
10 11

Bengt Ager har arbetat med forskning och utveckling inom 
områdena rationalisering, teknik, arbetsliv och organisation i 
skogsbruket och den trämekaniska industrin sedan 1953. Skog 
D 1963 och Tekn D (KTH) 1993. Professorstjänster vid inst. för 
Skogsteknik, Skogshögskolan/SLU 1968-93.
E-post: bengt.ager@gmail.com

Under mänsklighetens utveckling från jägar- 
och samlarsamhället till idag har sättet att 

organisera det för uppehället nödvändiga arbe-
tet genomgått stora förändringar. Den i särklass 
längsta existensen har jägar- och samlarsamhäl-
let haft, för Homo sapiens del kring 100 000 år. 
Några rester finns kvar, t ex San-folket (”bush-
folket”) i Kalahariöknen. I den allt mera tvärve-
tenskapliga antropologiska forskningen antyds 
att samverkan och altruism var framgångsfak-
torer för arbetet och överlevnaden i den sam-
hällstypen. Det finns t o m de som hävdar att vi 
präglats genetiskt av detta.

När människan övergick till jordbruk, som 
effektiviserades efter hand, så växte befolkning-
arna. Utvecklingen ledde till en differentiering, 
specialisering och hierarkisering i organisatio-
nen av arbetet. Resursknapphet och nya makt-
strukturer bidrog till areell expansion och krig. 
Krigens förlorare blev allt oftare utnyttjade som 
slavar, ett system som utvecklades av det atenska 
riket och fulländades av det romerska imperiet.

Under medeltiden ändrades de samhälle-
liga strukturerna i Europa men jordbruket var 
fortsatt huvudnäringen. Slavsystemet ersattes 
successivt med olika former av tvångsarbete el-

ler livegenskap där jordägarna – feodalherrar, 
kyrka och stat – utnyttjade den lokala befolk-
ningen.

När industrialiseringen inleddes i Europa på 
1700-talet kom en snabbt ökande andel av be-
folkningen att bli anställda i fabriker och han-
delsföretag, medan jordbrukets andel av syssel-
sättningen sjönk och livegenskapen minskade. 
Men synen på de människor som stod längst 
ned på samhällsstegen levde vidare. Det kom att 
innebära arbetstider på tolv timmar eller mer 
per dag sex dagar i veckan, riskfyllda arbetsmil-
jöer, usla löner, prygel, inlåsning av arbetare, 
barnarbete etc. Sådana förhållanden förekom 
även i svensk industri fram till sekelskiftet 1900. 
Men i slutet av 1800-talet började protesterande 
röster att göra sig hörda, med krav på humani-
sering av arbetsförhållandena och ökande jäm-
likhet.   

Med denna korta rekapitulation av arbetsför-
hållandena för en stor del av de människor som 
levat de senaste fem tusen åren vill jag förmedla 
förståelse för det utgångstillstånd som rådde för 
skogsarbetet när de första initiativen till huma-
nisering togs i början på 1900-talet.

Övergången från bondesamhällets lokala trä-
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användning till den växande industriella träför-
ädlingen innebar också att krav på rationalise-
ring av skogsarbetet skulle komma – förr eller 
senare. I Norrland hade man i slutet av 1800-ta-
let börjat bygga ut flottlederna och effektivisera 
flottningsarbetet, som en första insats för att 
rationalisera råvarutillförseln.

Om uppsatsen
Denna essä beskriver skogsarbetets utveckling 
från 1900 till 2010 under inflytande av två på-
verkansprocesser – humanisering och ratio-
nalisering. Essän är en sammanfattning av en 
pågående undersökning som jag planerar att 
publicera vid avdelningen för skogsteknologi 
vid SLU i Umeå. Arbetet är avgränsat till det 
professionella skogsarbetet i storskogsbruket 
d v s bolags- och statsskogsbruket. Underlaget 
är, förutom arkivstudier och egna arbetslivser-
farenheter, ett 60-tal egna intervjuer 2008-11 
av skogsarbetare, ledningspersonal och andra 
kategorier av informanter, de flesta med lång 
erfarenhet. Denna uppsats är i första hand över-
siktligt berättande, med ett fåtal referenser (di-
rekt i texten). Den som är intresserad av mitt 
grunddokument och annan fördjupande litte-
ratur inom ämnet finner vägledning under ”Läs 
mera” i slutet av uppsatsen.

Kortfattade definitioner av 
de huvudbegrepp som används:
Rationalisering = olika insatser för att göra pro-
duktionen av varor eller tjänster mera effektiv. 
Produktivitetsökning eller kostnadsreduktion 
är de vanligaste måtten på effektiviteten. 
Humanisering (av arbetet) = olika insatser som 
gör att ett arbete i ökande grad tillfredsställer 
den arbetande individens egna behov, skänker 
arbetsglädje och gör arbetet mera attraktivt.
Humankvalitet(er) = arbetets sociala och psy-
kologiska innehåll, rumsliga utformning, fysis-
ka miljö och andra egenskaper som bestämmer 
arbetstillfredsställelsen/arbetsglädjen, riskerna i 
arbetet och attraktiviteten - min egen synonym 
till begreppet arbetsmiljö.
Koncept = ”i modern företagsekonomisk och 

organisationsteoretisk litteratur en bärande idé 
eller en grundläggande föreställning om hur 
olika delar av en verksamhet skall kombineras 
eller samordnas” (NE). 
Humanrationellt koncept. Eget begrepp som jag 
använder när syftet med konceptet är att uppnå 
såväl större effektivitet i produktionen som hö-
gre arbetstillfredsställelse och arbetsglädje hos 
den arbetande individen.

Skogsarbetet vid 
1900-talets början 
Norrland och nordvästra Svealand 
Systemet för råvaruanskaffning till storskalig 
industriell träförädling föddes när ångsågar 
började byggas på 1850-talet vid Norrlands-
kusten. Den föga exploaterade timmerskogen i 
Norrland var råvarubas. Skogen ägdes av bön-
der i glest liggande byar, av staten och – i ökande 
grad – av trävarubolagen själva. Arbetskraft för 
virkesdrivningen blev bönderna, jordlösa bybor 
och vandringsarbetare. De hästägande bönder-
na blev drivningsentreprenörer. Skogsblocken/
skifterna auktionerades ut, lägstbjudande vann. 
Körarna anställde huggare. Kontrakten skrevs 
på hösten. Bortaliggning var regel. Mestadels 
var det sedan skogsarbetarna själva som byggde 
kojor och stallar samt preparerade de blivande 
vinterbasvägarna till flottleden. Denna typ av 
entreprenadsystem bestod till 1930-talets slut.

Från trettondagen till is- och snövägarnas 
vårförfall pågick drivningen med hög intensitet. 
Raka ackord, handredskap, hårt jobb, presta-
tionstävlan, frekventa olycksfall samt dålig och 
osäker lön kännetecknade arbetet. Dragiga och 
rökiga eldpallskojor, sjukdomsalstrande sanitä-
ra brister (enligt vissa provinsialläkare) och en-
sidig (men energirik) kost (mjölmat och fläsk) 
var typiskt för boendemiljön. Men där fanns 
också frihetskänsla, gemenskap och yrkesstolt-
het. Det fanns ingen utbildning – yrkesfärdig-
heten överfördes i regel från far till son, med 
början i 13-14 års ålder. Arbetsfolket levde på 
krediter i handelsboden. Vid sommarens slutav-
räkning hände det - om vintern varit vrång - att 
skogsarbetaren stod på minus eller att hästkö-
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raren förlorade sina tillgångar. Det fanns häst-
körare som var arrendatorer på sina f d egna 
gårdar sedan man sålt sin fastighet med skog 
till bolaget. De hade arbetstvång för bolaget och 
levde i en situation som liknade livegenskap.

Vinterdrivningarna i Norrland innebar en ex-
ploatering av människor som är svårfattbar för 
oss som lever i dagens Sverige. Förhållandena 
är omvittnade av många, inte minst av sam-
tida skönlitterära författare med egen erfaren-
het, t ex Gustav Hedenvind Eriksson och Albert 
Viksten. Men det finns också en kunskapsskatt 
på Nordiska museet i form av en stor mängd 
skogsarbetarberättelser som insamlades i slu-
tet av 1940-talet. På det materialet bygger t ex 
etnologen Ella Johanssons (1994) doktorsav-
handling ”Skogens fria män”.

Jag har försökt beskriva det typiska i de norr-
ländska skogsarbetarnas dåtida förhållanden. 
Givetvis fanns det nyanser i eländet, även i posi-
tiv riktning. Dessutom fanns det (enligt Ella Jo-
hansson) kategorier av individer - t ex hunsade, 
egendomslösa bonddrängar - som fick utveck-
lingsmöjligheter genom sitt vinterslit i skogen. 
De kunde dels arbeta sig till högre status genom 
att prestera bra och dels genom penninginkom-
ster få chansen att bilda familj och ”starta eget”.

Övriga Sverige – ensamarbete i 
bruks- eller godsmiljö
I Värmland/Bergslagsregionen präglades skogs-
arbetet av järnbruksmiljön. Bruken hade en 
kärna av fastanställda heltidsarbetande skogs-
arbetare, som i regel arbetade året runt. Efter-
som drivningarna i huvudsak skedde vintertid 
tillkom säsongsarbetskraft från jordbruket samt 
vandringsarbetare. Deras arbete leddes av bru-
kens skogvaktare och förmän. De hade i regel 
drägligare arbetsvillkor än sina kollegor i norr 
och de flesta kunde bo hemma, men skogsar-
betet var ändå ett lågbetalt lågstatusarbete och 
vanligtvis arbetade man ensam på sin avverk-
ningstrakt. Det gällde i huvudsak även för bru-
kens och godsens skogsarbetare i södra Sverige. 
För vandringsarbetarna ordnade man i regel 
särskilda förläggningar.

Den beskrivna miljön bestod ända till 
1950-talet i Mellan- och Sydsverige. Jag upplev-
de den själv som skogspraktikant 1947-48 vid 
småländska Ankarsrums bruk i ”skarpt läge” d 
v s som ackordsbetald ensam huggare, endast 
besökt av timmerapteraren eller kastvedupp-
mätaren varannan vecka. 
 
Inslag av rationalisering 
och  humanisering 1900 – 1938
Spontan rationalisering
Under 1800-talets sista årtionden hade stock-
sågen (tvåmans) och barkspaden börjat ersätta 
universalverktyget yxan i arbetsmomenten fäll-
ning, kapning och barkning. Kring sekelskiftet 
1900 kom timmersvansen och bågsågen som 
var effektivare än stocksågen i medelgrov och 
klen skog. Barkspaden, i många lokala varianter, 
blev effektivare. För utkörningen av virket på de 
upp till milslånga vinterbasvägarna spred sig 
den värmländska getdoningen, främst norrut. 

De nya och mera effektiva huggarredskapen 
blev snabbt allmänna under 1900-talets två 
första årtionden. Jägmästaren Erik Geete an-
tyder i en artikel 1927 i tidskriften SKOGEN 
om nymodigheter på redskapssidan att dagens 
skogsarbetare producerade dubbelt så mycket 
som gårdagens. De drivande aktörerna bakom 
denna betydelsefulla spontana rationalisering 
var troligen tillverkarna och försäljarna av red-
skapen.

På 20- och 30-talet skedde inga genomgri-
pande förändringar. Handredskapen förbättra-
des endast marginellt. Det stora överskottet på 
arbetskraft, det för arbetsgivarna bekväma en-
treprenadsystemet och de låga lönerna innebar 
att drivkrafterna för rationalisering var mycket 
svaga. Ett litet undantag var perioderna 1915-
16 och 1918-20 då kortvariga högkonjunkturer 
med arbetskraftsbrist inträffade under och efter 
första världskriget. Skogsarbetarna fick då rela-
tivt kraftiga lönehöjningar, som mest 60 % över 
den nivå man hade 1913. Storskogsföretagen 
började intressera sig för mekanisering. De för-
sta större tidsstudierna på skogsarbete genom-
fördes också under dessa år – av jägmästarna 
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Nils Lundgren (1916) och Eric Ronge (1918).
Ett par monster till motorsågar lanserades. 

De väckte stor uppmärksamhet men fick aldrig 
genomslag i praktiken. Flera skogsföretag bör-
jade pröva traktorer och lastbilar, framförallt 
på långa vinterbasvägar och isbelagda sjöar. I 
en drivning hos Fiskeby Fabriks AB i Östergöt-
land testade man en fyra tons lastbil dragande 
tre dubbelkälkar. Jämfört med hästkörning åt-

tafaldigades prestationen och reducerades kost-
naden med en tredjedel. 

År 1921 inleddes abrupt en lång och djup låg-
konjunktur som kulminerade i den svåra eko-
nomiska världskrisen (”depressionen”) kring 
1930, med en långsam återhämtning därefter. 
Ett mycket stort överskott på arbetskraft och re-
lativt kraftigt sänkta skogsarbetarlöner dödade 
intresset för rationalisering. Som en anakro-
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Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 spred sig effektiva handverktyg som ersatte yxan som universal-
redskap – en spontan rationalisering.  Foto Skogforsk
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vanligtvis arbetade man ensam på sin avverk-
ningstrakt. Det gällde i huvudsak även för bru-
kens och godsens skogsarbetare i södra Sverige. 
För vandringsarbetarna ordnade man i regel 
särskilda förläggningar.

Den beskrivna miljön bestod ända till 
1950-talet i Mellan- och Sydsverige. Jag upplev-
de den själv som skogspraktikant 1947-48 vid 
småländska Ankarsrums bruk i ”skarpt läge” d 
v s som ackordsbetald ensam huggare, endast 
besökt av timmerapteraren eller kastvedupp-
mätaren varannan vecka. 
 
