 

                                                 
34 Szulkin, 1999, “Making People Work: Control and Incentives in Swedish Organizations”, 103. 
35 Szulkin, 1999, “Making People Work: Control and Incentives in Swedish Organizations”, 103.   
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5 Teorianknytning 
Vi kommer här först att titta på en, enligt oss, väl fungerande och relativt enkel definition av 
makt. Därefter presenterar vi vår huvudteori, Mintzbergs strukturering av organisationer. 
Avslutningsvis berör vi Foucault och hans syn på makt och kontroll, detta låter vi sedan 
mynna ut i en beskrivning av våra egna aspekter på kontroll. 
 

5.1 Emerson 
Emerson ser makt som bytesrelation mellan två eller flera aktörer. Utgångspunkten i 
perspektivet är att makt alltid är något som man har i förhållandet till någon eller några andra. 
En person eller en grupp som förhåller sig till flera aktörer samtidigt kan ha makt i 
förhållande till vissa, men samtidigt vara maktlös i förhållande till andra. Emerson hävdar att 
grundvalen för makt ”finns i en eller flera andras beroende av en eller flera aktörer”. 
”Beroende” blir det centrala begreppet för att förstå makt, och det är graden av beroende som 
bestämmer graden av en makt i en relation. Emerson använder tre antaganden om vilka 
förhållanden som bestämmer vem som har makt. a) En aktör A har makt över en annan aktör 
B i den utsträckning A har en nyttighet som B önskar. b) Ju mer en aktör B önskar sig den 
tillgång som en annan aktör A har, desto större makt får A över B. c) Ju svårare det är för en 
aktör B att tillägna sig den nyttighet som aktör A har kontrollen över från andra källor desto 
mer makt får A över B. 
 
Emerson understryker att detta perspektiv på makt innefattar, att makt är en relation, att alla 
har en viss grad av makt och att makt är något som förändras med tiden. Det handlar alltså om 
att maktbalansen kan förändras, att en aktör kan bli mindre intresserad av en nyttighet som en 
annan har kontroll över, eller att det kan bli lättare att skaffa sig nyttigheten från annat håll.36

 

5.2 Mintzberg 
Mintzberg vill skapa vad vi kallar ett teoretiskt pussel, för att förstå hur organisationer är 
strukturerade. Detta hjälper i sin tur honom att klargöra hur organisationen formar sina 
strategier. För att förstå hur organisationer fungerar och samverkar bryter Mintzberg ner 
organisationen i nio parametrar. Dessa parametrar består av individuella positioner, den 
allmänna strukturen, grupperingar, storlek, planering och kontroll, förhållande apparat (att 
man ska kunna gå förbi hierarkin t.ex.), beslutsfattande, och vertikal samt horisontell 
decentralisering. Vi kommer här att titta närmare på de tre parametrar som vi anser är 
relevanta för vårt fördjupningsarbete d.v.s. individuella positioner, planering och kontroll och 
samt horisontell decentralisering.37  
 
I den första parametern, börjar vi med att titta på de tre variabler som enligt Mintzberg 
bestämmer individens position i organisationen, a) specialiseringen av arbetsuppgifter, b) 
formaliseringen av beteende och c) vilken upplärning arbetet kräver (vi väljer att inte gå in på 
upplärning, då detta inte ligger i vårt intresse).  
 
a) Specialiseringen av arbetsuppgifter delar han i horisontell och vertikal, han menar att den 
horisontella är mer naturligt och finns i allt arbete, individen matchas mot uppgiften. Den 
vertikala delningen separerar utförandet av uppgiften från planeringen av densamma.  
 
                                                 
36 Jacobsen, Thorsvik, 1998, Hur moderna organisationer fungerar, 148-150. 
37 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations, 20-68. 
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b) Formaliseringen av beteende används för att förutsäga och kontrollera arbetet. Detta kan 
ske enligt arbetsuppgift (genom arbetsbeskrivningar), enligt arbetsflöde (genom kundorder 
etc.) och enligt regler. Mintzberg nämner att många forskare, såsom Argyris, kunnat visa på 
att motstånd väcks bland anställda i denna typ av organisationer och hur detta bemöts med 
ökad regleringen, vilket skapar ännu större missnöje bland de anställda.38

 
Planering och kontroll är den andra parameter som ligger i vårt intresse. Planering innebär att 
man sätter upp en målstandard och kontroll att man följer upp denna. Mintzberg kan urskilja 
två sätt att planera och kontrollera arbetet, reglering av helheten eller av detaljerna i 
handlingarna. Den första innebär att man följer upp resultat (målstyrning), medan den andra 
innebär att man planerar handlingarna (detaljstyrning), vilket ofta resulterar i ett behov av att 
formalisera beteenden som vi talat om ovan. Resultatkontroll kan verka som mätinstrument, 
men även som motivation.39

 
Mintzberg menar att det är delningen mellan arbetskraft och ledning som påverkar 
organisations val av den tredje parametern, vertikal samt horisontell decentralisering. 
Centralisering är det starkaste skälet till att samordna beslutsfattande i en organisation, beslut 
implementeras då genom direkt övervakning. Lusten i makten är ett annat skäl som anges för 
centralisering. Mintzberg anger tre skäl till decentralisering, för det första kan inte alla beslut 
förstås av en och samma hjärna. För det andra kan en decentraliserad organisation reagera 
snabbare på omgivningens förutsättningar. Det sista skälet Mintzberg uppger är att 
decentraliseringen ger upphov till motivation. Övervakning är den starkaste 
centraliseringsformen, därefter följer standardiserat arbete, i det senare systemet vilar delar av 
makten i den tekniska strukturen. Formalisering av beteenden tar makten ifrån arbetarna och 
skapar centralisering.40  
 
Mintzberg går in på fyra avgörande kriterier för valet av parametrar, ålder och storlek på 
organisationen, dess tekniska struktur, omgivningsfaktorer och maktrelationer41. Återigen 
avgränsar vi oss till det kriteriet som känns aktuellt för vårt fördjupningsarbete d.v.s. den 
tekniska strukturen. 42

 
Den tekniska strukturen innebär, enligt Mintzberg, de instrument som används av 
operatörerna för att förvandla input till output. De tekniska strukturerna har en reglerande 
funktion, eftersom de påverkar hur arbetaren kan utföra sitt arbete. Mintzberg menar att för att 
den som arbetar längs ner, direkt mot produkten, så innebär en komplex teknisk struktur ökad 
reglering, specialisering och formalisering, det blir mer förutsägbart, egenkontrollen minskar 
och makten förflyttas bort från operatörerna. Den extrema standardiseringen av arbetet visar 
sig ofta effektiv trots alienationen som följer med den. Massproduktionen utvecklar en 
besatthet av kontroll, man inbillar sig att arbetarna kräver ständig övervakning för att göra sitt 
jobb. Automatisering medför att man flyttar problemen med det sociala samspelet, de 
konflikter som vanligtvis uppstår mellan chefer och operatörer undviks, genom att man 
ersätter cheferna med tekniska specialister, vilket gör att man kan minska på reglerna som 
annars krävs för att hålla arbetarna lugna.43

                                                 
38 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations, 69-92. 
39 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations, 148-154. 
40 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations, 182-211. 
41 Maktrelationer kan verka relevant för vårt fördjupningsarbete, men Mintzberg avser med detta begrepp externa 
faktorer, såsom statliga krav. Han menar att för att utöva extern kontroll är de effektivaste sätten att hålla en 
enskild beslutsfattare ansvarig eller att sätta upp standards, detta leder till centralisering respektive formalisering. 
42 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations, 215. 
43 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations, 250-265. 
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5.3 Foucault  
Foucault menar att makten ligger i handlingen, makt är något som utövas mellan individer och 
påverkar dess förhållande, makten kan inte ägas. Foucault tar upp ”disciplinering”44 som en 
typ av maktutövande, denna omfattar en hel uppsättning av redskap, tekniker, förfaranden, 
tillämpningsnivåer och syften. Disciplinering innebär en kontroll genom sin bevakning av 
detaljer. Precis som när gäller maskinens precision, så smälter nyttan och disciplineringen 
samman. Enligt disciplineringens metod börjar man med att fördela individerna i rummet, 
ibland krävs det en sluten miljö. Individerna placeras på specifika platser som är funktionellt 
fördelade. Platsen och rangen bestämmer och klassificerar individen för att denne ska vara 
utbytbar. I alla disciplinärasystem finns en straffmekanism, den ska bygga på sinnet och 
skyldigheten, straffet ska normalisera. 45

 
I verksamheten används tidsscheman, för att kontrollera arbetsuppgifter, skapa rytmer och 
regelbundenhet. Genom att ta bort allt som kan störa, hindra eller distrahera ökas ”tidens 
kvalitet”. Handlingen formas i tiden, så att den blir exakt och ingen arbetsförmåga slösas. Ett 
mönster tvingar kroppen att göra rätt rörelser under hela förloppet. Kroppen och rörelsen 
fungerar ihop, samtidigt som kroppen får en bestämd relation till föremålet. Tiden bestämmer 
vilka ytor och föremål de olika kroppsdelarna ska vidröra. Genom denna disciplin, kan tiden 
användas till större nytta. Tiden går också att plocka isär och sammanfoga på nytt, precis som 
en maskin. Den delas upp i mindre delar där var och en ger sitt eget resultat. Dessa ytterligare 
enkla komponenter organiseras i ett analytiskt schema vars slutpunkt är ett bestämt mål. 
Uppfyllandet av detta mål ska sedan kontrolleras.46

 

5.4 Fyra aspekter av kontroll 
Utifrån den tidigare forskning och de teorier vi presenterat här, har vi delat upp kontrollen i 
fyra olika aspekter, detta för att underlätta för en fortsatt analys och diskussion. Det bör 
påpekas att dessa aspekter inte utesluter varandra utan kan antas fungera i olika 
kombinationer. Dessa aspekter är: egenkontroll, socialkontroll, direktkontroll samt 
tekniskkontroll.  
 

• Egenkontroll, menar vi innebär att man styr sig själv, dock delvis utifrån rådande 
normer och värderingar (informell kontroll) och regler (formell kontroll) vid 
arbetsplatsen, som man i högre eller lägre grad har internaliserat. Egenkontrollen 
har också att göra med att man har en arbetsmoral, men denna är mer generell. 
Dessa båda former av egenkontroll behöver inte nödvändigtvis harmoniera. 
Egenkontroll kan upplevas som faktiskt självstyre av de anställda, men den kan 
också ses som en form av styrning, vilken kan påminna om manipulation (se 
Oudhuis 2004a, som enligt oss ger en intressant introduktion till denna aspekt). 