Inslag av rationalisering 
och  humanisering 1900 – 1938
Spontan rationalisering
Under 1800-talets sista årtionden hade stock-
sågen (tvåmans) och barkspaden börjat ersätta 
universalverktyget yxan i arbetsmomenten fäll-
ning, kapning och barkning. Kring sekelskiftet 
1900 kom timmersvansen och bågsågen som 
var effektivare än stocksågen i medelgrov och 
klen skog. Barkspaden, i många lokala varianter, 
blev effektivare. För utkörningen av virket på de 
upp till milslånga vinterbasvägarna spred sig 
den värmländska getdoningen, främst norrut. 

De nya och mera effektiva huggarredskapen 
blev snabbt allmänna under 1900-talets två 
första årtionden. Jägmästaren Erik Geete an-
tyder i en artikel 1927 i tidskriften SKOGEN 
om nymodigheter på redskapssidan att dagens 
skogsarbetare producerade dubbelt så mycket 
som gårdagens. De drivande aktörerna bakom 
denna betydelsefulla spontana rationalisering 
var troligen tillverkarna och försäljarna av red-
skapen.

På 20- och 30-talet skedde inga genomgri-
pande förändringar. Handredskapen förbättra-
des endast marginellt. Det stora överskottet på 
arbetskraft, det för arbetsgivarna bekväma en-
treprenadsystemet och de låga lönerna innebar 
att drivkrafterna för rationalisering var mycket 
svaga. Ett litet undantag var perioderna 1915-
16 och 1918-20 då kortvariga högkonjunkturer 
med arbetskraftsbrist inträffade under och efter 
första världskriget. Skogsarbetarna fick då rela-
tivt kraftiga lönehöjningar, som mest 60 % över 
den nivå man hade 1913. Storskogsföretagen 
började intressera sig för mekanisering. De för-
sta större tidsstudierna på skogsarbete genom-
fördes också under dessa år – av jägmästarna 
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Nils Lundgren (1916) och Eric Ronge (1918).
Ett par monster till motorsågar lanserades. 

De väckte stor uppmärksamhet men fick aldrig 
genomslag i praktiken. Flera skogsföretag bör-
jade pröva traktorer och lastbilar, framförallt 
på långa vinterbasvägar och isbelagda sjöar. I 
en drivning hos Fiskeby Fabriks AB i Östergöt-
land testade man en fyra tons lastbil dragande 
tre dubbelkälkar. Jämfört med hästkörning åt-

tafaldigades prestationen och reducerades kost-
naden med en tredjedel. 

År 1921 inleddes abrupt en lång och djup låg-
konjunktur som kulminerade i den svåra eko-
nomiska världskrisen (”depressionen”) kring 
1930, med en långsam återhämtning därefter. 
Ett mycket stort överskott på arbetskraft och re-
lativt kraftigt sänkta skogsarbetarlöner dödade 
intresset för rationalisering. Som en anakro-
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Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 spred sig effektiva handverktyg som ersatte yxan som universal-
redskap – en spontan rationalisering.  Foto Skogforsk
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nism kommer 1923 i tidskriften SKOGEN en 
utförlig beskrivning, författad av forstmästaren 
Mauritz P:son Egermark, av Taylors system för 
rationalisering och arbetsledning (se nedan), 
som hade fått fotfäste i industrin. Jag har inte 
funnit några reaktioner på hans artikel. Det 
skulle dröja 14 år innan tråden togs upp igen. 

Humaniseringssträvanden
– en lång seglats i svår motvind
Före sekelskiftet hade journalisten Jonas Stad-
ling (1894), efter en djuplodande reportageresa 
genom hela Norrland, väckt en opinion mot 
skogs- och trävarubolagens metoder att kom-
ma över böndernas skogsinnehav. Hans insats 
bidrog till en lagstiftning på området (”bolags-
förbudslagen” 1907) och kan ses som en första 
humaniseringsinsats. Lagen förhindrade nämli-
gen att ytterligare ett stort antal norrlandsbön-
der med skog hamnade i armod och beroende 
av bolagen. Stadling beskrev också, indignerad, 
skogsarbetarnas arbetsförhållanden.

År 1907 slog provinsialläkaren i jämtländska 
Frostviken Adolf G. Hassler på en läkarstämma 
larm om skogsarbetarnas arbetsvillkor. Han fick 
gehör hos politiker i riksdagen och satte igång 
en process. Samma år skrev Anders Holmgren, 
jägmästare i statsskogsbruket, en artikel i Skogs-
vårdsföreningens tidskrift med förslag till bättre 
kojstandard för skogsarbetarna. Detta blev en 
inledning till skogsarbetets humanisering, men 
starten blev seg, delvis på grund av arbetarnas 
nederlag vid storstrejken 1909. Varken motioner 
eller föreslagna propositioner om förbättring av 
skogsarbetarnas tillfälliga vinterbostäder hade 
någon framgång i riksdagen. Först 1912 antog 
man en motion om att utreda skogsarbetarnas 
villkor, som resulterade i 1916 års skogsarbe-
tarutredning. Men bollen hade ändå kommit i 
rullning. Domänverket började bygga förlägg-
ningar med acceptabel standard och gav ut rikt-
linjer för detta i början av 1910-talet. Och som 
sakkunniga i den statliga utredningen deltog 
från Domänverket byråchefen Wermelin samt 
Anders Holmgren.

1916 års skogsarbetarutredning lade grunden 

för skogshärbärgeslagen (1919) och inrättandet 
av skogsyrkesinspektionen 1920. Inspektionen 
bestod vid starten av en enda person, jägmästa-
ren Oscar Wallner, men han visade sig vara ett 
lejon. Förutom att agera för bättre kojförlägg-
ningar och göra omfattande inspektionsresor 
tog han upp arbetarskyddet i mitten på 20-talet. 
I historieskrivningen om arbetarskyddets till-
komst och utveckling i Sverige nämns Wallner 
som en pionjär. 

År 1918 bildades Skogs- och flottningsarbeta-
reförbundet, som snabbt formulerade utförliga 
krav på bättre arbets- och lönevillkor, med föga 
gensvar från arbetsgivarna. Förbundet var i re-
gel chanslöst i de frekventa konflikterna. Men 
förbundet agerade oförtrutet, bl a genom riks-
dagsmän med rötter i skogsarbetet och i för-
bundet.

Realiseringen av skogshärbärgeslagens in-
tentioner gick långsamt. En länsinventering i 
östra Jämtland i början av 30-talet (Nils An-
dersson, Tiden 1932) visar att det antal kojor 
som uppfyllde lagens krav var ”lätt räknade”. 
Den stora majoriteten av skogskojorna be-
dömdes ha helt oacceptabel standard, med 
stora risker för sjukdom. På en del avverk-
ningar saknades t o m kojor och skogsarbe-
tarna fick ibland bo flera kilometer från av-
verkningsplatsen (utan extra ersättning för 
gångtiden). De skogsarbetare som klagade 
och försökte påkalla Skogsyrkesinspektionens 
uppmärksamhet ”hade sedan en märkvär-
dig otur” när man sökte arbete nästa säsong. 
Missförhållandena ansågs av Andersson vara 
socialpolitiskt mycket svåråtkomliga. Han var 
inne på att hälsovårdsnämnden i kommu-
nerna skulle börja övervaka skogsarbetarnas 
boende och arbetsförhållanden.
   I början av 30-talet förstärktes Skogsyrkesin-
spektionen med några personer, bl a jägmäs-
taren Harald Welin som senare skulle överta 
chefskapet från Oscar Wallner. Man gav ut 
riktlinjer för säkrare skogsarbete 1932 och en 
skärpt skogshärbärgeslag kom 1937. Allt ef-
tersom konjunkturen långsamt förbättrades 
under 30-talet kom skogsarbetarnas boende 
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att förbättras i ökande takt. I slutet av 30-ta-
let fanns ordnad mathållning med kocklag 
och acceptabla förläggningar för ca 50 000 
skogsarbetare - av totalt ett par hundra tusen 
i Norrland och nordvästra Svealand. I den 
skärpta skogshärbärgeslagen hade kraven på 
hygien och komfort ökat och man föreskrev 
kollektiv mathållning när arbetsstyrkan var 
minst tio man. I viss utsträckning hade också 
skogsföretagen, efter påtryckningar från fack-
et, i slutet av decenniet börjat avlöna huggarna 
direkt i stället för via körarna. De första kol-
lektiva ramavtalen i Norrland tecknades 1936. 
Dessa åtgärder och en stigande lönenivå för 
skogsarbetarna bidrog till att de frekventa och 
ofta svåra konflikterna mellan arbetsgivarna 
och skogsarbetarna hade börjat avta under 
slutet av 30-talet.

Marken var nu beredd för att både rationa-
lisera och humanisera skogsarbetet genomgri-
pande.

Organiserad rationalisering 
av det manuella skogsarbetet 
1938-55
När skogsbruket satte igång en organiserad 
rationalisering hakade man på det koncept 
som utmejslats inom industrin under ett par 
decennier.

Taylors rationaliseringskoncept grunden
I Västeuropas stora industriländer införde man 
i början på 1900-talet ett koncept för rationa-
lisering som utvecklats av den amerikanske in-
genjören Frederick Winslow Taylor, benämnt 
Scientific Management. Svensk industri hade 
modifierat konceptet under 1920- och 30-talet 
så att även arbetstagarsidan (LO = Landsorga-
nisationen) och staten accepterade det. Denna 
samförståndsanda stadfästes i det s k Saltsjö-
badsavtalet 1938. Det tayloristiska konceptet 
kom sedan att i hög grad bidra till utvecklingen 
av industrin och välfärden i Västerlandet under 
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Den usla kojstandarden blev – efter larm från en provinsialläkare - det första objektet för en organiserad 
förbättring av skogsarbetet. Politiker och myndigheter var pådrivare.  Foto Strömsnäs Bruks AB
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intresset för rationalisering. Som en anakro-
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Mauritz P:son Egermark, av Taylors system för 
rationalisering och arbetsledning (se nedan), 
som hade fått fotfäste i industrin. Jag har inte 
funnit några reaktioner på hans artikel. Det 
skulle dröja 14 år innan tråden togs upp igen. 

Humaniseringssträvanden
– en lång seglats i svår motvind
Före sekelskiftet hade journalisten Jonas Stad-
ling (1894), efter en djuplodande reportageresa 
genom hela Norrland, väckt en opinion mot 
skogs- och trävarubolagens metoder att kom-
ma över böndernas skogsinnehav. Hans insats 
bidrog till en lagstiftning på området (”bolags-
förbudslagen” 1907) och kan ses som en första 
humaniseringsinsats. Lagen förhindrade nämli-
gen att ytterligare ett stort antal norrlandsbön-
der med skog hamnade i armod och beroende 
av bolagen. Stadling beskrev också, indignerad, 
skogsarbetarnas arbetsförhållanden.

År 1907 slog provinsialläkaren i jämtländska 
Frostviken Adolf G. Hassler på en läkarstämma 
larm om skogsarbetarnas arbetsvillkor. Han fick 
gehör hos politiker i riksdagen och satte igång 
en process. Samma år skrev Anders Holmgren, 
jägmästare i statsskogsbruket, en artikel i Skogs-
vårdsföreningens tidskrift med förslag till bättre 
kojstandard för skogsarbetarna. Detta blev en 
inledning till skogsarbetets humanisering, men 
starten blev seg, delvis på grund av arbetarnas 
nederlag vid storstrejken 1909. Varken motioner 
eller föreslagna propositioner om förbättring av 
skogsarbetarnas tillfälliga vinterbostäder hade 
någon framgång i riksdagen. Först 1912 antog 
man en motion om att utreda skogsarbetarnas 
villkor, som resulterade i 1916 års skogsarbe-
tarutredning. Men bollen hade ändå kommit i 
rullning. Domänverket började bygga förlägg-
ningar med acceptabel standard och gav ut rikt-
linjer för detta i början av 1910-talet. Och som 
sakkunniga i den statliga utredningen deltog 
från Domänverket byråchefen Wermelin samt 
Anders Holmgren.

1916 års skogsarbetarutredning lade grunden 
för skogshärbärgeslagen (1919) och inrättandet 
av skogsyrkesinspektionen 1920. Inspektionen 
bestod vid starten av en enda person, jägmästa-
ren Oscar Wallner, men han visade sig vara ett 
lejon. Förutom att agera för bättre kojförlägg-
ningar och göra omfattande inspektionsresor 
tog han upp arbetarskyddet i mitten på 20-talet. 
I historieskrivningen om arbetarskyddets till-
komst och utveckling i Sverige nämns Wallner 
som en pionjär. 

År 1918 bildades Skogs- och flottningsarbeta-
reförbundet, som snabbt formulerade utförliga 
krav på bättre arbets- och lönevillkor, med föga 
gensvar från arbetsgivarna. Förbundet var i re-
gel chanslöst i de frekventa konflikterna. Men 
förbundet agerade oförtrutet, bl a genom riks-
dagsmän med rötter i skogsarbetet och i för-
bundet.

Realiseringen av skogshärbärgeslagens inten-
tioner gick långsamt. En länsinventering i östra 
Jämtland i början av 30-talet (Nils Anders-
son, Tiden 1932) visar att det antal kojor som 
uppfyllde lagens krav var ”lätt räknade”. Den 
stora majoriteten av skogskojorna bedömdes 
ha helt oacceptabel standard, med stora risker 
för sjukdom. På en del avverkningar saknades 
t o m kojor och skogsarbetarna fick ibland bo 
flera kilometer från avverkningsplatsen (utan 
extra ersättning för gångtiden). De skogsarbe-
tare som klagade och försökte påkalla Skogsyr-
kesinspektionens uppmärksamhet ”hade sedan 
en märkvärdig otur” när man sökte arbete nästa 
säsong. Missförhållandena ansågs av Andersson 
vara socialpolitiskt mycket svåråtkomliga. Han 
var inne på att hälsovårdsnämnden i kommu-
nerna skulle börja övervaka skogsarbetarnas 
boende och arbetsförhållanden.
   I början av 30-talet förstärktes Skogsyrkesin-
spektionen med några personer, bl a jägmäs-
taren Harald Welin som senare skulle överta 
chefskapet från Oscar Wallner. Man gav ut 
riktlinjer för säkrare skogsarbete 1932 och en 
skärpt skogshärbärgeslag kom 1937. Allt ef-
tersom konjunkturen långsamt förbättrades 
under 30-talet kom skogsarbetarnas boende 
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let fanns ordnad mathållning med kocklag 
och acceptabla förläggningar för ca 50 000 
skogsarbetare - av totalt ett par hundra tusen 
i Norrland och nordvästra Svealand. I den 
skärpta skogshärbärgeslagen hade kraven på 
hygien och komfort ökat och man föreskrev 
kollektiv mathållning när arbetsstyrkan var 
minst tio man. I viss utsträckning hade också 
skogsföretagen, efter påtryckningar från fack-
et, i slutet av decenniet börjat avlöna huggarna 
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och skogsarbetarna hade börjat avta under 
slutet av 30-talet.