 
• Socialkontroll47, där menar vi att man utifrån blir styrd, på ett explicit sätt 

och/eller påverkad av medarbetare på verkstadsgolvet, det kan röra sig om att man 
t.ex. utvecklar gemensamma normer och värderingar. Socialkontroll innebär vad 

                                                 
44 Senare i arbetet kommer begreppet disciplin att användas framför disciplinering, då detta är ett vidare begrepp 
och vi anser det mer relevant att applicera på vår empiri. 
45 Foucault, 2003, Övervakning och straff, 171-181. 
46 Foucault, 2003, Övervakning och straff, 151. 
47 Vi vill påpeka att detta inte är ett allmänt erkänt begrepp, utan ett unikt begrepp, som vi tagit fram för att det 
definierar en av de aspekter vi avser att använda oss av fortsatt i fördjupningsarbetet. 
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som informellt anses accepterat, medarbetarna styr alltså varandra. (se Emerson 
och Foucault som båda framhåller att makten ligger mellan människorna d.v.s. i 
både beroende respektive i relationerna).  

 
• Direktkontroll, där menar vi att man blir styrd av överordnad, och här kan man 

uppleva ett inslag av övervakning. Direktkontroll är formell, vilket innebär att en 
aktör redan i förhand har mer makt, eftersom denne innehar en högre befattning. 
(se Foucault och Mintzberg som båda använder sig av övervakning i sina teorier). 

 
• Tekniskkontroll48, där menar vi att operatörerna styrs av de tekniska 

förutsättningarna. Löpandebandets kontinuerliga rörelse är ett exempel på detta. 
(se Mintzbergs definition av den tekniska strukturen som tydliggör denna aspekt 
av kontroll).  

 
Dessa aspekter återkommer vi till i analys och diskussion i kapitel 8. 

                                                 
48 Vi vill påpeka att detta inte är ett allmänt erkänt begrepp, utan ett unikt begrepp, som vi tagit fram för att det 
definierar en av de aspekter vi avser att använda oss av fortsatt i fördjupningsarbetet. 
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6 Metod 
I vårt fördjupningsarbete har vi använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv, där vi försökte 
skapa oss en förståelse av hur det förhöll sig med makten och kontrollen i de båda 
produktionssystemen. Detta gjorde vi genom att försöka hitta koherens, en logisk helhet. 
Hermeneutiken framhåller vikten av kontexten för tolkning av empirin. Perspektivet kräver 
också att man engagerar sig som forskare och öppnar sig för empati i förhållande till dem man 
studerar.49 Vi har haft en explorativ hållning till vårt fördjupningsarbete, då vi velat lyfta fram 
nya dimensioner av makten och kontrollens betydelse för monteringsarbetet inom 
fordonsindustrin.  
 
För detta använde vi olika metoder, kvalitativa intervjuer och observationer. Våra kvalitativa 
intervjuer följde inte standardutförande, eftersom vi arbetade med tidigare insamlad empiri, 
där vi därför inte hade möjlighet att ställa följdfrågor etc. Forskarna hade dock valt att spela in 
intervjuerna på film, vilket ändå gav oss möjlighet att studera kroppsspråk etc. De filmade 
observationerna kunde användas direkt som empiri, genom att de kunde besvara vissa av våra 
frågeställningar, men de gav oss också en kontext till våra tolkningar. För att ytterligare skapa 
oss en förståelse av valt ämne besökte vi löpandebandet på Volvo Lastvagnar i Tuve. 
 

6.1 Original studien 
De videoinspelningar som vi använt oss av i vårt fördjupningsarbete kommer från ett 
forskningsprojekt avsett att dokumentera Volvo Uddevallafabriken, finansierat av 
Arbetsmiljöfonden (dnr 93-0217 och 94-0516). Syftet med forskningsprojektet var att bevara 
och analysera data under perioden av nedläggning 1993. Primärmaterial från detta 
forskningsprojekt finns samlat i ett arkiv vid Chalmers Tekniska Högskola. Arbetet att 
dokumentera fabriken omfattade flera olika aktiviteter; en enkätstudie, intervjuer med 
personal, fotograferingar, insamlade och registrering av olika dokument, etc. Samt dessutom 
filmade observationer av monteringsarbetet för nio utvalda personvagnar. I detta fall följdes 
varje enskild operatör med en videokamera under de cirka 9 – 12 timmars arbete, vilket det 
visade sig behövas för att bygga en personvagn. I de fall där det var fråga om en arbetsgrupp 
om exempelvis sju operatörer så registrerades varje person med en videokamera vardera 
under hela arbetet med att bygga personvagnen i fråga.50

 
Efter det att arbetet på detta sätt hade dokumenterats, genomfördes även semistrukturerade 
gruppintervjuer av arbetsgruppens medlemmar av personal vid Chalmers Tekniska Högskola, 
till sin hjälp hade de en intervjumall, vilken går att ta del av via Chalmers Tekniska Högskola. 
Intervjuerna utfördes av forskare som hade varit involverad i fabrikens utformning (d.v.s. de 
som intervjuade var i detalj kunniga om fabrikens speciella särtecken och egenheter). Dessa 
gruppintervjuer omfattade en till två timmar, även dessa dokumenterades med videokamera. 
De utfördes, i tid, så nära den aktuella inspelningen av observationerna som var möjligt, d.v.s. 
i de flesta fall samma eller efterföljande arbetsdag. Det var dock i vissa fall ej möjligt att hela 
arbetsgruppen deltog, utan ibland vid relativt stora arbetsgrupper, blev intervjuerna 
genomförda endast med de operatörer som hade möjlighet att deltaga.51

 

                                                 
49 Alvesson, Sköldberg, 1994, Tolkning och reflektion, 115-117. 
50 Personligt meddelande, Tomas Engström. 
51 Personligt meddelande, Tomas Engström. 
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De observationer vi tagit del av från löpandebandet vid Volvo Torslandafabriken, har utförts 
av samma forskare, som nämnts ovan, i samband med att man övergick till att använda enbart 
ett löpandeband 1999. Forskarna fick i detta sammanhang möjlighet och hjälp att 
dokumentera detta produktionssystem. Tyvärr har det inte här genomförts några intervjuer då 
forskarna inte ansett detta nödvändigt.52

 

6.2 Fallbeskrivningar  
Dockmontering som användes på Volvo Uddevallafabriken var ett helhetsinriktat 
monteringsarbete i massproduktion. Detta produktionssystem skapade förutsättningar för ett 
mer omfattande och kvalitativt annorlunda arbete och större egenkontroll i s.k. självstyrande 
arbetsgrupper.53

 
På Volvo Uddevallafabriken fanns det sex s.k. produktverkstäder, var och en av dessa bestod 
av åtta arbetsgrupper som självständigt byggde färdiga bilar. Mellan dessa produktverkstäder 
var ett materiallager placerat, här plockades s.k. satser av material ihop till varje enskild bil.54  
 

= Produkt (personvagn)

= Operatör

 
 
Figur 2. Layout av första varianten av upplägg på arbete i en produktverkstad på Volvo 
Uddevallafabriken.55

 
Det förekom två varianter av upplägg på arbetet i de olika produktverkstäderna, antingen 
monterades bilen i två etapper med en sidledes förflyttning inom arbetsgruppen, detta innebar 
att sju operatörer med en arbetscykeltid på 100 minuter vardera färdigställde en bil (se figur 
2). Det andra upplägget innebar att nio operatörer växlade mellan fyra bilar utan att dessa 
förflyttades inom arbetsgruppen, detta gav en arbetscykeltid på 80 minuter per person. I en 
grupp fanns det dock två kvinnor som själva färdigställde en bil, vilket innebar en 
arbetscykeltid på sex timmar vardera. I samtliga produktverkstäder fanns också 
förarbetsstationer där man byggde dörrar, instrumentpanel och motorer. Operatörerna 
ansvarade för kvaliteten och fick själva åtgärda eventuella fel.56

 
* 

                                                 
52 Personligt meddelande, Tomas Engström. 
53 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 7. 
54 Sandkull, Johansson, 2000, Från Taylor till Toyota, 157-158. 
55 Engström, Jonsson, Medbo, 1996, ” The Volvo Uddevalla Plant: Production Principles, Work Organzation, 
Human Resources and Performance Aspects: Some results from a decade's efforts towards reformation of 
assembly work”. 
56 Sandkull, Johansson, 2000, Från Taylor till Toyota, 158-159. 
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På Volvo Torslandafabriken användes vid undersökningstillfället löpandeband, ett seriellt 
produktflöde, vilket innebär att alla produkter passerar alla arbetsstationer. Arbetscykeltiderna 
är typiskt korta och repetitiva, produkterna förflyttas således många gånger under 
produktionen. Produktflödet är drivet vilket innebär att produkterna flyttas kontinuerligt och 
automatiskt. Detta är ett produktionssystem som är mer tekniskt avancerat och generellt 
medför detta mindre egenkontroll för operatörerna, såväl i förhållande till den tekniska 
strukturen som till planeringen av upplägget på arbetet. 57

 

= Produkt (personvagn)

= Operatör

 
 
Figur 3. Layout av löpandeband på Volvo Torslandafabriken.58

 
Löpandebandet fungerar disciplinerande och relationerna mellan operatörerna och förmännen 
växlar ofta mellan fruktan och inställsamhet. De principiella fördelarna med löpandebandet är 
korta genomloppstider, hög arbetsintensitet och få varor i omlopp. Det uppstår dock ett antal 
effektivitetsförluster. Balanseringsförluster, som innebär att det är omöjligt att bryta ned 
arbetet på ett sådant vis att alla operatörer får lika hög beläggning under sin arbetscykel. 
Hanteringsförluster uppstår också, eftersom vid en kort arbetscykel, får andelen tid som går åt 
till att förflytta verktyg och detaljer större proportion i förhållande till den effektiva 
arbetstiden. Systemförlusten är ytterligare ett problem, denna innebär att människan inte 
håller samma arbetstempo hela dagen (det finns en naturlig variation) och därför släpps 
ofärdiga produkter iväg, vilket gör att det blir nödvändigt med kvalitetskontroll och 
efterjusteringar.59

 

6.3 Urval 
Vi använde oss såsom redan nämnts av redan färdig empiri, vilket gjorde att vårt urval 
baserades på det som gjorts av forskarna då. Dock gjorde vi ytterligare urval ur befintligt 
empiri. Till att börja med valde forskarna, Blomquist och Engström, ut delar av sin empiri 
som de ansåg att det fanns outforskade områden i. Här uppstod vissa tekniska begränsningar 
då empirin är inspelad med en äldre teknik och en förutsättning för att vi skulle kunna 
använda den var att forskarna lyckades digitalisera filmerna. Denna empiri gick vi sedan 
själva igenom för att kunna välja ut de delar som var aktuella för vårt syfte, här skedde ett 
intressebaserat urval, vilket gjorde att vi som forskare i viss mån påverkade 
fördjupningsarbetet, detta är dock helt i enlighet med en hermeneutisk forskningstradition. Vi 
efterfrågade därefter kompletterande empiri kring sådant vi fann av ytterligare intresse, 
exempelvis ville vi titta på dörrmonteringen, eftersom det kring denna, fanns likartad empiri 
från båda produktionssystemen som gav oss möjlighet att göra direkta jämförelser.  
 