Marken var nu beredd för att både rationa-
lisera och humanisera skogsarbetet genomgri-
pande.

Organiserad rationalisering 
av det manuella Skogsarbetet 
1938-55
När skogsbruket satte igång en organiserad ra-
tionalisering hakade man på det koncept som ut-
mejslats inom industrin under ett par decennier.

Taylors rationaliseringskoncept grunden
I Västeuropas stora industriländer införde man 
i början på 1900-talet ett koncept för rationa-
lisering som utvecklats av den amerikanske in-
genjören Frederick Winslow Taylor, benämnt 
Scientific Management. Svensk industri hade 
modifierat konceptet under 1920- och 30-talet 
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nisationen) och staten accepterade det. Denna 
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Den usla kojstandarden blev – efter larm från en provinsialläkare - det första objektet för en organiserad 
förbättring av skogsarbetet. Politiker och myndigheter var pådrivare.  Foto Strömsnäs Bruks AB
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en stor del av 1900-talet. Verktygen var arbets-
studier, förbättring och standardisering av ar-
betsmetoder och redskap, arbetsdelning (= upp-
delning av arbetet i arbetsmoment), personurval, 
specialisering, raka individuella ackord samt 
detaljerad och auktoritär arbetsledning. Det lö-
pande bandet vid massproduktion - med kort-
cykliga, standardiserade och högeffektiva men 
samtidigt lättlärda arbetsmoment - blev symbol 
för ”taylorismen”. 

I Tyskland började man arbeta efter Taylors 
modell i skogsbruket redan 1927. Deras forsk-
ning gick ut på att få fram huggningsredskap 
och rörelsemönster som var både effektiva och 
kraftbesparande. Därvid användes tidsstudier, 
arbetsfysiologiska mätningar och filmning. 
Pionjären H H Hilf i Tyskland satte även ”var-
dagsrationalisering”, baserad på arbetsstudier, 
i system på en skogsförvaltning, med stor pro-
duktivitetsökning som resultat. Hilfs redogö-
relse om sina rön för svensk publik hösten 1941 
- inbjuden till Skogshögskolan av rektorn, till-
lika  professor i skogsteknologi, Gustav Lund-
berg - återfinns i Svenska skogsvårdsförbundets 
tidskrift 1942 (två artiklar).
 
Den norrländska satsningen – SDA 
Bo Flodmans resa
Sommaren 1937 anställdes den nyutexamine-
rade civiljägmästaren Bo Flodman vid arbets-
givareorganisationen Föreningen Skogsarbeten. 
Han fick i uppdrag att undersöka följande frå-
gor:

Varför är prestationsförmågan hos skogsar-
betarna så olika i olika delar av landet?

Finns det en möjlighet att höja skogsarbetar-
nas prestationsförmåga?

Är det möjligt att få fram en riktig mätare av 
arbetsprestationen vid skogsarbete?

Efter studieresor till främst Tyskland och in-
blickar i den svenska industrins metoder för 
rationalisering och arbetsforskning levererade 
Flodman i november en 17 -sidig rapport av 
hög kvalitet (SDA Litt. H 1). Han skrev artik-
lar i tidskrifterna SKOGEN (1937/24) och Af-
färsekonomi (1937/18). Flodmans insatser lade 

grunden för orienterande arbetsstudier i skogen 
vintern 1937-38 hos Domänverket och intresse-
rade medlemsföretag i Föreningen Skogsarbe-
ten. Tankarna om organiserad arbetsforskning 
och rationalisering började ta form.

Arbetsstudieutbildning och 
Arbetsstudiekommittén
I juni 1938 genomförde Föreningen Skogsar-
beten i Bispgården en tiodagars arbetsstudie-
utbildning av ett tjugotal skogstjänstemän från 
bolagen och Domänverket. Dessa blev lokala 
resurspersoner när samordnade arbetsstudier 
kom igång i större skala. För organisering och 
ledning av den verksamheten bildades Arbets-
studiekommittén. De F&U-erfarna skogsche-
ferna Eric Ronge från Kramfors AB och Ludvig 
Mattsson Mårn från Bergvik och Ala Nya AB 
var tunga personer i kommittén. Den arbetade 
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När den organiserade rationaliseringen kom i gång 
1938 med tids- och metodstudier blev Handbok för 
huggare, utgiven i början av 1939 och direkt en 
bästsäljare, en första viktig produkt av arbetsfors-
karnas insatser.  Foto Skogforsk.

fram ett program och Bo Flodman blev – med 
ett modernt ord – projektledare. Därmed var 
den organiserade rationaliseringsprocessen i 
gång i det norrländska skogsbruket och den 
producerade snabbt viktiga resultat. Experi-
mentellt upplagda arbetsstudier genomfördes i 
fält redan hösten 1938 och vid årsskiftet presen-
terades första versionen av ”Handbok för hug-
gare”, som blev en bästsäljare. Flodman engage-
rade direkt redskapstillverkarna i fältstudierna 
och blev därmed den förste att tillämpa ”den 
goda utvecklingstriangeln” – tillverkare-bruka-
re-forskare - som blev ett framgångskoncept i 
det skogliga rationaliseringsarbetet under ett 
halvsekel.

Föreningen Skogsarbeten och Kungl. Do-
mänstyrelsen, med sin fältorganisation Do-
mänverket, samarbetade mycket nära från start 
i detta ”projekt”, till en början informellt. År 
1943 formaliserade man samarbetet genom 
att bilda Föreningen Skogsarbetens och Kungl. 
Domänstyrelsens arbetsstudieavdelning, med 
kortnamnet SDA och med Ludvig Mattsson 
Mårn som chef.

Projektet blir ett brett  rationaliseringsprogram
Projektet handlade om både rationalisering 
och humanisering. Kollektivavtal och regionala 
ackordsprislistor upprättades, vilket medförde 
såväl bättre planeringsunderlag och säkrare 
självkostnadskalkyler som ökad förtjänsttrygg-
het och mera rättvisa löner. Storskogsföreta-
gen tog över arbetsgivaransvaret för hästkörare 
och huggare (”insourcing”) och de avlönades 
separat enligt de nya avtalen. Bolagsanställda 
arbetsledare tog successivt över drivningarnas 
planering och organisation från hästkörarna. 
Acceptabla kojförläggningar med kocklag blev 
standard. De manuella redskapen och meto-
derna blev såväl effektivare som ergonomiskt 
bättre. 

En bra bild av det norrländska rationalise-
ringsprogrammet på 1940-talet ger föredragen 
vid en veckolång kurs i Bräcke 1945 för skogs-
förvaltare och skogschefer, som man också kan 
kalla landets första skogliga rationaliserings-

konferens (Norrlands skogsvårdsförbunds tids-
skrift nr 1, 1946).

En lyckad SDA-insats på F&U-området var 
sättet att använda tidsstudierna för ackordsätt-
ningen. Arbetsstudieorganisationen levererade 
ett skelett av relativtider för olika svårighets-
faktorer i arbetet (stamgrovlek, kvistighet etc). 
Den lönegrundande absoluta prestationsnivån 
diskuterades sedan vid förhandlingsbordet. 
Tidsstudiemannen var inte ute efter en normal-
arbetares prestationsnivå, som man var i indu-
strin. Facket och de av tidsstudierna ”drabbade” 
skogsarbetarna kunde därigenom acceptera 
tidsstudierna. Konceptet benämndes ”jämfö-
rande studier”.  

Den värmländska satsningen - VSA  
Ett helt annat utgångsläge än i Norrland.
I Värmland hade man ett annat utgångsläge 
när skogsbolagen där bildade Värmlands skogs-
arbetsstudier (VSA) och drog igång sitt syste-
matiska rationaliseringsarbete 1939. Bolagen 
hade sedan gammalt ett fungerande system för 
arbetsledning med skogvaktaren/bevakningsle-
daren som planerade, ledde och kontrollerade 
drivningarna och skogsvården. Bevakningarna 
var relativt små – ett rimligt avstånd för tramp-
cykeln bestämde storleken. Man hade också 
nöjaktigt fungerande prissättningssystem (kol-
lektivavtal) för huggning och för hästkörning, 
men hade samtidigt ett intresse för att förbättra 
dessa. 

Verksamheten kom att ledas av en kommitté 
bestående av skogscheferna för de samverkan-
de bolagen. Nestor och ordförande var Gösta 
Wesslén, F&U-intresserad skogschef i Udde-
holmsbolaget som redan tillämpat arbetsstu-
dier i företaget.

Ett av bolagen - Hellefors Bruk, med K-G 
Zimmerman som skogschef – hade gjort en 
arbetsstudie 1938 och därvid anlitat Sveriges 
ledande rationaliseringskonsult AB Industri-
byrån. Byråns chef – Tarras Sällfors, av en del 
kallad Sveriges Taylor och blivande professor i 
Industriell ekonomi och organisation på KTH - 
blev huvudrådgivare när VSA startade sin verk-
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en stor del av 1900-talet. Verktygen var arbets-
studier, förbättring och standardisering av ar-
betsmetoder och redskap, arbetsdelning (= upp-
delning av arbetet i arbetsmoment), personurval, 
specialisering, raka individuella ackord samt 
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berg - återfinns i Svenska skogsvårdsförbundets 
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arbetsprestationen vid skogsarbete?
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rationalisering och arbetsforskning levererade 
Flodman i november en 17 -sidig rapport av 
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lar i tidskrifterna SKOGEN (1937/24) och Af-
färsekonomi (1937/18). Flodmans insatser lade 

grunden för orienterande arbetsstudier i skogen 
vintern 1937-38 hos Domänverket och intresse-
rade medlemsföretag i Föreningen Skogsarbe-
ten. Tankarna om organiserad arbetsforskning 
och rationalisering började ta form.

Arbetsstudieutbildning och 
Arbetsstudiekommittén
I juni 1938 genomförde Föreningen Skogsar-
beten i Bispgården en tiodagars arbetsstudie-
utbildning av ett tjugotal skogstjänstemän från 
bolagen och Domänverket. Dessa blev lokala 
resurspersoner när samordnade arbetsstudier 
kom igång i större skala. För organisering och 
ledning av den verksamheten bildades Arbets-
studiekommittén. De F&U-erfarna skogsche-
ferna Eric Ronge från Kramfors AB och Ludvig 
Mattsson Mårn från Bergvik och Ala Nya AB 
var tunga personer i kommittén. Den arbetade 
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När den organiserade rationaliseringen kom i gång 
1938 med tids- och metodstudier blev Handbok för 
huggare, utgiven i början av 1939 och direkt en 
bästsäljare, en första viktig produkt av arbetsfors-
karnas insatser.  Foto Skogforsk.
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samhet. Som chef och projektledare för VSA an-
ställdes civilingenjören Gösta Luthman. Denne 
utexaminerades från KTH 1937 och hade sedan 
arbetat på L M Ericsons arbetsstudieavdelning i 
Stockholm i två år. 

Gösta Luthmans tayloristiska drömmar
De värmländska skogsarbetsstudierna och ra-
tionaliseringsidéerna kom att präglas mycket 
starkare än de norrländska av det tayloristiska 
konceptet. Man tog också ett betydligt djupare 
grepp i arbetsforskningen, efter tyskt mönster. 
Luthman sökte efter det optimala arbetssättet 
i det enskilda sågdraget, yxhugget och arbetet 
med barkspaden. Med den kunskapen skulle 
man kunna lära skogsarbetaren att arbeta 
såväl effektivt som kraftbesparande och kon-
struera ett på avgränsade arbetsmoment och 
standardtider byggt ackordssystem.

VSA:s ambitiösa satsning ledde till ett ra-
tionaliseringsprogram som redovisades i 
Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 1945. 
Det innehöll bl a ett detaljerat dagsprogram 
för huggningsarbetet med inlagda vilopauser, 
stämpelur på träden, flyttbara rastkojor, för-
bättrade redskap och centraliserat redskaps-
underhåll - rationalisering och humanise-
ring i integrerad form, byggd på vetenskaplig 
grund. Största genomslaget i praktiken fick 
de förbättrade redskapen och deras under-
håll. Sämre gick det med rationaliseringspro-
grammet som helhet och drömmen om en 
skoglig modell med tidsstandards. Det blev 
SDA:s mera pragmatiska och (skogsmanna-
mässigt) ”hoftningsbetonade” tillämpning av 
Taylors grundidéer som gick hem i den skog-
liga verkligheten. Däremot blev VSA:s djup-
lodande studier av huggningsarbetet ett vik-
tigt pionjärarbete i forskningen kring tungt 
kroppsarbete (se nedan). Luthman blev 1946 
speciallärare vid Skogshögskolan och hann 
bli den förste professorn i skoglig arbetslära 
vid Statens Skogsforskningsinstitut innan han 
försvann till höga positioner i det svenska nä-
ringslivet och bl a blev ordförande i Svenska 
MTM-föreningen (om MTM se nedan).

Sydsverige hakade på - MSA
I Sydsverige kom man igång lite senare med 
rationaliseringen. Det var de större skogsföre-
tagen, såsom Fiskeby Fabriks AB och Holmens 
Bruk i östra Götaland, som tog initiativ. Skogs-
chefen Sture Sjöstedt i Fiskeby var en drivande 
aktör, med särskilt intresse för transportfrågor, 
och det var ingen tillfällighet att han var bland 
de sakkunniga när den första professuren i skog-
lig arbetslära tillsattes 1949. År 1947 bildade 
man FÖSS – Föreningen Östra Sveriges Skogs-
arbetsstudier. Den ledande personen i FÖSS var 
ingenjören John Söderlund. En lyckad produkt 
av deras verksamhet var en gummihjulsförsedd 
vagn för virkeskörning med häst – Fössingen.

Några år senare samlade man intressenterna 
i Sydsverige och bildade 1950 Mellan- och syd-
svenska skogsbrukets arbetsstudier med kort-
namnet MSA. De kom, i stort sett, att följa SDA-
modellen i sin verksamhet. Deras största bidrag 
i rationaliseringsarbetet blev grundläggande 
studier av terrängtransporten och redskapsut-
veckling för såväl häst- som traktorkörning. 

Arbetsmedicinsk forskning etableras
De arbetsfysiologiska undersökningarna väckte 
intresse nationellt samtidigt som man på VSA 
fann att det krävdes metodutveckling och yt-
terligare penningresurser. Det ledde till att man 
1943 bildade en fristående institution för detta 
– Arbetsfysiologiska undersökningen (AFU) – 
finansierad av Svenska Arbetsgivareförening-
en, Svenska Lantarbetsgivareföreningen, VSA 
och Föreningen Skogsarbeten. Styrelsen, med 
skogschefen Gösta Wesslén som ordförande, 
hade ett arbetsutskott som följde arbetet när-
mare. I det ingick bl a Ludvig Mattsson Mårn 
och Bo Flodman från SDA. Yngve Zotterman 
och Nils Lundgren blev de ledande forskarna, 
i nära samarbete med Gösta Luthman. SDA:s 
statistiker Gösta Almqvist hjälpte till med bear-
betningen av materialet.

Resultaten av undersökningen publicerades 
1948 i skriften ”Studier över tungt kroppsar-
bete” (Förlags AB Affärsekonomi). Den gav 
omfattande ny kunskap om det tunga arbetets 
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villkor samtidigt som forskningstekniken hade 
utvecklats väsentligt. Nils Lundgren disputera-
de 1946 på material från undersökningen. Efter 
AFU blev det en tidslucka i den skogliga arbets-
medicinska forskningen.

År 1955 togs tråden upp igen. Ett samarbete 
inleddes mellan Gymnastiska Centralinstitu-
tets (GCI) arbetsfysiologiska avdelning, dit Nils 

Lundgren kommit, och avdelningen för arbets-
lära vid Statens skogsforskningsinstitut, ledd av 
professor Ulf Sundberg. Samarbetet resulterade 
i att en Industrifysiologisk avdelning skapades 
vid GCI, med skogsbruket som hälftenfinansiär. 
Denna avdelning blev embryot till en arbets-
vetenskaplig institution som under årens lopp, 
via Arbetsmedicinska institutet, utvecklades till 

Även hästkörningen rationaliserades. Gummihjulsvagnen Fössingen medförde höjd prestation och gjorde 
åretruntkörning möjlig. Här lastas enmeters brännved. I bakgrunden "trianglar" med  massaved, barkad 
för att torka .
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Arbetslivsinstitutet (1995-2007). Nils Lundgren 
blev en central person i den utvecklingen och 
kom att verka som humaniseringsaktör i skogs-
bruket under resten av sitt yrkesliv.

Den manuella epokens slutfas
Efter andra världskrigets slut blev det snabbt 
högkonjunktur, med kulmination under ”Kore-
aboomen” 1950-52, och brist på arbetskraft. 
Det satte extra fart på såväl rationaliseringen 
som humaniseringen, framförallt i Norrland 
och nordvästra Svealand som drabbades särskilt 
hårt av flykten från landsbygden när industrin 
ropade efter folk.

På rationaliseringsfronten var det framförallt 
redskapsförbättringar som slog igenom, för så-
väl huggningen som körningen. Ökad vägut-
byggnad (mekanisering av vägbrytningen) gav 
kortare terrängkörning och stickvägssystemet 
med riktad fällning bredde ut sig i Norrland. 
Arbets/teknikforskarna var, med stöd av ar-
betsstudierna, viktiga aktörer i såväl problem-
formulering som utvecklingsarbete. De flesta 
hamnade i storskogsföretagens växande tek-
niska staber och blev där utvecklingsdrivande. 
Hur stor produktivitetsutvecklingen var i driv-
ningsarbetet under perioden 1938-55 är mycket 
svårt att få fram. Brist på statistik samt stora 
förändringar i sammansättningen av virkes-
sortiment och i skogsarbetarpopulationen är de 
främsta orsakerna. De produktivitetssiffror för 
drivningsarbetet som nämndes i litteraturen låg 
kring 1 m3sk per dagsverke vid periodens bör-
jan och 1,5 - 2,0 m3sk vid periodens slut.

På humaniseringsfronten kom vinterförlägg-
ningar och skogsarbetarbyar med allt bättre 
standard, bussning av hemmaboende skogsar-
betare, mera fastanställningar och åretruntar-
bete, insatser för att minska olycksfallen, ökad 
utbildning och höjd yrkesstatus samt relativa 
löneförbättringar. En bra bild av situationen 
under högkonjunkturens topp ger skriften 
”Domänverkets socialprogram” skriven av 
byråchefen Sven-Ingvar Sjöstedt (Svenska 
Skogsvårdsföreningens tidskrift 1953/2). Stor-
skogsföretagen själva var huvudaktörer i huma-
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niseringsarbetet, men facket och Skogsyrkesin-
spektionen fick också vind i seglen.

Trots humaniseringsinsatserna var bristen på 
skogsarbetare så stor att det kom igång en rela-
tivt omfattande import av skogsarbetare, främst 
från Finland.

Vildvuxen mekanisering 1955-75
På 50-talet kom mekaniseringen av skogsar-
betet i gång på allvar, med såväl effektivisering 
som humanisering som motiv. Först kom mo-
torsågen och barkningsmaskinen, sedan skogs-
traktorn och till sist (i slutet av 1960-talet) av-
verkningsmaskinerna. 

Nya rationaliseringsaktörer – maskintill-
verkare och tekniska innovatörer
De tekniska innovationerna avlöste varandra 
i högt tempo. Maskintillverkare och tekniska 
innovatörer tog över huvudrollen som ratio-
naliseringsaktörer från arbetsforskarna. Me-
kaniseringen blev en självgående rationalise-
ringskraft, obändig och vildvuxen. Samtidigt 
blev samarbetet tillverkare – brukare - forskare 
i ”den goda utvecklingstriangeln” mycket inten-
sivt och framgångsrikt. 

Verkstäderna blev alltså centrala i utveck-
lingen. På 1950-talet utvecklades ett flertal 
bysmedjor i Norrland till utvecklingsverkstä-
der som producerade ny teknik. Störst blev 
ÖSA i Alfta, som i mitten av 70-talet hade 700 
anställda. Skogsbolagen i Norrland inrättade 
på tidigt 50-tal egna verkstäder för såväl ma-
skinunderhåll som utveckling av tekniken. På 
60-talet blandade sig stora verkstadsföretag 
som Volvo, BM och Kockum i leken. Idéhis-
torikern Per Wisselgren vid Umeå universitet 
skrev 1994 en intressant uppsats på detta tema 
för skogsmuseet i Lycksele.

Forskarnas roll blev att utvärdera den tek-
nik som kom fram samt att utveckla systemen 
kring maskinerna – planering. driftsuppfölj-
ning, lönesättning, arbetsorganisation etc. För 
att rationalisera det skogstekniska F&U-arbe-
tet slog man 1964 ihop SDA, VSA och MSA 
till Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. Norr-

ländska SDA:s rationaliseringsfilosofi och ar-
betssätt blev också Skogsarbetens och 90 % 
av personalen var SDA:are. Det betingades 
delvis av att mekaniseringen främst drevs av 
storskogsföretagen i Norrland. En första na-
tionell rationaliseringskonferens hölls under 
två vackra majdagar 1965 i Ronneby och in-
stitutionaliserades till en årlig (senare vartan-
nat år) generalmönstring av utvecklingsläget. 

På brukarsidan hade skogsföretagens för-
valtningspersonal fullt upp med att hänga 
med i den tekniska nydaningen, kunskaps-
mässigt och organisatoriskt.  Staberna för-
stärktes med tekniker och organisationen 
funktionaliserades. Avverkning och skogsvård 
skildes åt, med avverkningsorganisationen 
som den tunga delen.

Rationaliseringen – koncept och verktyg
1960-talet blev ett gyllene årtionde för det 
tayloristiska rationaliseringskonceptet i den 
svenska industrin. Utvecklingsoptimism, 
stora produktivitetsökningar och starkt 
ökad välfärd i samhället. Den framgångsrika 
svenska verkstadsindustrin, med bilindustrin 
som flaggskepp, visade vägen. Mekanisering 
var grunden, i kombination med arbetsdel-
ning (”tempoarbeten”), standardisering och 
specialisering. Ur den omfattande arbetsstu-
dieverksamheten växte PTS-system – ”Pre-
determined Time Standards” – fram. MTM 
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På 50-talet och framåt blev maskintillverkare och tekniska innovatörer huvudaktörer i rationaliseringen. 
Martin och Gunnar Östberg i Alfta utvecklade på 25 år faderns (Jonas, porträttet) smedja till en modern 
verkstadsindustri med 700 anställda, för tillverkning av skogsmaskiner under varumärket ÖSA.
Terräng- och basvägstraktorn Bamsen blev ett genombrott.  Ur En smedjas förvandling

(Metod-Tid-Mätning) blev det mest använda. 
Med dess detaljerade metod/rörelse- och tid-
moduler kunde man konstruera effektiva (och 
ergonomiskt genomtänkta) produktionslinjer 
i fabrikerna och samtidigt få underlag för upp-
lärning av arbetarna och för ackordsättning.

I skogsbruket arbetade man på ett analogt 
sätt. Mekaniseringen blev huvudverktyget. 
Tids- och metodstudier sattes in på såväl den 
motormanuella som den maskinella tekniken. 
Den motormanuella huggningen effektivise-
rades genom förenkling och metodstandardi-
sering. Tidformler och ”prestationsdiagram” 
– mycket grova i jämförelse med industrins 
PTS-system - blev verktyg för planering, löne-
sättning och driftskontroll för maskinarbetet. 
För ackordsättningen av det motormanuella 
huggningen levde dock den gamla SDA-mo-
dellen med relativtider (se ovan) som un-
derlag för regionala ackordsprislistor vidare, 
ända till periodens slut (1975). Skogsarbetens 
rationaliseringskonferens 1968 (Redogörelse 
nr 7, 1968) ger en bra översikt över de rationa-
liseringsverktyg som utvecklades under denna 
dynamiska period, med Hans G Lindberg som 
ledare för Skogsarbeten.
Effekten av mekaniseringen och andra ratio-
naliseringsinsatser blev att produktiviteten 
under perioden 1955-75 ökade från knappt 
2 till drygt 8 m3sk/dagsverke (Stig Andersson 
1982, Ny teknik i skogen). 
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Humaniseringen – verktyg och aktörer
Parallellt och integrerat med rationaliseringen 
fortsatte storskogsföretagen humaniseringen 
av skogsarbetet enligt mönster från den manu-
ella epoken. Hemmaboende och dygnspendling 
blev vanligt. Yrkesutbildningen intensifierades 
och i slutet av 60-talet var 26 skogsbruksskolor 
med ett- och tvååriga grundutbildningar i gång 
landet. Skogsarbetets status lyfte. Från arbets-
ledare och specialister tog huggarna över träd-
valet (”huggarstämpling”) och virkets aptering. 
Den flyttbara rastkojan – mycket högt uppskat-
tad av skogsarbetarna - blev standard på stor-
skogsbrukets arbetsplatser.

Mekaniseringen befriade skogsarbetarna 
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När motorsågen blev huggarens allroundredskap och metoden utvecklats i mitten på 60-talet blev det 
ackordsstyrda huggningsarbetet högeffektivt. Men huggarna drabbades av svåra olycksfall, ”vita fing-
rar” och stress, problem som dock till stor del löstes efter några år.  Foto Skogforsk

från timmersvansen, bågsågen, yxan och bark-
spaden. Maskinerna minskade det tunga slitet. 
Men allt blev inte frid och fröjd. 

Det förenklade, flytande och högproduk-
tiva huggningsarbetet med motorsågen som 
allroundredskap blev – i kombination med 
det rena ackordet – ett stressande arbete, som 
fortfarande var mycket tungt. Dessutom hade 
säkerheten och ergonomin inte kommit med i 
tillräcklig grad när sågtillverkarna i hård kon-
kurrens skapade detta högeffektiva redskap. 
Många och svåra olycksfall inträffade och s k 
vita fingrar (TVD = Traumatic Vasospastic Di-
sease)  drabbade majoriteten av skogsarbetarna.

Terrängtransport- och avverkningsmaskiner-

na gjorde jobbet betydligt lättare men de första 
maskinerna hade naturligtvis mängder av ergo-
nomiska barnsjukdomar och olycksfallsrisker. 
För att reducera maskinparkens kapitalkost-
nader infördes skiftarbete, ovälkommet bland 
skogsarbetarna. 

De växande problemen födde humanise-
ringsaktörer och stärkte dem som fanns. Före-
tagshälsor tillkom kring 1970 på storskogsfö-
retagen. Skogsarbetareförbundet växte i styrka. 
Skyddsombuden i storskogsföretagen blev vikti-
ga lokala aktörer. Arbetsforskarna på Skogshög-
skolan, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och 
Arbetsmedicinska institutet ökade sin kritiska 
granskning av skogsarbetet. Det resulterade bl a 
i den ergonomiska checklistan för skogsmaski-
ners utformning 1969 och att socialpsykologisk 
analys blev ett nytt granskningsinstrument med 
beteendeforskaren Bertil Gardell som vägvisare.  
Storskogsföretagen tog 1972 över ägandet av 
motorsågarna från skogsarbetarna.
 