                                                 
57 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 19-23. 
58 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, Alternativ montering, 20. 
59 Sandkull, Johansson, 2000, Från Taylor till Toyota, 69-70. 
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Forskarnas empiri bestod av filmade observationer av monteringen och uppföljande 
intervjuer, vi fick ta del av manuset till dessa intervjuer, men valde ändå att titta på hela 
intervjuerna eftersom vårt ämne inte berördes med några specifika frågor. För att fånga in 
kontrollen valde vi således att använda oss av helheten. Vi tog del av sju filmade intervjuer 
(ca. 2 timmar vardera) med 1-3 personer i varje. Vi tittade också på ett stort antal filmade 
observationer av de båda produktionssystemen, men valde att avgränsa oss till att gå vidare 
med 3 filmer (1,5-3 timmar vardera) från varje produktionssystem. 
 

6.4 Tillvägagångssätt 
När vi orienterat oss i tidigare forskning samt identifierat våra teoretiska referensramar 
började vi med att göra en ”pilotstudie” av de filmade intervjuerna, vi utformade då kategorier 
för olika påståenden och företeelser (se kapitel 7), som på något sätt fångade vårt intresse.  
 
I vår fortsatta analys studerade vi först de sju filmade intervjuerna med arbetsgrupper som 
arbetar inom dockmontering. Sedan använde vi kategorierna för att kunna granska de tre 
filmade observationerna av dockmonteringen. Efter att vi hade tittat på dessa filmer, övergick 
vi till de tre filmade observationerna av löpandebandet, och även där granskade vi det dagliga 
arbetet utifrån kategorierna. Detta mynnade ut i en analys och diskussion av makt och 
kontroll, där vi använde oss av våra fyra aspekter av kontroll (se avsnitt 5.4). 
 

6.5 Etiska överväganden 
Vi var medvetna om att vi saknade empiri från löpandebandet likvärdig den, intervjuerna 
försett oss med, från dockmonteringen. Detta var en förutsättning som kunde ge intryck av att 
vårt resultat samt vår analys och diskussion haltade, men detta tog vi hänsyn till genom att 
direkta jämförelser endast skedde mellan observationerna. Det bör även noteras att empirin är 
konfidentiell, vilket gör att vi vår tur även behandlat empirin konfidentiellt genom att bl.a. 
inte låta någon utomstående ta del av vår empiri. Vi behandlade även respondenterna som 
deltagit i studien anonymt, därför valde vi att inte ange var och i vilken av filmerna som man 
återfinner de citat samt handlingar som vi hänvisar till. Att vi ändå har valt att använda oss av 
kodade hänvisningar beror på att vi ville säkerställa reliabiliteten d.v.s. om någon skulle utgå 
från samma primärmaterial som oss, ville vi kunna påvisa hur vi uppnått våra resultat. För att 
detta skulle vara möjligt sammanställde vi ett register av genomgången empiri där koderna för 
hänvisningar återfinns. De koder som delges under resultat utläses t.ex. C2, citat två, H4, 
handling fyra. 
 
Genom att vi var medvetna, om vår på förhand kritiska inställning till löpandebandet och dess 
tydliga kontroll, hoppades vi kunna undvika att låta detta påverka vårt fördjupningsarbete. Vi 
ville vara öppna för att det kunde finnas såväl positiva som negativa konsekvenser av makt 
och kontroll vid både dockmontering och löpandeband. 
 
Vi har funderat på de svårigheter man möter när man intervjuar, trots att det inte är vi som 
genomfört intervjuerna. Exempelvis kan platsen för intervjun vara avgörande, om 
respondenten känner sig trygg eller inte kan färga svaren i olika riktningar. I detta fall bör vi 
också ta hänsyn till att respondenterna vid Uddevallafabriken hade fått besked om 
nedläggningen innan det att intervjuerna genomfördes och därför kanske respondenterna gav 
uttryck för andra åsikter än vad de skulle ha gjort innan beskedet. Vi menar dock att detta kan 
vara till fördel då man, enligt vår mening, borde ha erhållit ärligare svar eftersom 
respondenterna inte behöver oroas sig för vilka följder deras deltagande i studien kunde få. 
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7 Resultat 
Vi har skapat sex kategorier (se avsnitt 6.3) för olika påståenden och företeelser som 
framträder i vår empiri; motivation, planering, det dagliga arbetet, medarbetare, teknisk 
påverkan och överordnade. Det bör dock påpekas att dessa skiljer sig från de aspekter vi 
ämnar använda oss av i analys och diskussion. Kategorierna presenterar vi närmare nedan.  
 
Vi har hos Szulkin60 funnit tidigare forskning som stödjer att det finns en möjlighet att 
använda både kontroll och motivation som styrning, var för sig eller i kombination. Vi har 
därför använt motivation som en kategori, då vi anser att motivation utgör en viktig motvikt 
till kontrollen. Engström m.fl.61 har i en enkätundersökning på Volvo Uddevallafabriken 
kommit fram till att egenkontroll över arbetet ökar tillfredställelsen hos operatörerna. 
Mintzberg62 skriver också att decentralisering och målstyrning, vilket vi menar kan innehålla 
egenkontroll, ger upphov till motivation. Thorsryd och Emery63 har kommit fram till att om 
individen får större möjlighet att utöva kontroll över sitt eget arbete, ökar benägenheten att 
inta en positiv inställning. 
 
Med planering avser vi dels i vilken grad man själv kan påverka upplägget av sitt arbete, samt 
dels organisationens styrning. Vi anser att detta är av betydelse då argumentationen för de 
båda produktionssystemen i stor utsträckning behandlat tidsförluster och s.k. upparbetning. 
Mintzberg64 menar att planering och kontroll tillsammans utgör en viktig parameter för hela 
organisationsstrukturen, han menar att inom denna ram väljer man styrningsstrategi, reglering 
av helheten eller reglering av detaljerna i handlingen.  
 
Det dagliga arbetet är en kategori där vi tittar på arbetet för att utröna om det går på rutin samt 
hur operatörerna löser problem etc. Vi kommer att fundera över om de disciplineringsmetoder 
Foucault65 introducerat oss för, förekommer i produktionen eller om det snarare rör sig om 
Mintzbergs66 begrepp, formalisering av beteende. 
 
I kategorin medarbetare vill vi framhålla hur operatörerna påverkar varandra, alltså under 
aspekten, socialkontroll. I denna kategori placerar vi sådant som berör beroende av varandra, 
vi vill undersöka Emersons67 teori om makt. Att ju mer beroende du är av en person, desto 
större makt har denna över dig och vice versa. Vi kommer också att ta hänsyn till Foucualts68 
mening att makt inte är en egendom utan något som ligger i relationen. 
 
Kategorin teknisk påverkan har samma innebörd som Mintzbergs69 tekniska struktur, vilken 
innebär att tekniken har en reglerande funktion, eftersom den påverkar hur operatören har 
möjlighet att utföra sitt arbete, detta begrepp ligger nära vår egen aspekt tekniskkontroll. Den 
tekniska strukturen innebär att arbetet blir mer förutsägbart, egenkontrollen minskar och 

                                                 
60 Szulkin, 1999, “Making People Work: Control and Incentives in Swedish Organizations”. 
61 Engström, Johansson, Jonsson, Medbo, 1995, “Empirical Evaluation of the Reformed Assembly Work at the    
Volvo Uddevalla Plant: Psychosocial Effects and Performance Aspects”. 
62 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations. 
63 Thorsryd, Emery, 1969, Mot en ny bedriftsorganisasjon. 
64 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations. 
65 Foucault, 2003, Övervakning och straff 
66 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations. 
67 Jacobsen, Thorsvik, 1998, Hur moderna organisationer fungerar. 
68 Foucault, 2003, Övervakning och straff. 
69 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations. 
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makten förflyttas bort från operatörerna. Blomquist m.fl.70 påpekar hur löpandeband i sig 
utgör en tydlig styrning. I vår kategori teknisk påverkan innefattas också hur beroende av 
verktyg etc. styr operatörerna, samt hur deras samspel med produktionsteknikerna själva 
fungerar.   
 
I kategorin överordnad har vi tittat på inverkan från personer som har en befattning 
överordnad operatörerna själva, såsom kvalitetskontrollanter och chefer. Dessa personer styr 
kraven, genom en direktkontroll. De sätter ramarna och på så sätt gör de operatörerna 
beroende av deras beslut, vilket enligt Emerson71 sätter dem i en maktposition i förhållande 
till operatörerna. Lusten i makten är ett skäl som Mintzberg72 anger för centralisering, detta 
tycker vi är mycket intressant då det på sätt och vis var därför vi valde detta ämne till vårt 
fördjupningsarbete. Engström m.fl.73 har i sin forskning lyft fram att de överordnade kan 
uppleva alternativ montering som ett hot mot maktbalansen. Mintzberg74 skriver vidare att 
övervakning är den vanligaste formen av centralisering, därefter har vi standardisering av 
arbete, vilket ofta följer med en teknisk struktur. Även Foucault75 nämner övervakningen som 
en kontrollmekanism. Oudhuis76 har i sin studie kommit fram till att hur de överordnade 
tacklar problem med det sociala samspelet är av avgörande betydelse för arbetet.  
 

7.1 Intervjuer dockmontering  
Vi har valt att inte precisera hur många respondenter som står bakom varje påstående, då detta 
inte är avgörande i vår kvalitativa studie, eftersom vår avsikt inte är att generalisera. 
Dessutom hade det medfört svårigheter då intervjuerna förts med grupper av respondenter, där 
det i vissa fall har varit svårt att avgöra hur många som instämt i medarbetarens uttalande.  
 
Kategori: motivation  
När gäller motivation som en kategori för kontroll så har vi kommit fram till att många 
upplever det viktigt att göra ett bra arbete vid dockmonteringen. 
 

”…att jag är nöjd med det jag gjort under dagen, tycker jag är viktigt.” (C1). 
 
Några operatörer menar att det är viktigt för motivationen att man får bestämma mycket själva 
och att man kan påverka arbetet. De menar att här kan man det, bara man säger ifrån på ett 
bestämt sätt. Det är också viktigt för motivationen att man arbetar tillsammans med någon 
som har samma målsättning, att bägge vill göra ett bra arbete. Det upplevs motiverande att 
bevisa att man kan, man vill också gärna få detta bekräftat av andra. En operatör menar att det 
skulle vara tråkigt om man inte brydde sig, så som han kan tänka sig att det är vid 
löpandeband, en annan menar också att man nog har större ansvarskänsla här mot 
löpandeband. Medan ytterligare en annan menar att ju större ansvar man tvingas ta, desto mer 
får man själv stå för konsekvenserna (man får ta skiten själva). Han säger också att har man 
en förman slipper man engagera sig lika mycket, vilket i hans mening skulle vara positivt. En 

                                                 
70 Blomquist, Engström, Jonsson, Medbo, 2008, ”Outlining Assembly System Designs and Work Organisations 
Utilised Within the Swedish Automotive Industry”. 
71 Jacobsen, Thorsvik, 1998, Hur moderna organisationer fungerar. 
72 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations. 
73 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, “Some Considerations Relating to the Reintroduction of Assembly Lines in 
the Swedish Automotive Industry”. 
74 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organizations. 
75 Foucault, 2003, Övervakning och straff. 
76 Oudhuis, 2004a, Learning to be Employable. 
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annan operatör ger också indikationer på att det skulle vara positivt att slippa tänka på 
följderna av sitt eget arbete. 
 