Periodens avslut - baksmälla
Rationaliseringen/mekaniseringen skenade. 
Människan, naturen, skogsvården och virkes-
vården kom i kläm under en period. Följden 
blev – förutom ovan nämnda arbetsmiljöpro-
blem - stora hyggen (inte bara p g a det skog-
liga restaureringsarbetet), körskador på skog 
och mark, sprickor och dubbskador i sågtimret, 
sämre aptering. 

På 70-talet kom revolten – skogsarbetarstrejk 
för månadslön och mindre riskfyllt arbete, stark 
kritik för ”naturskövling” i media och av kända 
författare, med Sara Lidman i spetsen. Dags för 
ett konceptskifte. I industrin hade ett sådant re-
dan inträffat.

Organisationsexperiment, 
humanisering och teknisk
utmejsling 1975-98
Den politiska vänstervågen som svepte över 
Västeuropa i slutet av 60-talet bäddade för den 
prioritering av arbetsmiljön och den demo-
kratisering av arbetslivet som kom att prägla 
70-talet. En breddad och förstärkt arbetsmiljö-
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lag, Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen 
om anställningsskydd (LAS) infördes i slutet 
av 70-talet. Hierarkiska och auktoritära makt-
strukturer ifrågasattes liksom Taylors rationali-
seringskoncept.

Revolt och organisatoriskt 
nytänkande i industrin
I slutet av 60-talet visade arbetskraften i den 
massproducerande industrin sitt missnöje med 
de ensidiga och monotona ”tempojobben”, 
formade enligt Taylors koncept. Under hög-
konjunkturen kring 1970 steg personalomsätt-
ningen i vissa stora företag till omkring 100 % 
och sjukfrånvaron till 25-30 %. En kortsiktig 
lösning blev att importera arbetskraft från det 
fattigare Sydeuropa. Men något måste göras för 
att få jobben mera attraktiva för de allt mera an-
språksfulla svenska arbetarna. Lösningen såg ut 
att komma i form av ett nytt organisationskon-
cept – sociotekniken - som engelska och norska 
arbetsforskare utvecklat gemensamt (se t ex 
”Mot en ny bedriftsorganisation” av Fred Emery 
och Einar Thorsrud 1969) och som börjat till-
lämpas i norsk industri, dit svenska industrile-
dare vallfärdade. Sociotekniken trängde snabbt 
undan taylorismen, åtminstone i idévärlden 
och retoriken. Konceptet kännetecknades av 
vidgade arbetsuppgifter, såväl horisontellt som 
vertikalt, låg grad av styrning uppifrån = hög 
grad av autonomi samt lagarbete. Allt motsat-
ser till taylorismen. Arbetsstudier ifrågasattes. 
Arbetsorganisationen på verkstadsgolvet kom 
i fokus. Ingenjörer, beteendeforskare och fack-
folk tävlade om makten vad gäller formulering 
av problemen och lösningarna. Volvos Kalmar-
fabrik, byggd 1974 med VD Per Gyllenhammar 
som prominent pådrivare, blev flaggskeppet för 
svensk tillämpad socioteknik. 

Organisatoriskt nytänkande 
även i skogen
I skogsbruket hade nyfikna skogsförvaltare re-
dan sedan slutet av 60-talet experimenterat lite 
med sociotekniskt inspirerade ”självstyrande 
grupper”, särskilt vid stamlunning och vinsch-
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kritik för ”naturskövling” i media och av kända 
författare, med Sara Lidman i spetsen. Dags för 
ett konceptskifte. I industrin hade ett sådant re-
dan inträffat.

Organisationsexperiment, 
humanisering och teknisk
utmejsling 1975-98
Den politiska vänstervågen som svepte över 
Västeuropa i slutet av 60-talet bäddade för den 
prioritering av arbetsmiljön och den demo-
kratisering av arbetslivet som kom att prägla 
70-talet. En breddad och förstärkt arbetsmiljö-
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lag, Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen 
om anställningsskydd (LAS) infördes i slutet 
av 70-talet. Hierarkiska och auktoritära makt-
strukturer ifrågasattes liksom Taylors rationali-
seringskoncept.

Revolt och organisatoriskt 
nytänkande i industrin
I slutet av 60-talet visade arbetskraften i den 
massproducerande industrin sitt missnöje med 
de ensidiga och monotona ”tempojobben”, 
formade enligt Taylors koncept. Under hög-
konjunkturen kring 1970 steg personalomsätt-
ningen i vissa stora företag till omkring 100 % 
och sjukfrånvaron till 25-30 %. En kortsiktig 
lösning blev att importera arbetskraft från det 
fattigare Sydeuropa. Men något måste göras för 
att få jobben mera attraktiva för de allt mera an-
språksfulla svenska arbetarna. Lösningen såg ut 
att komma i form av ett nytt organisationskon-
cept – sociotekniken - som engelska och norska 
arbetsforskare utvecklat gemensamt (se t ex 
”Mot en ny bedriftsorganisation” av Fred Emery 
och Einar Thorsrud 1969) och som börjat till-
lämpas i norsk industri, dit svenska industrile-
dare vallfärdade. Sociotekniken trängde snabbt 
undan taylorismen, åtminstone i idévärlden 
och retoriken. Konceptet kännetecknades av 
vidgade arbetsuppgifter, såväl horisontellt som 
vertikalt, låg grad av styrning uppifrån = hög 
grad av autonomi samt lagarbete. Allt motsat-
ser till taylorismen. Arbetsstudier ifrågasattes. 
Arbetsorganisationen på verkstadsgolvet kom 
i fokus. Ingenjörer, beteendeforskare och fack-
folk tävlade om makten vad gäller formulering 
av problemen och lösningarna. Volvos Kalmar-
fabrik, byggd 1974 med VD Per Gyllenhammar 
som prominent pådrivare, blev flaggskeppet för 
svensk tillämpad socioteknik. 

Organisatoriskt nytänkande 
även i skogen
I skogsbruket hade nyfikna skogsförvaltare re-
dan sedan slutet av 60-talet experimenterat lite 
med sociotekniskt inspirerade ”självstyrande 
grupper”, särskilt vid stamlunning och vinsch-
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gallring. Men dessa organisationsvarianter blev 
ofta kortlivade. En anledning var det raka indi-
viduella ackordet för de manuella inslagen som 
försvårade samverkan i arbetslaget. Introduk-
tionen 1975 av månadslönen för skogsarbetar-
na, som för huvuddelen av landet handlade om 
månadslön + (ackords-)tillägg (16-17 % av to-
tala lönen), blev startskottet för att göra skogs-
arbetet mera stimulerande och mindre riskfyllt. 

Riktlinjerna för utveckling av skogsarbetets 
organisation diskuterades fram av arbetsmark-
nadens parter och resulterade i en gemensam 
programförklaring. Den skrevs av ”Arbets-
grupp löneformsfrågor” (1977) som leddes av 
dåvarande skogsdirektören Björn Sprängare. 
Konceptet grundades på sociotekniska organi-
sationsprinciper i svensk tappning. Gruppen 
var väl påläst kring det som hänt och pågick 
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inom industrin. Ideologiskt handlade det mest 
om rationalisering, dock med starka inslag av 
humanisering. Parterna såg möjligheter att hitta 
organisationsformer som kunde kombinera ett 
rationellt arbete och ett humant arbete. Grup-
pen pläderade för decentralisering/delegering 
av ansvar och befogenheter samt målstyrning. 
Ökad arbetsglädje antogs medföra ökad pre-
station. Konkreta förslag till organisatorisk 
utveckling av skogsarbetet genom horisontell 
och vertikal arbetsvidgning, som formulerats 
av skogsbrukets arbetsforskare med sociotekni-
kens principer som grund, togs med i skriften. 

Arbetsvidgning och lagarbete kring de nya av-
verkningsmaskinerna kom att prövas på många 
skogsförvaltningar i hela landet under 70-talet. 
Den mera omfattande transformationen av idé 
och retorik till praktik kom dock att dröja 10-

Rastkojan blev allmän på 60-talet och mycket uppskattad av skogsarbetarna. På 70- och 80-talet utveckla-
des lagarbetet och rastkojan kom att användas för arbetsplatsträffar med arbetsledare och arbetslag, ett 
led i det löpande förbättringsarbetet.  Foto Skogforsk

15 år. Men det kom ändå igång ett omfattande 
humaniseringsarbete i många former. 

Humanisering i slutet på 70-talet 
I slutet av 70-talet tog alltså humaniseringen 
av skogsarbetet fart. Gedigen problemkun-
skap, stärkt lagstiftning (AML, MBL m m) och 
aktiva humaniseringsaktörer (företagshälsor, 
arbetsforskare, fack, Arbetarskyddsstyrelsen, 
Skogsbrukets yrkesnämnd m fl) bidrog härtill. 
Exempel:

Månadslönereformen medförde mindre 
stress och sänkt fysisk belastning för de motor-
manuellt arbetande.

Månadslönereformen medförde också att la-
garbete kring processorerna underlättades. Det 
individuella ackordet för de motormanuella 
inslagen hade ju varit ett hinder för samverkan 
och flexibilitet inom lagen vid de lagarbeten 
man prövade före reformen. 

Olycksfallen, särskilt de mest allvarliga, i det 
motormanuella arbetet reducerades genom in-
förande av kastskydd och kedjebromsar på mo-
torsågen, en effektivare personlig skyddsutrust-
ning samt insatser av huggarinstruktörer.

Samarbetet mellan maskintillverkarna, skogs-
företagen och arbetsforskarna ledde till väsent-
ligt förbättrad arbetsmiljö i skogsmaskinerna. 
Den ergonomiska checklistan för skogsmaski-
ner utvecklades .

Skogsarbetarna fick mera medinflytande över 
sina egna arbetsvillkor, stärkta av MBL. 

Standarden på de mobila kojorna förbättra-
des ytterligare, genom bl a skärpta krav från Ar-
betarskyddsstyrelsen. Kojorna blev också träff-
punkten för s k arbetsplatsträffar. 

På minussidan för arbetsmiljön hamnade 
den snabbt ökande tillämpningen av tvåskift för 
maskinarbetena. Men när det s k överlappande 
skiftet introducerades upplevdes försämringen 
emellertid mindre starkt.

Produktivitetsutvecklingen 
stannade upp (1975-85)
Den sedan mitten på 50-talet starka produkti-
vitetsutvecklingen i skogen fick ett abrupt slut 
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1975 och stagnationen bestod i närmare tio år. 
Det tog tid att korrigera de systemfel som fanns 
i den vildvuxna mekaniseringen. Skogsvårds-
lagen skärptes 1978-82 och därmed kraven på 
mera skonsam teknik. Övergången från ackord 
till månadslön 1975 bidrog till det abrupta stop-
pet på produktivitetskurvan. Konjunktursvack-
an kring 1980, som bl a ledde till en svår kris 
för de svenska skogsmaskintillverkarna, och en 
viss teknikpessimism bidrog till att rationalise-
ringen förlorade momentum. 

Istället för produktivitetsökning skedde en 
kvalitativ utveckling på många områden. De 
flesta skogsarbetarna kom att trivas bättre och 
vara friskare. Skadorna på skog och mark redu-
cerades väsentligt. Hyggena blev mindre. Gall-
ringarna blev bättre utförda och virkesskadorna 
minskade. Apteringen av virket förbättrades. 

Rationaliseringens nytändning i skogen – 
med humanisering integrerad
I mitten på 80-talet hamnar, i skogsbruket, åter 
mekaniseringen i fokus som rationaliserings-
verktyg. Maskintillverkarna har hämtat sig, 
även de som hamnat i utländsk ägo, och blir 
åter potenta aktörer i rationaliseringsproces-
sen. Gripskördarens genomslag i gallringarna 
överskrider alla prognoser. Vardagsrationali-
sering återupplivas som koncept.  Men nu har 
man humaniserad arbetsorganisation och na-
turskonsam teknik med sig i tankebagaget. Den 
krävande skogsvårdslagens normer och konkre-
ta föreskrifter bidrar med mål/krav och gränser 
för skogsvården. Systematisk naturvård intro-
duceras. Aktörerna för humant skogsarbete och 
för teknikens anpassning till skogs- och natur-
vården är många och starka. Skogsarbetarför-
bundet formulerar 1986 krav på skogsarbetets 
organisation och löneformer som är förankrade 
i LO/Metalls starka programskrift ”Det goda ar-
betet” som publicerades 1985.

Produktivitetsutvecklingen tar fart. Skogs-
arbetarnas jobb blir intressantare och mera 
omväxlande. Målrelaterade premier prövas i 
lönesystemet. Skogsstyrelsen konstaterar att 
skogsvårdslagens krav följs allt bättre. Man 
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gallring. Men dessa organisationsvarianter blev 
ofta kortlivade. En anledning var det raka indi-
viduella ackordet för de manuella inslagen som 
försvårade samverkan i arbetslaget. Introduk-
tionen 1975 av månadslönen för skogsarbetar-
na, som för huvuddelen av landet handlade om 
månadslön + (ackords-)tillägg (16-17 % av to-
tala lönen), blev startskottet för att göra skogs-
arbetet mera stimulerande och mindre riskfyllt. 

Riktlinjerna för utveckling av skogsarbetets 
organisation diskuterades fram av arbetsmark-
nadens parter och resulterade i en gemensam 
programförklaring. Den skrevs av ”Arbets-
grupp löneformsfrågor” (1977) som leddes av 
dåvarande skogsdirektören Björn Sprängare. 
Konceptet grundades på sociotekniska organi-
sationsprinciper i svensk tappning. Gruppen 
var väl påläst kring det som hänt och pågick 
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inom industrin. Ideologiskt handlade det mest 
om rationalisering, dock med starka inslag av 
humanisering. Parterna såg möjligheter att hitta 
organisationsformer som kunde kombinera ett 
rationellt arbete och ett humant arbete. Grup-
pen pläderade för decentralisering/delegering 
av ansvar och befogenheter samt målstyrning. 
Ökad arbetsglädje antogs medföra ökad pre-
station. Konkreta förslag till organisatorisk 
utveckling av skogsarbetet genom horisontell 
och vertikal arbetsvidgning, som formulerats 
av skogsbrukets arbetsforskare med sociotekni-
kens principer som grund, togs med i skriften. 

Arbetsvidgning och lagarbete kring de nya av-
verkningsmaskinerna kom att prövas på många 
skogsförvaltningar i hela landet under 70-talet. 
Den mera omfattande transformationen av idé 
och retorik till praktik kom dock att dröja 10-

Rastkojan blev allmän på 60-talet och mycket uppskattad av skogsarbetarna. På 70- och 80-talet utveckla-
des lagarbetet och rastkojan kom att användas för arbetsplatsträffar med arbetsledare och arbetslag, ett 
led i det löpande förbättringsarbetet.  Foto Skogforsk
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humaniseringsarbete i många former. 
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I slutet av 70-talet tog alltså humaniseringen 
av skogsarbetet fart. Gedigen problemkun-
skap, stärkt lagstiftning (AML, MBL m m) och 
aktiva humaniseringsaktörer (företagshälsor, 
arbetsforskare, fack, Arbetarskyddsstyrelsen, 
Skogsbrukets yrkesnämnd m fl) bidrog härtill. 
Exempel:

Månadslönereformen medförde mindre 
stress och sänkt fysisk belastning för de motor-
manuellt arbetande.

Månadslönereformen medförde också att la-
garbete kring processorerna underlättades. Det 
individuella ackordet för de motormanuella 
inslagen hade ju varit ett hinder för samverkan 
och flexibilitet inom lagen vid de lagarbeten 
man prövade före reformen. 

Olycksfallen, särskilt de mest allvarliga, i det 
motormanuella arbetet reducerades genom in-
förande av kastskydd och kedjebromsar på mo-
torsågen, en effektivare personlig skyddsutrust-
ning samt insatser av huggarinstruktörer.

Samarbetet mellan maskintillverkarna, skogs-
företagen och arbetsforskarna ledde till väsent-
ligt förbättrad arbetsmiljö i skogsmaskinerna. 
Den ergonomiska checklistan för skogsmaski-
ner utvecklades .

Skogsarbetarna fick mera medinflytande över 
sina egna arbetsvillkor, stärkta av MBL. 

Standarden på de mobila kojorna förbättra-
des ytterligare, genom bl a skärpta krav från Ar-
betarskyddsstyrelsen. Kojorna blev också träff-
punkten för s k arbetsplatsträffar. 

På minussidan för arbetsmiljön hamnade 
den snabbt ökande tillämpningen av tvåskift för 
maskinarbetena. Men när det s k överlappande 
skiftet introducerades upplevdes försämringen 
emellertid mindre starkt.

Produktivitetsutvecklingen 
stannade upp (1975-85)
Den sedan mitten på 50-talet starka produkti-
vitetsutvecklingen i skogen fick ett abrupt slut 
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1975 och stagnationen bestod i närmare tio år. 
Det tog tid att korrigera de systemfel som fanns 
i den vildvuxna mekaniseringen. Skogsvårds-
lagen skärptes 1978-82 och därmed kraven på 
mera skonsam teknik. Övergången från ackord 
till månadslön 1975 bidrog till det abrupta stop-
pet på produktivitetskurvan. Konjunktursvack-
an kring 1980, som bl a ledde till en svår kris 
för de svenska skogsmaskintillverkarna, och en 
viss teknikpessimism bidrog till att rationalise-
ringen förlorade momentum. 

Istället för produktivitetsökning skedde en 
kvalitativ utveckling på många områden. De 
flesta skogsarbetarna kom att trivas bättre och 
vara friskare. Skadorna på skog och mark redu-
cerades väsentligt. Hyggena blev mindre. Gall-
ringarna blev bättre utförda och virkesskadorna 
minskade. Apteringen av virket förbättrades. 

Rationaliseringens nytändning i skogen – 
med humanisering integrerad
I mitten på 80-talet hamnar, i skogsbruket, åter 
mekaniseringen i fokus som rationaliserings-
verktyg. Maskintillverkarna har hämtat sig, 
även de som hamnat i utländsk ägo, och blir 
åter potenta aktörer i rationaliseringsproces-
sen. Gripskördarens genomslag i gallringarna 
överskrider alla prognoser. Vardagsrationali-
sering återupplivas som koncept.  Men nu har 
man humaniserad arbetsorganisation och na-
turskonsam teknik med sig i tankebagaget. Den 
krävande skogsvårdslagens normer och konkre-
ta föreskrifter bidrar med mål/krav och gränser 
för skogsvården. Systematisk naturvård intro-
duceras. Aktörerna för humant skogsarbete och 
för teknikens anpassning till skogs- och natur-
vården är många och starka. Skogsarbetarför-
bundet formulerar 1986 krav på skogsarbetets 
organisation och löneformer som är förankrade 
i LO/Metalls starka programskrift ”Det goda ar-
betet” som publicerades 1985.

Produktivitetsutvecklingen tar fart. Skogs-
arbetarnas jobb blir intressantare och mera 
omväxlande. Målrelaterade premier prövas i 
lönesystemet. Skogsstyrelsen konstaterar att 
skogsvårdslagens krav följs allt bättre. Man 



26 27

experimenterar hela tiden med arbetsorgani-
sationen allteftersom ny teknik kommer fram. 
Det bidrar till att många skogsarbetare kän-
ner sig sedda och viktiga. Det gäller även de 
motormanuellt arbetande som hålls kvar i or-
ganisationen trots att den maskinella avverk-
ningen är billigare. De behövs ju för att klara 
skogsvården under sommarperioden. Och på 
dem tillämpar man vardagsrationalisering. 
Rastkojan har fortsatt en central roll för kom-
munikation och sociala kontakter i arbetet.

När konkurrensen om arbetskraften ökar i 
den starka högkonjunkturen de sista åren på 
80-talet stimuleras storskogsföretagen ytter-
ligare till att göra jobben i skogen attraktiva. 

Stora Skog: ”Vi skapar en 
attraktiv arbetsplats”
En symbolhandling för stämningar och bete-
enden i skogen vid den tiden var det gemen-
samma initiativet av Stora Skogs VD Håkan 
Vestergren och Skogsarbetarförbundets ord-
förande Arne Johansson våren 1989 till pro-
jektet ”Vi skapar en attraktiv arbetsplats” på 
Stora Skog. Projektgruppen bestod av med-
arbetare inom Stora Skog samt en represen-
tant från Skogsarbetarförbundet och en från 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. En inspira-
tionsskrift togs fram. 

Håkan Vestergren var en central person i 
svenskt skogsbruk, vilket innebar att detta 
initiativ fick särskild tyngd. Inom Stora var 
reaktionerna blandade. Mina intervjuer 2010 
av några från Stora pensionerade skogsför-
valtare gav en spännvid från ”viktigt och in-
spirerande initiativ” till ”jippo med dålig för-
ankring i verkligheten”. Min bedömning är att 
den spännvidden också fanns generellt bland 
praktikens folk i skogen när det gäller huma-
niseringsåtgärder för skogsarbetet.

Humaniseringens kulmen 
kring 1990
Konsensus på nationell nivå om ett 
humanrationellt koncept
Åren kring 1990 formuleras inom näringslivet 

SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900-2010

i Sverige organisationskoncept där rationalise-
ring och humanisering integreras. Behovet såväl 
av produktivitetsstegringar som av attraktivare 
arbeten i industrin för att locka arbetskraft är 
drivkrafter. Statliga institutioner och aktörer tar 
initiativ. Produktivitetsdelegationen (1992) och 
Arbetslivsfonden (1990-95) lanserar reform-
program, delvis med samma ledande aktörer 
som programskrivare. Arbetslivsfonden, bildad 
av extra avgifter från näringslivet under den 
starka högkonjunkturen, ställer de insamlade 
medlen till näringslivets förfogande för utveck-
lingsprojekt. Även Ingenjörsvetenskapsakade-
min (IVA) engagerar sig i det organisatoriska 
fältet. Arbetsorganisation ses som viktigare 
drivkraft än teknisk utveckling. 

Huvudverktygen - den gemensamma kon-
kreta substansen i reformprogrammen - är 
process/flödesorganisation, vidgade arbets-
uppgifter, kompetensutveckling och lagarbete. 
Som tillämpningens flaggskepp för det nya 
humanrationella (min beteckning) konceptet 
– av samma dignitet som Volvos Kalmarfabrik 
på 70-talet - framstår ABB:s ”T 50-projekt” där 
man halverade ledtiden i produktionen med en 
utvecklad arbetsorganisation som främsta ra-
tionaliseringsverktyg. Samtidigt ökade trivseln 
och engagemanget hos personalen avsevärt. 

Skogsarbetens 
rationaliseringskonferens 1992
Forskningsstiftelsen Skogsarbetens rationali-
seringskonferens 1992 – den sista, innan man 
blir Skogforsk och breddar sitt arbetsfält - an-
das stor optimism när det gäller att realisera 
ett humanrationellt koncept i skoglig tapp-
ning. VD Jan Fryk inleder konferensen med 
att redovisa en vision för skogsbrukets verk-
samhet år 2000+, d v s ”någon gång efter se-
kelskiftet”. I utformningen av visionen hade 
företrädare för skogsbruket deltagit:

”I de decentraliserade skogliga organisationer-
na ansvarar arbetslagen för merparten av pla-
nering, verkställighet och uppföljning. Deras 
ansvar omfattar således en hel verksamhet och 
är därför mer geografiskt än funktionellt. ---” 

”Arbetsledaren fungerar som en i laget ---”.
Klas Norin konkretiserar visionen i sitt före-
drag ”Det utvecklande lagarbetet” och redovi-
sar en pedagogik för utveckling av ”Det starka 
laget” där samverkan, kommunikation och 
kompetensutveckling är viktiga ledord. Norin 
avslutar sitt anförande med följande ord:

”Ska vi fortsätta på skogsbrukets framgångs-
rika väg när det gäller internationell konkur-
renskraft gäller det att ”Projektet Skogsbrukets 
Humanisering”, där det starka laget är en pus-
selbit, blir lika framgångsrikt som 30-årspro-
jektet ”Skogsbrukets mekanisering”. 
Och det fanns arbetsplatser i skogen där 

dessa visioner redan hade realiserats. Ett ex-
empel följer.
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Ett paradexempel: Det arbetsglada och 
högeffektiva arbetslaget i norra Skåne
Ett maskinarbetslag på Domänverkets förvalt-
ning i Kristiansstad hade börjat utveckla sin 
arbetsorganisation 1985 när Forskningsstiftel-
sen Skogsarbeten valt ut laget som praktikfall i 
sitt kojdatorprojekt. Till detta projekt var ock-
så kopplat ett av Skogsarbeten drivet försök 
att introducera delegering av mera arbetsupp-
gifter och ansvar till arbetslagen, där datorn 
skulle bli ett verktyg för lagen att klara sina 
nya uppgifter i den målstyrda verksamheten. 
Projektet blev mycket framgångsrikt. Skogs-
arbeten spelade 1990 in en film om verksam-
heten och en av lagmedlemmarna – maskin-
föraren Tommy Johansson - blev medlem i 

Åren kring 1990 var skogsarbetet relativt kontaktrikt och varierande, för såväl maskinförarna som de mo-
tormanuellt (med motorsåg, röjsåg etc) arbetande skogsarbetarna. Tekniken, arbetsorganisationen och 
det ”överlappande skiftet” bidrog till detta. Intensifierad naturvård berikade deras arbete.
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experimenterar hela tiden med arbetsorgani-
sationen allteftersom ny teknik kommer fram. 
Det bidrar till att många skogsarbetare kän-
ner sig sedda och viktiga. Det gäller även de 
motormanuellt arbetande som hålls kvar i or-
ganisationen trots att den maskinella avverk-
ningen är billigare. De behövs ju för att klara 
skogsvården under sommarperioden. Och på 
dem tillämpar man vardagsrationalisering. 
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munikation och sociala kontakter i arbetet.
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80-talet stimuleras storskogsföretagen ytter-
ligare till att göra jobben i skogen attraktiva. 

Stora Skog: ”Vi skapar en 
attraktiv arbetsplats”
En symbolhandling för stämningar och bete-
enden i skogen vid den tiden var det gemen-
samma initiativet av Stora Skogs VD Håkan 
Vestergren och Skogsarbetarförbundets ord-
förande Arne Johansson våren 1989 till pro-
jektet ”Vi skapar en attraktiv arbetsplats” på 
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i Sverige organisationskoncept där rationalise-
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dessa visioner redan hade realiserats. Ett ex-
empel följer.
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Ett paradexempel: Det arbetsglada och 
högeffektiva arbetslaget i norra Skåne
Ett maskinarbetslag på Domänverkets förvalt-
ning i Kristiansstad hade börjat utveckla sin 
arbetsorganisation 1985 när Forskningsstiftel-
sen Skogsarbeten valt ut laget som praktikfall i 
sitt kojdatorprojekt. Till detta projekt var ock-
så kopplat ett av Skogsarbeten drivet försök 
att introducera delegering av mera arbetsupp-
gifter och ansvar till arbetslagen, där datorn 
skulle bli ett verktyg för lagen att klara sina 
nya uppgifter i den målstyrda verksamheten. 
Projektet blev mycket framgångsrikt. Skogs-
arbeten spelade 1990 in en film om verksam-
heten och en av lagmedlemmarna – maskin-
föraren Tommy Johansson - blev medlem i 

Åren kring 1990 var skogsarbetet relativt kontaktrikt och varierande, för såväl maskinförarna som de mo-
tormanuellt (med motorsåg, röjsåg etc) arbetande skogsarbetarna. Tekniken, arbetsorganisationen och 
det ”överlappande skiftet” bidrog till detta. Intensifierad naturvård berikade deras arbete.
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Skogsarbetens Rådgivande grupp
När SKOGENS reporter Lars Davner besö-

ker arbetslaget sommaren 1991 (SKOGEN nr 
9/1991) finner han följande. Drivningslaget 
sköter planeringen av sitt arbete i stort och 
smått mycket självständigt. Man har eget bud-
getansvar för såväl kostnader som intäkter. Di-
striktskronojägaren Curt Strömberg ”coachar” 
laget och besöker det 2-3 gånger i veckan. Kojan 
med den nya kojdatorn som instrument för pla-
nering och driftsuppföljning är en inspirerande 
samlingsplats. Laget är mycket produktivt och 
har kontinuerligt förbättrat sitt resultat. Sam-
tidigt lyser det av arbetsglädje om hela laget. 
Arbetet är omväxlande, kontaktrikt och stimu-
lerande. 