En av operatörerna berättar om ett misstag hon gjort och hur jobbigt hon upplevde att detta 
var, att hon hade ångest långt efteråt för detta. Medan en annan operatör berättar om ett 
misstag som hon gjort och att hon valde att inte tala om felet som uppstått för någon. När hon 
berättar om detta tycks hon vara road av att felet inte upptäcktes. 
 
Några operatörer, med erfarenhet av löpandebandet vid andra fabriker, diskuterar hur man ser 
på tiden i de båda produktionssystemen, de menar att här är det ingen som tittar på klockan 
för att de vill gå hem, utan för att man vill hinna med sitt arbete. Detta tycker de är positivt, de 
tror att man vid löpandebandet tittar på klockan eftersom man är uttråkad. 
 
En grupp operatörer menar att arbetet vid dockmonteringen måste vara roligare än det vid 
löpandeband, en av dem kommenterar beslutet om nedläggningen; 
 

”Det är klart det är bra, det var därför de lade ner det, det var för bra för oss…” 
(C2). 

 
Kategori: planering 
När vi undersökt planeringen har vi dels tittat på upplägget av arbetet samt dels på 
organisationens styrning. Vi har kommit fram till att operatörerna i stor utsträckning planerar 
sitt arbete själva. Flera operatörer säger att det finns ett sätt enligt vilket man ska bygga, men 
att de flesta frångår detta. En del operatörer menar att alla gör väldigt olika och har sina egna 
knep. En operatör påpekar dock att detta sker för att uppfylla yttre kriterier d.v.s. att det ska gå 
så fort som möjligt när man ligger efter och/eller när man kör fulltakt. De hittar på sätt för att 
minska moment och tipsar varandra, allt för att det ska gå snabbare. 
 
Planeringen kan ske för att minska arbetsbelastningen för arbetskamrat vid planerad frånvaro. 
Ibland arbetar operatörerna på rasten, de kan då ta igen denna paus senare. De har också 
möjlighet att byta arbetsuppgifter, dock menar någon att man oftast inte gör detta av 
bekvämlighets skäl. En operatör säger såhär om ett arbetsbyte de gjort: 
 

”Hon har lärt sig att sätta ac-paketen och det tar inte många minuter, och när jag 
sätter det så tar det hur lång tid som helst då, så därför har vi bytt…då försöker jag 
och köra det andra…” (C3). 

 
Många av operatörerna säger att det är bäst att bygga i rätt ordning, men de skulle ändå inte ha 
några problem med att bygga i en annan ordning. Några operatörer säger att de ibland bygger 
på ett sätt som de vet inte är rätt, t.ex. använder klubba vid justering av dörrar fast de inte ska. 
Operatörerna lär sig knep av andra när de är utlånade, de tycker att det är tråkigt att det inte 
finns någon samlad kunskap. Operatörerna tycker att om det funnits tid hade det varit bra att 
kunna diskutera arbetet med andra och dela med sig av sina knep för att hitta bättre lösningar. 
 
Operatörerna tycker att det är mycket lättare att arbeta om de vet hur många bilar de ska 
bygga, för då kan de arbeta upp sig och få paus. På senare tid, säger de, har det dock blivit så 
att ju mer de bygger desto mer får de att göra. 
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”…om vi då byggde våra bilar, säg att vi skulle bygga 10 bilar på en vecka, och vi var 
klara på fredag morgon med våra 10 bilar, då fick vi ta in en extra bil, det var liksom 
ett straff, fast vi hade byggt, fast vi hade varit duktiga…” (C4). 

 
En annan operatör menar att lagombudet också ibland tar in extra bilar utan att fråga 
arbetsgruppen. 
 
Kategori: det dagliga arbetet 
Vi har här undersökt utförandet av arbetet i produktionen. När arbetet flyter behöver de flesta 
operatörerna inte tänka på vad det ska göra i sitt arbete, en operatör säger dock att vid fulltakt 
tänker hon på nästa steg, en annan operatör säger att vid avbrott eller strul får man tänka till. 
Operatörerna säger att om de begår ett misstag som de själva inte lägger märke till, men 
kvalitetskontrollanten upptäcker det, får operatören själv åtgärda felet. 
 
Två operatörer säger samstämmigt; 
 

”…det går på ren rutin” (C5). 
 
Flera operatörer stämmer in i detta, men de utrycker sig lite olika, t.ex. det går automatiskt 
eller det går på känsla. En del operatörer upplever det förutsägbara i arbetet som positivt, att 
veta vad man ska göra. Då arbetet oftast går av sig själv, gör det att man kan prata med 
arbetskamrater eller tänka man på vad man ska göra till kvällen. 
 
Kategori: medarbetare 
När gäller medarbetarna och om och i så fall hur de utövar socialkontroll över varandra, har vi 
kommit fram till att det förekommer. Operatörerna berättar att det ofta uppstår irritation och 
ibland tar detta sig uttryck i att de skriker åt varandra eller att det uppstår konflikter. 
Operatörerna menar också att de påverkar varandra både positivt och negativt, dvs. de vill inte 
vara ”den som drar benen efter sig” och de vill bevisa att de klarar av sitt arbete. En operatör 
upplever att det är svårt att påverka andra i en viss riktning och därför är hon inte intresserad 
av att ta ett större ansvar, än för sitt eget arbete. Några operatörer påpekar vikten av att 
anpassa sig efter varandra för att kunna arbeta ihop. Så här uttrycker sig en av operatörerna 
om att arbeta ihop med någon som hon inte brukar arbeta ihop med; 
 

”…det beror vem man jobbar med, är någon väldigt dominant, ”nu kör vi på mitt 
sätt”, ja okej…”det spelar ingen roll”, ja då kör vi på mitt sätt.” (C6). 

 
Operatörerna säger att de i stor grad beroende av vilka de arbetar ihop med, personkemin är 
avgörande för hur arbetet fungerar. Många operatörer menar att om de själva får välja 
arbetskamrater flyter arbetet bra, men i andra fall uppstår det osämja, vilket kan leda till 
konflikter. Osämjan i sig drar ner kvaliteten och bidrar till slarv fel, vilket i sin tur ger 
diskussioner. En operatör berättar att vissa operatörer tar sig friheten att kontrollera 
kollegornas arbete, vilket hon upplever positivt. Andra operatörer berättar att de som vill 
hjälpa andra kan få klagomål för detta. 
 
Operatörerna menar att de är beroende av andra befattningar i verkstaden, de upplever sitt 
beroende av materialhanterarna som något som kan bli en källa till irritation, när de kan få 
sätta sig ned och vänta på material. De önskar att materialhanterarna hade fått pröva på 
ombytta roller. 
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Kategori: teknisk påverkan 
Här har vi tittat på teknikens samt produktionsteknikernas påverkan på arbetet. Några av 
operatörerna upplever produktionsteknikerna som personer som bara ger direktiv om hur det 
ska vara t.ex. vilka mått, men de får själv lära sig hur de praktiskt uppnår dessa mått. En 
operatör påpekar att produktionsteknikernas status tycks ha stigit och att de inte längre har tid 
för det praktiska arbetet. 
 
Vissa operatörer upplever att det är en orättvis fördelning av arbetet inom arbetsgruppen, de är 
själv styrda av maskiner och verktyg, vilka inte går att skynda på, medan andra är beroende av 
fingerfärdighet. 
 
Kategori: överordnad 
Här har vi tittat på de överordnades betydelse för operatörernas arbete. De flesta operatörer 
upplever sig ha dåliga chefer, man tycker att cheferna borde veta hur man bygger, som det är 
nu tjatar de bara över att man ska öka tempot och dylikt. Cheferna är medvetna om antal bilar 
och kvalité, dessa krav känner man av på golvet. Många operatörer upplever cheferna som 
orättvisa och menar att de tappar lusten av deras sätt att klaga, t.ex. säger operatörerna som 
arbetar på 1-2:an att det direkt uppmärksammas om de kommer efter, medan om deras 
kollegor blir efter märks det inte på samma sätt. 
  
Tidigare när det uppstod problem i arbetet upplevde en del operatörer att de inte visste vem de 
skulle vända sig till, p.g.a. detta hindrades de i arbetet. Idag har ledningen dock tagit fram 
listor över vem de ska vända sig till. Flera operatörer tycker att företaget skulle kunna plocka 
bort chef eller samordnare, att hierarkin är ”för lång”. Operatörerna anser sig bara behöva en 
länk mellan arbetsgruppen och chefen, lagombudets funktion menar vissa har försämrats. 
Operatörerna beskriver att de vill ha en chef som delegerar ansvar, är förstående, engagerad, 
rättvis och uppmuntrande. Chefen ska också, enligt dem, våga ta en konfrontation, ställa krav 
och säga ifrån.  
 
En operatör som har en vana från tidigare arbetsplatser, att ha en chef som tar tag i konflikter, 
upplever det svårt att reda ut konflikter i sin nuvarande arbetsgrupp. Hon säger dock att i en 
arbetsgrupp utan konflikter behöver man inte en chef. En annan operatör menar att de i sin 
arbetsgrupp löser konflikter bättre utan chefens inblandning, cheferna vet inget om hur arbetet 
i arbetsgruppen fungerar. Ett par operatörer berättar om ett tillfälle då de protesterat mot 
chefens beslut och upplevt sig bli idiotförklarade. Andra operatörer talar om att vid in och 
utlåning av personal kan arbetsgruppen själva köra över chefens beslut, utan konsekvenser. 
 

7.2 Observationer dockmontering 
Generellt ser det ganska oorganiserat ut vid dockmonteringen, operatörerna går långa sträckor 
och de letar ofta efter verktyg, material etc. Här är ljudnivån inte särskilt hög och operatörerna 
kan lyssna på musik under tiden de arbetar. De verkar genomgående glada. 
 
Kategori: motivation 
När gäller motivation som en kategori för kontroll har vi kommit fram till att detta nästan är 
omöjligt att utröna via filmobservationer. Operatörerna får se ett slutresultat av sin insats. 
 
Kategori: planering 
När vi undersökt planeringen har vi tittat dels på upplägget av arbetet samt dels på 
organisationens styrning. Vi har kommit fram till att operatörerna vid dockmonteringen har 
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egna skilda knep för att underlätta arbetet. Vi ser t.ex. att i ett operatörspar förebereder den 
ena operatören bägges stolar inför nästa moment. Vi kan också se att i ett annat par har man 
för vana att direkt förflytta det material som är till dörrarna, från satsstället till 
förarbetsstationen.  
 