Enligt mina intervjuer fortsatte laget att ut-
veckla sin organisation, kompetens och pro-
duktivitet under större delen av 90-talet och alla 
var nöjda, på alla nivåer i organisationen. 

Att detta paradexempel inträffade inom Do-
mänverket var ingen slump. Där fanns under 
GD Bo Hedströms ledning (1983-92) ett före-
tagsklimat som präglades av förtroende och de-
legering. I den andan internutbildades verkets 
samtliga arbetsledare 1988-93 med stabstjäns-
temannen Ingmar Karlsson som utbildnings-
ledare och den pensionerade skogsförvaltaren 
Göran Forssell som inspirerande medverkande 
lärare. Marken var beredd när skogsdirektören 
Roger Asserstål under 90-talets första år i tät 
dialog med verkets skogsförvaltare genomförde 
en modell med målstyrning, nyckeltal, uppfölj-
ning och ”benchmarking”. Resultatet blev ett 
tävlingspräglat positivt organisationsklimat 
med stor resursmobilisering på alla nivåer i or-
ganisationen.  Produktiviteten och lönsamhe-
ten steg kraftigt. 

Arbetslivsfonden stöttar det 
humanrationella konceptet
Arbetslivsfondens (ALF) tio miljarder kom 
att utnyttjas intensivt av företagen i skogsbru-
ket.  Under perioden 1990-95 genomfördes 
254 utvecklingsprojekt eller ”arbetsplatspro-
gram”. Syftet var främst att skapa attraktivare 
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arbeten samt att förbättra arbetsmiljön och 
hälsan, särskilt att minska belastningsskadorna. 
I många program ingick även att effektivisera. 
ALF satsade totalt 88 mkr och skogsföretagen 
själva omkring 250 mkr. Central styrgrupp för 
denna utvecklingsverksamhet var Skogsbrukets 
Yrkesnämnd (SYN). En övergripande utvärde-
ring av projekten gjordes av forskare från SLU/
Skogsteknik och Skogforsk och redovisades i 
en engångstidning från SYN med titeln ”Alfs 
nyheter” (1995).  Chefredaktör var forsknings-
ledaren Bengt Pontén SLU. Tidningen ger en 
mångfacetterad bild av arbetslivet i skogsbruket 
under 90-talets första hälft. Viljan att åstadkom-
ma förbättringar var utbredd samtidigt som det 
hårdrationaliserades och skedde omfattande 
neddragning av personal på alla nivåer i skogs-
företagens organisation när den ekonomiska 
krisen och lågkonjunkturen djupnade 1992-
93. En hotbild mot humaniseringen skymtar i 
skriften.

Storskogsbrukets ledare bekräftar
En som ser hotbilden tydligt är Skogsarbeta-
reförbundets ordförande Arne Johansson. I 
tidskriften SKOGEN  nr 2/1994 riktar han ett 
antal frågor om skogsarbetarnas framtida arbe-
te och utbildning till skogsbrukets företrädare. 
I nr 6-7/1994 ger Björn Hägglund, VD i Stora 
Skog, och Sven Lundell, skogschef i Mälarskog 
och ordförande i Skogs- och lantarbetsgivarnas 
skogssektion, bl a följande svar.

”Vilka professionella krav kommer att ställas 
på en skogsarbetare några år in på 2000-talet? 
Ingen kan idag ge exakta besked. Vi är emel-
lertid övertygade om att dagens organisations-
trend mot långt gående delegering till målstyrda 
arbetslag har bäring på framtiden. Denna mål-
styrning utvecklas inom ramen för starka lokala 
driftsenheter av typ distrikt, arbetsområde eller 
motsvarande.

Ett målstyrt arbetslag har som verksamhets-
idé att ta operativt helhetsansvar för drivning, 
skogsvård, underhåll, driftsplanering, ajour-
hållning, aptering, sortimentsval, skogs/vägla-
ger, miljöhänsyn och kvalitetssäkring. Självklart 

krävs en allt högre kompetens hos medlem-
marna i laget.

Den här skissade organisationsmodellen 
finns redan etablerad och erfarenheterna är i 
alla avseenden mycket positiva”.

Hägglund och Lundell redovisar också pågå-
ende mycket ambitiösa initiativ till en postgym-
nasial utbildning som ska bidra till en väsentlig 
kompetenshöjning av framtidens skogsarbetare.
Men Arne Johansson behöll sina tvivel. I en ar-
tikel i Skog & Forskning nr 2 1996 påpekar han 
att entreprenöriseringen innebär att skogsfö-
retagen överlåter arbetsgivaransvaret på de re-
surssvaga små entreprenörerna. ”Nu fattas bara 
att skogsföretagen sätter bort entreprenadarbe-
tena till lägsta anbud för att jämförelsen med 
30-talets metoder ska vara fullständig”. 

Hot från Arbetarskyddsstyrelsen 
resulterar i OCH-projektet 1995-
Trots alla insatser inom organisationsutveckling 
och maskinergonomi fortsatte belastningsska-
dorna hos maskinförarna att ligga på en hög 
nivå. Arbetarskyddsstyrelsens tillsynsavdelning 
reagerade och hotade 1994 med att detaljreg-
lera arbetstiden för skogsbrukets maskinfö-
rare – som man gjort i andra branscher med 
den typen av problem. Skogsbrukets svar blev 
att man skulle lösa problemet på egen hand 
och skogsföretagen mobiliserades genom ett 
upprop som regisserades av Skogsbrukets Yr-
kesnämnd (SYN). Resultatet blev det landsom-
fattande ”OCH-projektet” som gick ut på att 
förbättra både arbetsmiljön och produktionen 
i maskinarbetet med yttersta syfte att minska 
belastningsskadorna. 

Samtliga parter på den skogliga arbetsmark-
naden ställde sig bakom projektet och forma-
de en styrgrupp. Forskare från Skogforsk och 
Skogsteknik/SLU i Garpenberg medverkade. 
En utvärdering skedde säsongen 1997-98. Den 
omfattade1100 personer i 400 maskingrupper i 
de norra och mellersta delarna av landet, varav 
310 var entreprenörföretag och 90 bolagsegna. 
Utvärderarna (Arbetarskyddsstyrelsen, Rapport 
1999:2) kunde bl a konstatera följande:
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Belastningsskador hade minskat i omfatt-
ning, men låg fortfarande på en hög nivå - 30-
40% upplevde besvär, ca en fjärdedel ”ganska 
eller mycket allvarliga besvär”.

Ett ökat antal maskinförare arbetade i sam-
manhållna lag och växlade mellan olika arbets-
uppgifter

Överlappande skift, som stimulerar till ar-
betsväxling, tillämpades hos 90 % av skogsbola-
gens maskingrupper och hos 40 % av entrepre-
nörerna, en kraftig ökning jämfört med tidigare 
(Ewa Lidén 1995) observationer.

Denna utvärdering indikerade att vissa hu-
mankvaliteter – framförallt omväxling i arbetet 
och kontakter med arbetskamrater – fått ökad 
spridning bland drivningsgrupperna under 
90-talet. En starkt bidragande orsak var den 
ökande tillämpningen av det överlappande 
skiftet, som i regel innebar att två skiftlag fanns 
samtidigt på avverkningsplatsen från kl 09 till kl 
15. Maskinförarna kunde under några timmar 
varje dag ägna sig åt planering, uppföljning, 
maskinservice, naturvård och andra uppgifter 
utanför maskinhytten.

De relativt positiva resultaten medförde att 
Arbetarskyddsstyrelsen avstod från att föreslå 
lagreglering av arbetstiden. Det stannade vid 
en rekommendation om att skogsarbetarna vid 
maskinarbete skulle tillbringa minst två timmar 
per skift utanför maskinen. 

Ett berikande inslag i maskinförarnas arbete 
vid denna tid var intensifieringen av natur-
vården som fått stärkt status genom 1993 års 
skogsvårdslag. 

Kris, nya organisationskoncept 
och avhumanisering 1992-2010
Det humanrationella organisationskonceptet 
fick alltså stark status i början av 90-talet och 
humaniseringen hölls vid liv under större delen 
av 90-talet, delvis tack vare den statligt stödda 
projektverksamheten. Det gällde framförallt 
det maskinella drivningsarbetet. Men den svåra 
nationella ekonomiska krisen 1991-93, med åt-
följande djupa lågkonjunktur i skogsnäringen, 
medförde att arbetslivet i skogen hårdnade för 
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vissa kategorier av skogsarbetare och helt tog 
slut för en del. Dessutom fick det ”sociotek-
niskt” baserade humanrationella konceptet 
ökande konkurrens från organisationsidéer (se 
nedan) som var starkt effektivitetsinriktade, så-
väl nationellt som i skogsbruket. Och på aktörs-
sidan skedde stora förändringar.

Stora förändringar på aktörsscenen
På den nationella scenen försvagades SAF och 
LO i sina roller som aktörer i utvecklingen inom 
näringslivet. SAF gick 2001 samman med Sve-
riges industriförbund och bildade Svenskt Nä-
ringsliv, som fick en mera allmän opinionsbil-
dande roll. Även myndigheternas aktioner på 
olika områden minskade, främst beroende på 
de kraftiga nedskärningar som gjordes inom 
den offentliga sektorn för att reducera statens 
stora budgetunderskott. Förstärkta roller fick 
organisationskonsulter och IT-företag under 
90-talets senare hälft. Företagshälsovården 
krymptes väsentligt sedan statsbidragen upp-
hörde 1992 och det centrala arbetsmiljöavtalet 
mellan SAF, LO och PTK(tjänstepersonerna) 
sades upp och förnyades inte.

I skogsbruket fortsatte maskintillverkarna att 
vara viktiga rationaliseringsaktörer genom att 
bidra till skördarnas kontinuerliga kapacitets-
ökning via successiv förbättring av kritiska ma-
skinfunktioner. När storskogsföretagen under 
90-talet avvecklade sina underhållsverkstäder 
blev tillgänglighet för service och reservdelar ett 
konkurrensverktyg för maskintillverkarna. Or-
ganisationskonsulter och IT-företag fick ökad 
betydelse i skogsbrukets rationalisering, när ra-
tionaliseringens fokus flyttades från produktio-
nen till administrationen och utvecklingen av 
planerings- och styrsystem. Skogforsk reduce-
rade sin tekniska F&U kraftigt efter övergången 
från Skogsarbeten till Skogforsk 1993. SLU:s 
skogstekniska forskning krymptes radikalt un-
der 90-talet.

Flera av humaniseringsaktörerna försvagades 
kraftigt eller försvann under 90-talet. Skogs-
arbetareförbundets sjunkande medlemsantal 
medförde att man 1998 gick samman med träsi-
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dan och bildade Skogs- och träfacket. Skogsma-
skinföretagarnas intresseorganisation SMF för-
lorade sin position som förhandlingspart mot 
skogsarbetsgivarna kring 1992. Den granskande 
arbetsforskningen var relativt livaktig under 
större delen av 90-talet men blev närmast helt 
utraderad vid millennieskiftet. Arbetarskydds-
styrelsens inspektionssektion för jord- och 
skogsbruk krympte från sju personer i slutet av 
80-talet till en person i slutet av 90-talet. Efter 
millennieskiftet dalar intresset för skogsarbetets 
humanisering brant. Storskogsföretagen har 
fått nya frågor på dagordningen.

Invasion av organisationskoncept 
På 90-talet översvämmades Sverige av japan-
ska och amerikanska organisationskoncept t 
ex ”Total Quality Management” (TQM), ”Time 
based Management” (TBM), ”Just in Time” 
(JIT), ”Business Process Reengineering” (BPR), 
”Supply Chain Management” och ”Lean Pro-
duction”.  Gemensamt för dessa koncept var 
fokus på flödet/processen, eliminering av alla 
produktionsmoment som inte medförde ökat 
värde för kunden och satsning på kvalitet. Någ-
ra av dem fick viss användning i skogsbruket, 
men inte i någon större omfattning. 

Så småningom kom de olika koncepten att 
byggas samman i ett eklektiskt (ung.= ”hopkok 
av det bästa”) koncept med kundvärdet och 
processen i fokus. ”Lean Management” eller 
bara ”Lean” är en variant av beteckning för det 
övergripande konceptet och ”processorienterad 
organisation” en annan och den i skogsbruket 
vanligtvis använda. Konceptet blev den nya 
ledstjärnan för flertalet storskogsföretag, med 
genomslag åren kring och efter millennieskif-
tet. Men ett av huvudverktygen i det moderna 
organisationskonceptet fick användning i stor-
skogsbruket redan i början på 90-talet när den 
ekonomiska skruven drogs åt i lågkonjunktu-
ren, nämligen ”outsourcing”. 

Outsourcing i skogen
Storskogsbruket gjorde sig först av med de an-
ställda motorsågsarbetarna, som avverkade 

på vintern och skogsvårdade på sommaren. 
Det skedde i huvudsak åren 1992-93. Den nya 
(1993) skogsvårdslagen tillät också en kraf-
tig reduktion av plantering och röjning. Den 
krympta skogsvården klarade man till en början 
med att säsongsanställa de arbetslösa skogsar-
betarna. Sedan tog snabbt framväxande entre-
prenörer på tio år helt över skogsvården. För 
den maskinella virkesdrivningen understöddes 
en tidigare inledd entreprenörisering. Säsongen 
1997-98 drevs mer än tre fjärdedelar av stor-
skogsföretagens virke ut av entreprenörer. 