Kategori: det dagliga arbetet 
Vi har här undersökt utförandet av arbetet i produktionen. Det kan uppstå ganska långa pauser 
från monteringen. Då operatörerna gör andra saker, dock sådant de måste ha gjort för att 
kunna fortsätta montera. Vi ser att de ofta först tycks gå omkring och leta grejer, fråga 
kollegor etc. för att sedan ändå gå till datorn och beställa, vilket också tar sin tid. Operatörerna 
kvalitetskontrollerar själva sitt utförda arbete. 
 
Vid ett tillfälle noterar vi att en operatör, som har materialbrist, klagar på någon som inte 
lyssnat när hon sagt att det är struligt med panelerna. Hon upptäckte bristen i materialet när 
hon påbörjade den första dörren och först när hon är klar med den andra åtgärdar hon felet, 
men vi kan inte avgöra när hon mottog materialet. 
 
Vi uppmärksammar att man utför samma moment vid dockmonteringen som vid 
löpandebandet, fast vi uppfattar rörelsemönstret som betydligt mindre monotont (H1). Vid ett 
annat tillfälle ser vi en operatör arbete med motorn och honom upplever vi ha ett rutinartat 
arbetsmönster, dock lugnt och strukturerat (H2). 
 
Kategori: medarbetare 
När gäller medarbetarna och om och i så fall hur de utövar socialkontroll över varandra, har vi 
inte sett några sådana tendenser på filmerna, de samarbetar. Operatörerna räcker varandra 
verktyg, ofta utan att ha blivit ombedda om detta. Vid ett tillfälle ser vi att de hjälper varandra 
trots att de egentligen arbetar på olika bilar. När det saknas material märker vi att operatörerna 
ofta tar varandra till hjälp för att komma framtill vad det är de ska beställa. Två operatörer blir 
sittande en längre tid då de väntar på material, de är beroende av de ute på materiallagret och 
kan inte ordna fram materialet själva. 
 
I en film uppmärksammar vi att den ena operatören tycks gå mycket mer och längre sträckor, 
för att hämta verktyg, material etc. än vad den andre gör (H3), vi vet dock inte om detta är en 
tillfällighet eller inte, men hon tycks också ta ett steg tillbaka när de bägge står och fixar med 
pappren77 till bilen. Samma operatör tar sig dock friheten att höja ljudet på radion, hon får en 
kommentar för detta, men sänker det inte igen. 
 
Kategori: teknisk påverkan 
Här har vi tittat på teknikens samt produktionsteknikernas påverkan på arbetet. Vi börjar med 
att titta efter hur mycket man använder sig av byggspecifikationerna, vilket förekommer 
någon gång i samtliga filmer, operatörerna tycks också notera saker i papper78. Vi får också ta 
del av hur en operatör måste gå till datorn för att ”starta bilen”. Vid ett tillfälle ser vi hur en 
operatör drar fram en testanordning och själv testar de slangar han monterat. Han berättar för 
kamerakillen att när maskinen visar röd lampa, att slangarna läcker, bör han köra ytterligare 
ett test och på det viset kan han få den att visa grönt. Sedan går han och ställer tillbaks 
testanordningen, de har bara två per verkstad. 
                                                 
77 Vi har ej, utifrån befintlig empiri, haft möjlighet att reda ut vad det var för sorts dokument som behandlas här, 
därför har vi valt att kalla det för papper. 
78 Vi har ej, utifrån befintlig empiri, haft möjlighet att reda ut vad det var för sorts dokument som behandlas här, 
därför har vi valt att kalla det för papper. 
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Kategori: överordnade 
Här har vi tittat på de överordnades betydelse för operatörernas arbete, vi har dock inte kunnat 
observera en enda person som verkar inneha någon sådan roll ute på verkstadsgolvet.  
 

7.3 Observationer löpandeband 
På dessa filmer är det mycket mer folk i rörelse än vid observationerna av dockmonteringen. 
Operatörerna tvingas ta minipauser när de väntar på löpandebandet bl.a. när andra har 
problem vilket medför fördröjningar. Oftast rör det sig dock inte om mer än ca. 30 sekunder, 
förutom vid ett par längre s.k. följdstopp. Vid ett tillfälle uppfattar vi att operatörerna 
diskuterar ett problem, men allmänt tycks det glada och de skämtar genomgående med 
varandra. 
 
Kategori: motivation 
När gäller motivation som en kategori för kontroll har vi kommit fram till att detta nästan är 
omöjligt att utröna via filmobservationer. Vi ser dock en kortlek ligga på bordet ute i 
produktionen. 
 
Kategori: planering 
När vi undersökt planeringen har vi dels tittat på upplägget av arbetet samt dels på 
organisationens styrning. Styrningen är en aspekt som är svårfångad på film. Vi har kommit 
fram till att operatörerna vid löpandebandet, relativt ofta, verkar kunna arbeta upp sig för att 
få minipauser. Under dessa pauser samtalar man med kollegor. Vi observerar vid ett flertal 
tillfällen hur man går orimligt långa sträckor för att hämta material, samt att man påbörjar 
arbetet innan dörren, i detta fall (H4), nått stationen, vilket är två indikatorer på upparbetning. 
En operatör pratar också med kamerakillen just om att han är upparbetad. Vi tar del av en 
sekvens då det tycks vara rast, men ändå är det lite folk inne vid bandet och fixar grejer. 
 
Kategori: det dagliga arbetet 
Vi har här undersökt utförandet av arbetet i produktionen. Vi tycker oss se att arbetet till 
största del går på rutin, det är väldigt sällan man tvekar. Vi observerar särskilt en kille som 
tycks ha ovanligt kort arbetscykel och som visar på ett monotont arbete, dessutom tycks han 
inte omges av lika många kollegor som övriga (H5). 
 
Vid ett tillfälle på filmerna ser vi att det uppstår problem för en av operatörerna, då dyker det 
upp en resursperson som tycks fråga sig fram och de diskuterar problemet, resurspersonen 
tycks kolla upp något och tillkallar ytterligare en person som löser problemet (H6). Vid ett 
annat tillfälle hör vi att en annan operatör berättar för kamerakillen att han gjort fel, men att 
resurspersonen ska fixa det. Vid ytterligare ett annat tillfälle, ser vi en operatör 
kvalitetskontrollera sitt utförda arbete och själv åtgärda ett mindre fel. Att operatörerna 
kvalitetskontrollerar sitt eget arbete förekommer i stor utsträckning på en av filmerna.  
 
Kategori: medarbetare 
När gäller medarbetarna och om och i så fall hur de utövar socialkontroll över varandra, har vi 
inte sett några sådana tendenser på filmerna. Dock har vi sett att de använder varandra som 
kontrollmekanismer, de stämmer emellanåt av arbetet med varandra. På ett ställe ser vi också 
hur resurspersonen hjälper operatören att komma i kapp. Vi ser inga tendenser på irritation 
mellan operatörerna, de ler mot varandra. På en av filmerna är det också tydligt att de i viss 
mån samarbetar, t.ex. tar de med varandras skräp när de passerar. 
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Kategori: teknisk påverkan 
Här har vi tittat på teknikens samt produktionsteknikernas påverkan på arbetet. Vi börjar med 
att titta efter hur mycket man använder sig av byggspecifikationerna, detta förekommer ett 
fåtal gånger. Vid ett tillfälle tar ”pappersarbetet” lite mera tid, flera operatörer samlas kring en 
pärm, de tycks diskutera något för att sedan sätta sina stämplar på utfört arbete. Utöver detta 
kan vi se att en operatör hindras i arbetet av att han måste vänta in löpandebandet tills det är 
synkroniserat med platsen för hans verktyg (H7). Ett par gånger ser vi också att operatörerna 
väntar på ett mobilt verktyg som en kollega arbetar med, men vid dessa tillfällen kan det dock 
röra sig om en resursperson eller ett lagombud som endast skall göra en ”punktinsats”. Under 
en film uppstår det längre pauser som orsakats av s.k. följdstopp, dessa annonseras på en 
monitor och vi ser att en operatör sneglar mot denna emellanåt.  
 
Ett sista tecken på att operatörerna styrs av tekniskkontroll får vi då det ringer ut till rast, det 
ljuder då en tydlig signal i verkstaden. 
 
Kategori: överordnade 
Här har vi tittat på de överordnades betydelse för operatörernas arbete. Ute vid löpandebandet 
så observerar vi en man som inte bär arbetskläder, han återkommer kontinuerligt under två av 
filmerna. Hans kroppsspråk är reserverat (händerna i fickorna/armarna i kors) och vi ser 
honom inte prata med någon. Han tycks dock stå kvar oavsett operatör, så vi kan anta att han 
betraktar balansen och inte operatören, alltså skulle han kunna vara produktionstekniker. Vi 
skymtar vid ett tillfälle en annan man som pekar med hela handen. På den tredje filmen lägger 
vi märke till en kvinna som går runt med en pärm och tycks stämma av att operatörerna 
stämplat sitt arbete riktigt, vi kan dock inte avgöra hennes befattning.  
 
På nästa sida följer en översiktlig sammanfattning av ovan presenterade resultat. 
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7.4 Sammanfattning 
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SK                                    SK                                          DK 

 

                                         DK 
 

                                          

 
 

Löpandeband 
 

Motivation: Planering: Det dagliga arbetet: 
 +                                        -  +                                        -  +                                         - 
                    ? TK                                    TK                                           SK 

EK 
 

Medarbetare: Teknisk påverkan: Överordnade: 
 +                                        -  +                                        -  +                                         - 
SK                                           SK 

 TK
 

 

DK                                    DK

 
Figur 4. Tabell som översiktligt sammanfattar våra resultat. Den visar på vilka av de fyra 
aspekterna av kontroll som har återfunnits inom de respektive kategorierna vi skapade för 
bearbetning av empirin, samt om kontrollen har tillskrivits en positiv eller negativ innebörd. I 
det fall där vi inte har kunnat identifiera några aspekter av kontroll har vi markerat med ett 
frågetecken, i övrigt används förkortningarna ”EK” för egenkontroll, ”SK” för socialkontroll, 
”DK” för direktkontroll och ”TK” för tekniskkontroll. Det bör tilläggas att placeringen av 
markörerna för de fyra aspekterna av kontroll inte har en polariserande innebörd, utan att 
tabellen helt saknar skalor, då vi ej ansåg en sådan bedömning möjlig utifrån den empiri vi 
haft till vårt förfogande. Vi vill också påpeka att tabellerna inte är direkt jämförbara då 
dockmonteringen innehåller såväl intervjuresultat som observationer och löpandeband endast 
innehåller observationer. 
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8 Analys och diskussion 
Vi har i vår analys och diskussion utgått ifrån de fyra aspekter av kontroll som diskuteras i 
avsnitt 5.4. 
 

8.1 Egenkontroll 
Vi har, genom vår empiri, funnit en ny infallsvinkel på aspekten egenkontroll (för definition 
se avsnitt 5.4), nämligen motivationen. Vi har tidigare lyft fram motivation som en motvikt 
till kontroll, men här kommit fram till att den kan utgöra en del av egenkontrollen. Antingen 
genom att företaget använder sig av den som styrningsstrategi eller genom att den följer med 
arbetsmoralen. Motivationen påverkas även av det sociala samspelet på verkstadsgolvet, 
vilket vi menar betyder att egenkontrollen även påverkas av kontexten.  
 
Operatörerna som arbetar vid dockmonteringen uppger vikten av att utföra ett bra arbete, 
vilket vi tolkar som att de har en positiv inställning, denna menar Thorsryd och Emery79 ofta 
följer med möjligheten att utöva egenkontroll över sitt eget arbete. Det framkommer också att 
de planerar sitt eget arbete, vilket vi kan se exempel på vid observationerna av 
dockmonteringen. 
 
Vi vill uppmärksamma att vi, såsom Blomquist m.fl. 80, kommit fram till att det vid alternativ 
montering uppstår engagemang hos operatörerna. I vårt fall visar sig detta genom att 
operatörerna uttrycker en känsla av ansvar för sitt arbete. Ansvaret kan av operatörerna 
upplevas såväl positivt som negativt. Vi menar dock att närvaron av en upplevelse av tvång, 
visar att ansvaret kan utgöra en fungerande kontrollmekanism ur företagets synvinkel. Ansvar 
är alltså enligt oss en form av egenkontroll, men skulle således också kunna fungera som ett 
val av styrning från företagets sida. Vi anser att det är diskutabelt huruvida detta är en 
humanare kontrollmekanism än direktkontroll eller tekniskkontroll. Vi har sett exempel på att 
det finns operatörer som mår dåligt en längre tid p.g.a. sina misstag. Ansvarskänslan utgör i 
detta fall en straffmekanism, operatören upplever skam, vilken enligt Foucaults81 kriterier är 
en mycket effektiv straffmetod. För att uppnå detta krävs dock att det finns normer antingen 
internaliserade av företaget eller i form av socialkontroll. Ansvarskänslan är enligt oss inte 
stabil som kontrollmekanism, eftersom den till viss del bygger på vilken arbetsmoral man har 
och detta är högst individuellt. Under en av de intervjuer vi analyserat fick vi ett exempel på 
detta. Vi fann att en operatör verkade road av sitt misstag och över att det inte hade upptäckts, 
vilket tyder på att på att ansvarskänslan ibland inte fungerar kontrollerande. 
 
Vi ser att operatörerna på löpandebandet sätter sin individuella stämpel på sitt utförda arbete, 
detta medför dock inte automatiskt ansvar och engagemang som vi talat om ovan. Vi tolkar 
det som att frånvaron av detta i detta fall skulle bero på att operatörerna vid löpandeband inte 
åtgärdar sina fel själva, såsom de gör vid dockmonteringen. Vid löpandebandet tycks 
operatörerna till viss del vara beroende av varandra eller förman etc. när det uppstår problem, 
de befinner då i en form av underordnad maktposition enligt Emersons82 perspektiv. Vi ser att 
operatörerna själva kvalitetskontrollerar sitt utförda arbete, såväl här som vid 

                                                 
79 Thorsryd, Emery, 1969, Mot en ny Befrielseorganisation. 
80 Blomquist, Engström, Jonsson, Medbo, 2008, ”Outlining Assembly System Designs and Work Organisations 
Utilised Within the Swedish Automotive Industry”. 
81 Foucault, 2003, Övervakning och straff. 
82 Jacobsen, Thorsvik, 1998, Hur moderna organisationer fungerar. 
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dockmonteringen, men upptäcker de vid löpandebandet ett fel tillkallar de resurspersonen. 
Medan om de vid dockmonteringen skickat iväg en felaktig produkt får de själva, om felet 
upptäcks av kvalitetskontrollanten, gå ut till kontrollstationen och åtgärda felet. 
 
Operatörerna vid dockmonteringen uttrycker en vilja av att bevisa att de kan. Detta tolkar vi 
som att de innehar en viss tävlingsinstinkt. Vi anser dock att det är svårt att avgöra om 
tävlingsmomentet används som en styrningsstrategi av ledningen, såsom Oudhuis83 nämner 
att det fungerar på Volvo Bussar i Borås, eller om det rör sig om en naturlig instinkt hos 
människor. Vi menar att det under alla omständigheter måste innebära att man känner ett 
tryck från medarbetare, att det finns en socialkontroll. Det kan kanske också handla om att 
ledningen lyckats balansera egenkontroll hos operatörerna, mot yttre krav och på så sätt 
uppnått en lagom utmaning, såsom Engström m.fl.84 diskuterar.  
 
Operatörerna monterar alla på sitt eget sätt vid dockmonteringen, vilket tyder på att man 
använder målstyrning enligt Mintzbergs85 definition, ledningen styr inte detaljen i handlingen. 
Operatörerna upplever arbetet lättare när de har ett mål, framför när de inte har det utan hela 
tiden måste ta in fler bilar. De menar att då saknas anledning till att anstränga sig. Precis som 
Mintzberg86 säger visar det sig här att ledningen vinner motivation genom att använda 
målstyrning. Operatörerna talar om att det finns målstyrning, men att den inte efterlevs, vilket 
verkar direkt omotiverande. 
 
Operatörerna som arbetar vid dockmonteringen saknar att det inte finns någon ”samlad 
kunskap”. I vår mening går ledningen miste om fördelar de skulle kunna dra nytta av, om de 
tog tillvara operatörernas knep och gjorde dem till organisationens. Generellt hävdar många 
forskare att alternativ montering ger ökad kunskap hos operatörerna, men i vårt 
fördjupningsarbete visar sig detta vara en aning tvivelaktigt då det framkommer att vissa 
operatörer själva har delat arbetsmoment mellan sig efter hur skickliga de är på dessa. Detta 
innebär förvisso att de själva matchar individ mot uppgift, såsom Mintzberg87 menar att man 
gör vid horisontell arbetsdelning. Vi vill dock lyfta fram att vi, i övrigt, inte tror att denna 
matchning förekommer i särskilt hög grad i dagens arbetsliv, det handlar snarare om att göra 
individen utbytbar. 
 

8.2 Socialkontroll 
Emerson88 säger att graden av makt bestäms av graden av beroende. Det framkommer t.ex. att 
operatörerna upplever sin beroendeställning i förhållande till materialhanterarna som mycket 
frustrerande, detta utgör en form av socialkontroll. Operatörerna menar att de borde pröva på 
ombytta roller för att skapa en ökad förståelse. Frågan är om förståelse skulle underlätta denna 
situation? Det finns enligt Mintzberg89 en lust i makt, vilken vi menar skulle kunna vara 
avgörande här, även om andra faktorer spelar in såsom vid de flesta intressekonflikter. 
Materialhanterarnas enda sätt att utöva makt och uppnå ”lustkänslor” är genom att de kan 
avgöra när de levererar, vilket också är det som väcker irritation. 

                                                 
83 Oudhuis, 2004a, Learning to be employable. 
84 Engström, Johansson, Jonsson, Medbo, 1995, “Empirical Evaluation of the Reformed Assembly Work at the 
Volvo Uddevalla Plant: Psychosocial Effects and Performance Aspects”. 
85 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
86 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
87 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
88 Jacobsen, Thorsvik, 1998, Hur moderna organisationer fungerar. 
89 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
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I en enskild observation av dockmonteringen, kan vi se att det eventuellt finns en ojämn 
maktbalans mellan operatörerna, den ena tycks alltid vara den som går iväg och fixar saker, 
denne tar också ett steg tillbaks när de står och granskar några papper. Vi menar att detta kan 
förklaras av kön, ålder och kanske anställningstid. Vi vill påpeka att vi, såsom många andra 
forskare, menar att i sådana här enklare monotona arbeten är det sociala samspelet mellan 
medarbetarna av avgörande betydelse. Operatörerna lyfter fram att gäller att anpassa sig, 
vilket tyder på att de lägger vikt vid att komma överens. I båda produktionssystemen ser vi att 
operatörerna stämmer av arbetet med varandra, detta tyder på solidaritet där operatörerna kan 
lita på att de tar ett gemensamt ansvar för uppgiften, vilket man förlorade vid införandet av 
det nya produktionssystemet i Oudhuis90 studie. 
 

* 
 
Utifrån Emersons91 beroendeperspektiv på makt, har vi kommit fram till, att vara beroende av 
varandra är en källa till irritation. Konflikter vid dockmonteringen härstammar till stor del ur 
personkemin. Det har framkommit att operatörerna vid löpandebandet har mindre möjligheter 
att samarbeta och med det ett mindre beroende sinsemellan, vilket ur detta perspektiv skulle 
vara en fördel. Däremot är de mycket beroende av löpandebandets rörelse, därigenom har 
företaget undvikit en stor konfliktkälla, då tekniken i sig inte går att diskutera med. Detta kan 
leda till frustration och omotiverade arbetare, men det handlar om ett val från företagets sida. 
Många företag hävdar, såsom Mintzberg92 nämner, att de tjänar på att använda sig av 
tekniskkontroll, trots alienationen som ofta följer med det. När de skapat denna situation kan 
vi förstå att de tvingas ha en förman, trots att vi tidigare diskuterat detta som irrationellt. 
Operatörerna vid löpandebandet behöver någon som tar ansvar, då vi tror att ansvar hos 
individer är omöjligt att uppnå utan motivation. Engström m.fl. 93 samt Blomquist m.fl.94 
skriver att löpandeband enligt ledningen är nödvändigt för att kontrollera arbetet, detta 
instämmer vi inte i. Vi menar, liksom nämnda forskare, att det kan vara mer komplicerat att 
leda vid dockmonteringen och därför kan det upplevas enklare att använda sig av tekniken för 
att på så vis undkomma många av problemen med det sociala samspelet. Vi hävdar dock 
fortfarande att motivation som styrningsstrategi har övervägande fördelar och motivationen 
tycker vi oss framför allt återfinna i dockmonteringen. Företaget måste dock lära sig hantera 
problem med det sociala samspelet, vilket är resurskrävande. Vi menar att de med motivation, 
men aldrig med kontroll, som styrningsstrategi, kan uppnå engagemang hos operatörerna, som 
i sin tur ger fördelar i kvalité och dylikt.  
 

8.3 Direktkontroll 
Operatörerna upplever att arbetet vid dockmonteringen har varit väldigt bra för dem och de 
säger att det är därför ledningen nu lägger ned fabriken. Vi menar att detta tyder på att det 
finns en motsättning mellan operatörerna och ledningen. Man har byggt upp en relation där 
operatörerna inte tror att ledningen vill dem väl. 
 
                                                 
90 Oudhuis, 2004a, Learning to be Employable. 
91 Jacobsen, Thorsvik, 1998, Hur moderna organisationer fungerar 
92 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
93 Engström, Jonsson, Medbo, 2004, “Some Considerations Relating to the Reintroduction of Assembly Lines in 
the Swedish Automotive Industry”. 
94 Blomquist, Engström, Jonsson, Medbo, 2008, ”Outlining Assembly System Designs and Work Organisations 
Utilised Within the Swedish Automotive Industry”. 
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De krav som ställs av operatörerna på en bra chef är inte enbart att denne ska delegera, vara 
förstående och engagerade vilka är drag som även efterfrågades vid Oudhuis95 studie av 
Volvo Bussar i Borås, utan operatörerna vill också att chefen ska kunna ta en konfrontation. 
Detta tror vi kan vara ytterligare en indikator på att de upplever problem med det sociala 
samspelet, eftersom då behövs denna kompetens hos en chef. 
 

* 
 
Vi vill särskilt lyfta fram att det bland operatörerna vid dockmonteringen råder delade 
meningar angående huruvida de behöver ha en chef eller inte. Den negativa inställningen till 
att ha en chef tycks till stor del bero på att operatörerna anser att chefen inte har någon 
kunskap om vad som sker i arbetsgruppen, utan att denne bara är medveten om 
produktionsmålen. Det är vid hanteringen av problem med det sociala samspelet som 
operatörerna anser sig behöva ha hjälp. Det visade sig i Oudhuis96 studie att hur detta 
fungerar, till stor del, beror på chefens egenskaper. En operatör menar att det är situationen i 
arbetsgruppen som avgör om det finns behov av chef eller inte, fungerar arbetsgruppen 
behövs inte en chef, men i en arbetsgrupp med konflikter behövs denna. Exempelvis 
planeringsmässigt har de inga problem att klara sig utan chefen, detta kan bero på att de har 
en hög kompetens för sitt arbete. Det finns dock operatörer som direkt motsätter sig att 
behovet av en chef skulle vara förknippat med konfliktlösning och menar att de löser 
konflikterna bättre själva. Enligt Blomquist m.fl. 97 kan detta vara en orsak till att man inte 
lyckats fullt ut med dockmontering, ledningen saknar kunskaper i att leda arbetsgrupper. 
 
Vi anser att de operatörer som inte vill ha en chef, kanske inte har reflekterat över att de kan 
behöva chefen som ”någon att tycka illa om”, för att stärka lagkänslan och hålla konflikterna 
borta. Vi menar att man som chef får räkna med att vara den som underordnade tycker illa om 
och att det är viktigt, särskilt i enklare arbeten där arbetarna inte har så mycket annat att 
fokusera på. För att återgå till arbetsgruppen som inte vill ha en chef, vilket var det vanligaste 
förekommande, resonerar vi kring huruvida det finns en informell ledare i arbetsgruppen. Av 
egna erfarenheter antar vi att det existerar en sådan och att denne är en person operatörerna 
anförtror sig åt och som kan framföra arbetsgruppens åsikter. 
 

* 
 
Att ledningen hävdar nödvändigheten av direktkontroll anser vi kan bero på, förutom det 
upplevda hotet som Blomquist m.fl. 98 framhåller, att arbetet vid dockmonteringen ser ganska 
oorganiserat ut. Det blir svårt för cheferna som inte befinner sig direkt i arbetet att få en 
överblick. På observationerna av dockmonteringen kan vi urskilja att cheferna ändå funnit ett 
annat sätt att få överblick, detta genom tekniken. När operatörerna påbörjar en bil registrerar 
de detta i datorn, vilket vi menar måste ge cheferna en möjlighet att gå in och titta på hur de 
ligger till och skapa sig direktkontroll genom datatekniken, såsom man gör i många andra 
branscher idag.  
 

                                                 
95 Oudhuis, 2004a, Learning to be Employable. 
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Det framkommer att det vid dockmonteringen i princip råder en avsaknad av direktkontroll 
från ledningen. Operatörerna menar att de kan gå emot chefens beslut. Det skulle kunna 
innebära att maktbalansen förändrats, precis som Engström m.fl. 99 menar kan ske genom 
dockmontering. Vi kan dock ändå urskilja en tendens till direktkontroll, operatörerna klagar 
på chefernas ständiga förmaningar, vilket betyder att chefen måste vara ute i 
produktverkstäderna och övervaka arbetet emellanåt. I bägge dessa fall skulle vi kunna 
hänvisa till Blomquist m.fl. 100 och att ledningen saknar kunskap i att leda arbetsgrupper. 
 
Vissa operatörer upplever också att de är hårdare övervakade än andra, då det t.ex. är direkt 
uppenbart för överordnade om de på ”1-2:an” kommer efter. Detta menar vi dock måste 
innebära att dessa operatörer oftare kan få feedback än andra, det borde alltså inte enbart vara 
negativt. I Oudhuis101 studie framkommer vikten av att känna sig värdefull, vi menar att blir 
man inte sedd är det svårare att uppleva en känsla av att vara behövd. 
 
Operatörerna vid dockmonteringen säger att de har möjligheter att få sin vilja fram bara de 
säger till på ett bestämt sätt. Detta blir en faktor som gör att vissa individer gynnas och inte 
andra, då man beroende av personlighet har möjlighet att påverka eller ej. Detta kan jämföras 
vid det dilemma som uppstod i Oudhuis102 studie, där vissa arbetare gynnades av de nya 
idealen, men inte andra. 
 

8.4 Tekniskkontroll 
Det framkommer att operatörerna vid löpandebandet, vad vi kan se, tittar på arbetsbeskrivning 
mindre än de vid dockmonteringen. Mintzberg103 menar att formalisering av beteende kan ske 
genom arbetsbeskrivning, detta säger oss att operatörerna skulle vara mera formaliserade vid 
dockmonteringen, vilket skulle strida emot det mesta av tidigare forskning. Vi förstår dock att 
det kan vara så att eftersom operatörerna har ett betydligt större arbetsinnehåll vid 
dockmonteringen, blir de också mer beroende av arbetsbeskrivningen. Vid dockmonteringen 
ser vi att operatörerna ibland tar en snabb titt på arbetsbeskrivningen, men vid intervjuerna 
säger de flesta att de frångår dessa. Detta menar vi visar på att man vill ha någon form av 
egenkontroll över hur man lägger upp arbetet. Det kan tolkas som en protest, operatörerna vill 
inte acceptera att bli styrda av vad vi i detta fall anser vara tekniskkontroll. Mintzberg104 
menar att vid specialisering av arbetsuppgifter uppstår ofta motstånd hos arbetarna, vi menar 
att eftersom vi kan se detta vid dockmonteringen, bör det vara ännu mera påtagligt vid 
löpandebandet. Oftast frångår dock operatörerna arbetsbeskrivningen i syfte att vinna tid. På 
observationerna av löpandebandet kan vi se att operatörerna är mer styrda av tiden då de tycks 
anstränga sig för att bli upparbetade, de påbörjar arbetet innan produkten nått deras egentliga 
arbetsstation och går långa sträckor för att hämta material. 
 
I båda produktionssystemen har vi sett att operatörerna kämpar för att arbeta in tid, detta tas 
dock inte tillvara av företaget i något av produktionssystemen. Vi har förståelse för att 
operatörerna vid dockmonteringen vill uppnå pauser, då dessa blir längre, och vi kan då tänka 
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oss att operatörerna kan utnyttja tiden till annat, dock framkom det vid intervjuerna att 
operatörerna inte längre har möjlighet att gå hem när de är färdiga för dagen. Operatörerna vid 
löpandebandet uppnår oftast inte mer än ca. 30 sekunders pauser, vilket vi inte riktigt förstår 
vad de ser för nytta med. Det skulle kunna röra sig om en tävlingsinstinkt, detta 
uppmärksammar Oudhuis105 som en möjlig styrningsstrategi. Den av oss som har erfarenhet 
av löpandebandet, menar att det är högst troligt att operatörerna själva använder sig av ett 
tävlingsmoment för att hitta motivation.  
 
Vi kan tänka oss att det i båda produktionssystemen handlar om att operatörerna vill uppnå 
någon form av egenkontroll genom att arbeta in tid, de vill känna att de i alla fall kan styra sin 
egen tid, de eftersträvar ”lustkänslan” som Mintzberg106 menar att makt kan ge. Operatörerna 
vid löpandebandet tycks dock även uppskatta de stopp de själva inte kan styra (s.k. följdstopp 
som blir längre), detta tyder på att de inte alltid har företagets bästa i åtanke. Vi observerar att 
operatörerna emellanåt sneglar mot tavlan som anger hur man ligger till och om det eventuellt 
kan uppstå stopp, detta kan vi jämföra med hur man sneglar på klockan och det brukar oftast 
betyda att man är uttråkad. Foucualt107 talar om tid som en aspekt av disciplinering, medan 
operatörerna vid dockmonteringen talar om hur de har en annan syn på tiden, de förhåller sig 
till den för att veta hur de ligger till i arbetet. De upplever sig inte styrda av tiden, så som de 
kan föreställa sig att det är vid löpandebandet. Det kan innebära att företaget lyckats undvika 
”de små nu” som Ellegård m.fl.108 talar om. Vi ser på en film av löpandebandet att det finns 
en kortlek på ett bord. Den kan enligt oss utgöra en morot eller ett tidsfördriv, en anledning 
för att arbeta upp sig eller ett sätt att få tiden att gå, när det uppstår stopp.  
 
Vissa av operatörerna vid dockmonteringen upplever en orättvisa då de inte kan öka 
arbetstakten, eftersom de är beroende av maskiner och verktyg. Deras medarbetare däremot, 
som är beroende av fingerfärdighet kan öka takten. Vi tolkar, enligt Emersons109 
beroendeperspektiv på makt, detta som att det ligger makt i maskiner och verktyg, de utgör 
kontrollmekanismer inom ramen för tekniskkontroll. Makt i maskiner och verktyg kan vi 
också se vid löpandebandet, då t.ex. en operatör får vänta in löpandebandet tills det är 
synkroniserat med platsen för dennes verktyg. 
 
Det framkommer att arbetet vid dockmonteringen går på rutin, men vi menar att detta inte 
sker i egenskap av disciplinering som Foucault110 lyfter, utan att det snarare rör sig om 
formalisering av beteende, enligt arbetsbeskrivning, såsom Mintzberg111 exemplifierar. 
Mintzberg112 menar att man genom formalisering av beteende uppnår förutsägbarhet i arbetet. 
Det finns operatörer som upplever det förutsägbara i arbetet som positivt. Vi har på 
observationerna sett hur ett rutinartat arbete, av oss som iakttagare, kan upplevas helt olika. 
Det finns en sekvens från löpandebandet där vi genast reagerade på hur monotont och eländigt 
rutinartat arbetet verkade, medan vi har en annan sekvens från dockmonteringen där vi 
analyserat rutinen som något positivt och strukturerande. Detta kan bero på att vid 
standardiserat arbete, såsom det vid löpandebandet, ligger makten enligt Mintzberg113 och oss 
i den tekniska strukturen. Vi upplever att individen tvingas in i ett mönster, helt i enighet med 
                                                 
105 Oudhuis, 2004a, Learning to be Employable. 
106 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
107 Foucault, 2003, Övervakning och straff. 
108 Ellegård, Engström, Nilsson, 1989, Principer och realiteter. 
109 Jacobsen, Thorsvik, 1998, Hur moderna organisationer fungerar. 
110 Foucult, 2003, Övervakning och straff. 
111 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
112 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
113 Mintzberg, 1979, The Structuring of Organisations. 
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Foucaults114 disciplineringsprincip, medan individen vid dockmonteringen själv skapat 
mönstret. Vi menar att rutin finns i alla arbeten och att de flesta människor omedvetet 
uppskattar denna. Total avsaknad av rutin tror vi kan få negativa konsekvenser, t.ex. vid 
arbetslöshet kan många människor bli likgiltiga för de saknar vardagliga rutiner. 
 

8.5 Slutsats  
En av de tydligaste kontrollmekanismerna vi kan urskilja vid löpandebandet är bandets 
rörelse. En annan är tidens betydelse för arbetet, då operatörerna ständigt kämpar för att 
arbeta in tid. Vid dockmonteringen däremot är kontrollmekanismerna mindre konkreta. Här 
menar vi att ansvarskänslan utgör en av de viktigaste kontrollmekanismerna. Ansvaret 
upplevs såväl positivt som negativt av operatörerna. En gemensam kontrollmekanism som vi 
återfinner i båda produktionssystemen är arbetsbeskrivningarna. Vi anser att kontrollen 
fungerar genom att den ger en rutinartad effekt. I de fall vid dockmonteringen, där det 
förekommer övervakning upplever operatörerna att detta leder till orättvisa, de upplever också 
att skilda tekniska förutsättningar leder till orättvisor.  
 
Vi har upptäckt två brister vid dockmonteringen, företaget utnyttjar varken den tid som 
operatörerna arbetar in eller deras egna knep. Vi tolkar detta som att det finns en rädsla bland 
de överordnade att maktbalansen ska förändras om de ger operatörerna makten att faktiskt 
bestämma hur arbetet skall utföras och möjligheten att påverka hur man hanterar tiden i 
företaget. Kontrollen får också konsekvenser för det sociala samspelet inom företaget, vid 
dockmonteringen tycks inte operatörerna uppskatta sina överordnade, ytterligare ett problem 
med det sociala samspelet utgörs av personkemin, även beroendeförhållandet mellan 
operatörer och materialhanterare utgör en källa till konflikter.  
 
Vi anser oss vid dockmonteringen ha upptäckt en ny infallsvinkel vad gäller önskan om att ha 
en chef eller inte, nämligen konfliktsituationen. När arbetsgruppen fungerar vill inte 
operatörerna ha en chef, medan när den är konfliktfylld vill de ha en chef. Detta tyder på att 
det är vid det sociala samspelet som operatörerna lägger vikten.  
 
Vår slutsats är att man funnit relativt välfungerande kontrollmekanismer i de båda 
produktionssystemen. Vi kan nu förstå fördelarna med den arbetsorganisation som man 
använder sig av vid löpandebandet, eftersom dockmonteringen tycks rymma många problem 
med det sociala samspelet och dessa tar mycket energi från produktionen. Svårigheterna är 
föränderliga med människorna i företaget och kräver därför ständiga resurser. Denna slutsats 
tycker vi inte har fått tillräcklig uppmärksamhet i tidigare forskning, då man framför allt lyft 
fram fördelarna med dockmontering, vi kan dock tänka oss att detta beror på att man försökt 
utgöra en motvikt till det tekniska fokus som oftast funnits inom massproduktion.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Foucult, 2003, Övervakning och straff. 
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9 Reflektioner 
Problem som vi har stött på i vårt fördjupningsarbete är framförallt av teknisk art. Kvalitén på 
de filmer vi tagit del av har varierat, det har varit svårt att urskilja vad som har sagts vid 
observationerna, detta p.g.a. att delar av empirin är mer än femton år gammal. Det har också 
varit tidskrävande med digitaliseringen av filmerna. I övrigt har vi haft svårigheter med att 
begränsa oss, då vi haft en i vissa avseende alltför omfattande empiri till vårt förfogande. 
Detta dilemma uppstod p.g.a. att vi använt redan färdig empiri och då haft svårigheter med 
huruvida vi ska gå in och skaffa ytterligare belägg för vissa resultat eller om vi ska förhålla 
realistiskt till tidsramarna. 
 
Vi kan ifrågasätta validiteten i vårt fördjupningsarbete då frågorna är ställda i ett annat syfte, 
de som utförde intervjuerna hade en mer teknisk inriktning. Detta gör dock också att vi inte 
riskerat att leda respondenternas svar i vår riktning, därmed menar vi att det som ändå 
framkommit kring vårt ämne, måste ha upplevts viktigt för respondenterna att framhålla i 
deras situation just då. Observationerna har gett oss en möjlighet att arbeta med det som 
faktiskt sker och inte det man väljer att framhålla vid en intervju. Reliabiliteten i vårt 
fördjupningsarbete stärks av att det är erfarna forskare som genomfört empiriinsamlingen, den 
påverkas förstås också av oss som analyserat empirin, då en kvalitativ studie till del bygger på 
vår, som forskares, tolkning. Vi menar att de resultat vi kommit fram till här inte bör 
generaliseras, eftersom många av de argument vi fått fram, som utgör grunden till valet av 
produktionssystem, bygger på individens egenskaper. 
 

9.1 Vidare studier 
Redan när vi påbörjade detta fördjupningsarbete och upptäckte att vi båda i våra vitt skilda 
branscher stött på Lean Production, uppstod ett intresse av att vid senare tillfälle undersöka 
Vara Kommuns applicering av Lean Production i sin verksamhet. 
 
Efter avslutat arbete har vi funnit att det sociala samspelet verkar vara av avgörande betydelse 
för hur organisationen fungerar. Chefen tycks ha en framträdande roll när gäller hanteringen 
av problemen med det sociala samspelet. Vi skulle vilja kartlägga samspelet mellan individer 
i en organisation för att utröna hur man som chef ska bete sig för att påverka sin arbetsgrupp i 
en positiv riktning.  
  

 40



Referenser 
Alvesson, M., Sköldberg, K,. (1994) Tolkning och reflektion, (Lund: Studentlitteratur).  
 
Berggren, C,. (1990) Det nya bilarbetet, (Lund: Arkiv Förlag). 
 
Björkman, T., (2002) ”Den långlivade taylorismen”, Utbildning, Kompetens och arbete, Red: 
Abrahamsson, K., Abrahamsson, L., Björkman, T., Ellström, P-E., Johansson, J., (Lund: 
Studentlitteratur).  
 
Blomquist, B., Engström, T., Jonsson, D,. Medbo, L., (2008) ”Outlining Assembly System 
Designs and Work Organisations Utilised Within the Swedish Automotive Industry”, 
Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola. 
 
Boström, A., (3 september 2003) ”Löpandeband på Umeåverken möts med olust”, Dagens 
Nyheter.  
 
Ellegård, K., Engström T., Nilsson L. (1989) Principer och realiteter, (Stockholm: 
Arbetsmiljöfonden). 
 
Engström, T., Personligt meddelande, 5 mars, 2009. 
 
Engström, T., Jonsson, D., Medbo, L., (2004) Alternativ montering – Principer och 
erfarenheter från fordonsindustrin, (IF Metall). 
 
Engström, T., Johansson, J,Å., Jonsson, D , Medbo, L, (1995) “Empirical Evaluation of the 
Reformed Assembly Work at the Volvo Uddevalla Plant: Psychosocial effects and 
performance aspects”, International Journal of Industrial Ergonomics Vol: 16, No: 4-6.  
 
Engström, T., Jonsson, D., Medbo,L., (2004) “Some Considerations Relating to the 
Reintroduction of Assembly Lines in the Swedish Automotive Industry”, International Journal 
of Operations & Production Management, Vol: 24, No: 8. 
 
Foucault, M., (2003) Övervakning och straff, (Lund: Arkiv Förlag).  
 
Granér, R., (1991) Arbetsgruppen, Den professionella gruppens psykologi, (Lund: 
Studentlitteratur). 
 
Gyllenhammar, P-G., (1973) Jag tror på Sverige, (Stockholm: Askild & Kärnkull). 
 
Gyllenhammar, P-G., (29 januari 2006) ”Sämre svensk arbetsmiljö hot mot industrins 
framtid”, Dagens Nyheter. 
 
Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., (1998) Hur moderna organisationer fungerar, (Lund: 
Studentlitteratur). 
 
Mintzberg, H., (1979) The Structuring of Organizations - A synthesis of the research, (USA: 
Prentice Hall). 
 
Olsson, B., (2008) Vi som stannade på Volvo, (Göteborg: Bokförlaget Arkipelag). 

 41



 
Oudhuis, M., (2004a) “Work as an Arena for Disciplining Mind, Body and Emotions: The 
volvo bus plant case”, Learning to be Employable, Red: Garsten, C., Jacobsson, K., Great 
Britain by Antony Rowe Ltd, Chippenham and Eastbourne. 
 
Oudhuis, M., (2004b) “The Birth of the Individualised Team”, Operations & Production 
Management, Vol: 24, No: 8. 
 
Rydman, A., (1 mars, 2004) ”Allt fler överger " svenska modellen"”, Dagens Nyheter. 
 
Sandberg, P., (3 januari, 2006) ”Löpandebandet åter på Volvo Lastvagnar”, Dagens Nyheter.
 
Sandkull, B., Johansson, J., (2000) Från Taylor till Toyota, (Malmö: Studentlitteratur). 
 
Szulkin, R.,(1999) “Making People Work: Control and incentives in Swedish organizations”, 
Acta Sociologica 42. 
 
Taylor, F., (1920) Rationell arbetsledning, (Uppsala: Almqvist & Wiksell). 
 
Thorsryd, E., Emery, F,E,. (1969) Mot en ny Befrielseorganisasjon, (Oslo: Johan Grundt 
Tanum Forlag). 
 

 42

mailto:peter.sandberg@dn.se

	 1 Inledning 
	1.1 Argumentation för och emot alternativ montering 
	1.2 Sammanfattning 
	 2 Personlig bakgrund och förförståelse 
	3 Syfte och frågeställningar  
	3.1 Avgränsningar 

	 4 Tidigare forskning 
	4.1 Forskning i samarbete med Volvo företagen kring alternativ montering 
	4.2 Forskning specifikt om ledarskap inom Volvo 
	4.3 Kontroll och motivation 
	4.4 Avslutning 

	5 Teorianknytning 
	5.1 Emerson 
	5.2 Mintzberg 
	5.3 Foucault  
	5.4 Fyra aspekter av kontroll 

	 6 Metod 
	6.1 Original studien 
	6.2 Fallbeskrivningar  
	6.3 Urval 
	6.4 Tillvägagångssätt 
	6.5 Etiska överväganden 

	7 Resultat 
	7.1 Intervjuer dockmontering  
	7.2 Observationer dockmontering 
	7.3 Observationer löpandeband 
	7.4 Sammanfattning 

	 8 Analys och diskussion 
	8.1 Egenkontroll 
	8.2 Socialkontroll 
	8.3 Direktkontroll 
	8.4 Tekniskkontroll 
	8.5 Slutsats  

	9 Reflektioner 
	9.1 Vidare studier 

	 Referenser 