Entreprenörerna av båda kategorierna stimu-
lerades till rationalisering genom prispress. Den 
organiserade rationaliseringen på branschnivå 
av själva produktionen – drivnings- och skogs-
vårdsarbetet - försvann därmed. ”Den goda ut-
vecklingstriangeln”  - tillverkare-storskogsföre-
tag-forskare – avvecklades. Storskogsföretagens 
rationalisering inriktades mera mot utveckling 
av IT-baserade verktyg för planering, styrning 
och driftskontroll, d v s den egna administra-
tionen. 

Effekten av outsourcingen, neddragningen av 
personal och utvecklingen av planeringsverkty-
gen blev en mycket snabb produktivitetsutveck-
ling. Men inslagen av försämrad humankvalitet 
blev samtidigt allt tydligare. 

Skogsbruket certifieras - FSC och PEFC
För att möta kundernas – främst de central-
europeiskas – kritik mot skogsbruket infördes 
i slutet av 90-talet certifieringssystemet Forest 
Stewardship Council (FSC) i storskogsbruket 
och det konkurrerande systemet PEFC i privat-
skogsbruket och mindre skogsföretag. I dessa 
system är hänsynen till naturmiljön det helt do-
minerande utvecklings- och kontrollområdet. 
Inom det fältet finns också ett stort antal mer 
eller mindre organiserade människor i hela lan-
det som övervakar skogsföretagens beteende. 
Minsta övertramp hamnar i pressen. Certifie-
ringen har också medfört att man har fått för-
stärka expertfunktionen inom natur- och mil-
jövården i skogsföretagens organisation. Och 
den expertfunktionen har mer och mer tagit 
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hand om den konkreta naturvårdsplaneringen 
på drivningsobjekten. För skogsarbetarna har 
det inneburit att deras naturvårdsinsats redu-
cerats till de relativt enkla och rutinmässiga 
åtgärderna. Ett naturvårdsinslag som fått ökad 
betydelse på sistone är vattenvård. Det kräver 
ny kompetens och påverkar maskinförarnas 
dagliga arbete t ex i form av ökad hänsyn vid 
bäckövergångar (vägval, överbryggning e d). 

Det finns också sociala paragrafer i certifie-
ringssystemen, bl a rörande hanteringen av 
arbetskraften, där det bl a sägs att entrepre-
nörerna ska behandlas på samma sätt som de 
egna anställda skogsarbetarna. Det har fungerat 
tillfredsställande vad gäller drivningsarbetet. På 
skogsvårdssidan har däremot kontrollfunktio-
nen fungerat sämre i vissa företag, främst när 
man under senare år haft entreprenörer i flera 
led med utländsk arbetskraft inblandad.

00-talets förändringar  
Inom storskogsbruket har man sedan millen-
nieskiftet allt mera gått från det geografiska 
organisationskonceptet, med mångkunniga 
och brett ansvariga förvaltare, arbetsledare och 
skogsarbetare, i riktning mot ett processorien-
terat koncept med funktionell indelning och 
specialiserade individer (som dock fortfarande 
förutsätts vara mångkunniga). De s k kärnpro-
cesserna kan t ex vara drivning av rundvirke, 
träbränsleproduktion, skogsvård och naturvård 
eller marknad, produktion och skog. De funk-
tionella inslagen i organisationen ser olika ut i 
storskogsföretagen. I en del fall är funktionali-
seringen koncentrerad på distriktsnivå, i andra 
fall ligger den på regionnivå eller genomsyrar 
hela organisationen. Förändringen motiveras 
bl a av ökande kunskaps- och kvalifikationskrav 
för att hantera allt mera komplicerade styr- och 
informationssystem samt ökade krav på spe-
cialistkunskaper inom vissa områden t ex inom 
naturvården.

 Storskogsföretagets starkt bantade personal 
har klarat sina uppgifter genom att den egna 
rationaliseringsinsatsen koncentrerats till infor-
mations- och kommunikationsområdet, d v s 
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de administrativa processerna. Något betydan-
de engagemang i produktionens rationalisering 
och tekniska utveckling finns det inte längre 
utrymme för, ej heller kompetens. Det primära 
verktyget för rationalisering av produktionen 
har blivit prispress på entreprenörerna.

I början av 00-talet förväntade sig skogsbru-
kets ledare (exkursion Skogforsk 2001) att driv-
ningsentreprenörerna skulle växa och därmed 
få styrka att vara utvecklingsdrivande. Den för-

ändringen har hittills uteblivit. Enstaka mång-
maskinägande entreprenörer finns men typfö-
retaget är fortfarande kring fyra personer, inkl. 
ägaren, som skiftkör en skördare och en skotare. 
Entreprenörernas reaktion på prispressen från 
storskogsföretagen blev övergång till raka två-
skift (där man haft överlappande), specialise-
ring av maskinförarna på den maskin där man 
presterar mest samt maximal tid i maskinen. 
Detta kom även att gälla för de egna masking-

Arbetsresorna och bortaliggningen ökar. Men idag har kojorna för övernattning en teknisk standard och 
komfort som kan mäta sig med hemmamiljön.  Foto Skogforsk.

rupperna i storskogsföretagen.
Under 00-talets första hälft fortsatte den 

branta stegringen av produktiviteten i skogs-
bruket.  Vid Skogforsks utvecklingskonferens 
2006 redovisade Magnus Thor mycket positiva 
siffror för skogsbrukets kostnadsutveckling pe-
rioden 1992-2004. På utvecklingskonferensen 
2010 konstaterar Thor att produktivitetsutveck-
lingen i skogsbruket stannade av i mitten på 
00-talet och att kostnaderna började stiga. Han 
nämner en rad orsaker till detta och listar ra-
tionaliseringsåtgärder som kan ge utvecklingen 
fart igen.

Hur skogsarbetet ser ut vid den studerade 
periodens slut framgår av lägesbeskrivningen 
nedan, för olika typer av arbeten och kategorier 
av personal. 

Läget 2010 
Först några rader om svenskt arbetsliv generellt.
Aktörsspektret har förändrats. På arbetsgivarsi-
dan driver inte den gemensamma organisatio-
nen (idag Svenskt näringsliv) längre en tydlig, 
sammanhållen rationaliseringsstrategi. Det har 
skett en decentralisering till de enskilda bran-
scherna och företagen. Kund- och kvalitetsfo-
kuseringen har inneburit att olika former för 
certifiering (ISO, SIQ m m) har blivit vägle-
dande i rationaliseringsarbetet, där Lean är det 
övergripande konceptet, med särskilt frekvent 
tillämpning i verkstadsindustrin. På huma-
niseringssidan har reduktionen av aktörerna 
fortsatt. Såväl LO i sin helhet som de enskilda 
förbunden har ytterligare förlorat styrka, den 
statliga Arbetsmiljöinspektionen och den gran-
skande arbetsforskningen likaså. Ett till dagens 
förhållanden anpassat humaniseringskoncept 
saknas. Det finns dock ledande företag som dri-
ver Lean med seriöst beaktande av humankva-
liteterna. 

Den ökande obalansen mellan rationalise-
rings- och humaniseringskrafterna har innebu-
rit en viss avhumanisering som förstärkts av den 
svåra och världsomfattande ekonomiska krisen 
som startade 2008. Den höga arbetslösheten 
och de allt flera tillfälliga anställningarna gör att 
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anställda inte vågar protestera mot missförhål-
landen på sina arbetsplatser. ”Tysta arbetsplat-
ser” har blivit ett begrepp. Dåliga chefer och då-
ligt chefskap har fått ökat handlingsutrymme. 
Media har på sistone avslöjat arbetsplatser där 
man tillämpar helt inhumana ledarkoncept och 
pressar personalen till orimliga uppoffringar 
med rent repressiva metoder. Människans be-
nägenhet att snabbt avhumaniseras i inhumana 
ledningsmiljöer har påvisats av den amerikan-
ske beteendeforskaren Philip Zimbardo som 
också gett företeelsen ett namn – ”The Lucifer 
Effect”.

Av ökande betydelse är flytten av varupro-
duktion för de rikare ländernas befolkning till 
fattiga länder med arbetsförhållanden som på-
minner om de vi hade på 1800-talet. Allokering-
en av tillverkningen har blivit en gigantisk lim-
botävling där de fattiga länderna konkurrerar 
om kapital, modern teknologi och arbetstillfäl-
len genom att erbjuda den lägsta produktions-
kostnaden (se ”Sweatshops”). Ytterst är det där 
ribban sätts för arbetsförhållandena i varupro-
duktion i vårt land. En annan global företeelse, 
som redan har börjat märkas i svenskt arbetsliv, 
är den ”digitala taylorism” som utvecklas inom 
tjänstesektorn (se ”Läs mera”).

Hur ser det då ut i skogen?

Drivningsarbetet
För drivningsarbetet kan jag sammanfatta dags-
läget på följande sätt:

Ekonomin är fortsatt pressad för entreprenö-
rerna, vars förhandlingsposition är mycket svag. 
Det finns dock entreprenörer med god och ut-
hållig lönsamhet (Klas Norin, Skogforsk, 2010). 
Upphandling blir allt vanligare, vilket innebär 
ökad otrygghet.

Omväxlingen i arbetet har minskat radikalt. 
Främsta orsaker är ökad specialisering på en 
maskintyp och att raka tvåskift blivit domine-
rande arbetstidsform. Överlappande skiftet är 
bara kvar i enstaka bolagsegna maskingrupper. 
Växling mellan maskiner har blivit sällsynt. De 
indirekta arbetsuppgifterna, som innebär att 
man kliver ur maskinen, har tidsmässigt mins-
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de administrativa processerna. Något betydan-
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ändringen har hittills uteblivit. Enstaka mång-
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Arbetsresorna och bortaliggningen ökar. Men idag har kojorna för övernattning en teknisk standard och 
komfort som kan mäta sig med hemmamiljön.  Foto Skogforsk.
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anställda inte vågar protestera mot missförhål-
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maskintyp och att raka tvåskift blivit domine-
rande arbetstidsform. Överlappande skiftet är 
bara kvar i enstaka bolagsegna maskingrupper. 
Växling mellan maskiner har blivit sällsynt. De 
indirekta arbetsuppgifterna, som innebär att 
man kliver ur maskinen, har tidsmässigt mins-
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kat i omfattning och man sitter i maskinen 
och producerar volym nästan hela arbetsti-
den. Många tar t o m matpauserna i förarhyt-
ten.

De personliga kontakterna med arbetskamra-
ter och med arbetsledningen har minskat avse-
värt och ersatts med elektronisk kommunika-
tion och telefonkontakt. Maskinförarjobbet har 
blivit ensamt. Kojan, som i sin moderna tapp-

ning är personalutrymme med sovmöjligheter 
i maskinlagets servicevagn, används alltmera 
sällan som mötesplats.

Den egna tidsplaneringen i arbetslagen har 
minskat och styrs i ökande grad av det logis-
tiska planeringssystemet för industrins råva-
ruförsörjning, samtidigt som virkeslagren vid 
industrin krympts. Framförhållningen har 
minskat vilket innebär att maskinlaget allt-

Dagens maskinförare har ett mycket kvalificerat arbete och relativt god rumslig arbetsmiljö. Men arbetet 
har för många skogsarbetare också blivit ensamt, mindre variationsrikt samt tidspressat.  Foto Skogforsk

mera sällan vet var man kommer att befinna 
sig om tre-fyra veckor.

Arbetsresorna har blivit längre p g a dels 
ökad maskinkapacitet och dels ökad areell 
spridning på drivningsobjekten som följd av 
den ökande konkurrensen på virkesköpsidan. 
Bortaliggning har blivit vanligare. Komforten 
i de moderna transportabla kojorna är mycket 
hög.

Anställda maskinförare har relativt låg lön 
vilket bidrar till avgång från yrket och försvå-
rar nyrekrytering. Bland entreprenörerna är 
det vanligt att man tar ut en lön som ligger på 
samma nivå som de anställda har, vilket ska 
ses mot bakgrunden av att den typiske entre-
prenören utöver normal veckotid i maskinar-
bete lägger ned inemot en halvtid på adminis-
tration och andra kringarbeten.

Maskinförarna upplever att skogsmaski-
nernas driftssäkerhet och arbetsmiljö har för-
bättrats väsentligt under senare år. Samtidigt 
förekommer det att otillräckligt utprovad tek-
nik släpps ut, till stort förfång för den enskilde 
entreprenör som drabbas.

Belastningsskadorna, som varit skogsma-
skinförares gissel i årtionden, verkar ha mins-
kat – trots den ökade tiden i maskinen. Troliga 
orsaker är bättre ergonomisk maskinutform-
ning, att förarna lärt sig knepen att undvika 
skador samt en utsållning av skadekänsliga 
individer i den krympande maskinförarkåren. 

De största bristerna i humankvaliteten är 
ensamheten, skiftarbetet, bristen på omväx-
ling och – för entreprenörerna - det stora eko-
nomiska risktagandet.

Trots försämringarna i centrala humankva-
liteter uppger nästan alla intervjuade, i de få 
undersökningar som gjorts på senare tid, att 
de trivs bra med sitt jobb. Friheten i arbetet 
och vistelsen i naturen anges som främsta 
motiv. Maskinintresse är bärande för de flesta. 
Och arbetet är fortfarande väl så kvalificerat 
och innehållsrikt. Skördarförarens arbete har 
liknats vid stridspilotens. Branschen har dock 
påtagliga problem med rekrytering av dagens 
ungdom. 
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Beskrivningen gäller drivningen av rundvir-
ke till skogs- och trävaruindustrin. Ett växan-
de antal entreprenörer/maskinförare arbetar 
med drivning av skogsbränslen. Skotning av 
grot är det vanligaste jobbet. Helträdsskörd i 
ungskog samt rensning av vägkanter och igen-
växande jordbruksmark är under spridning. 
Flisning vid väg med lastbilsekipage likaså. 
Tillvaratagande av stubbar som skogsbränsle 
har påbörjats. Det handlar mest om ensam-
jobb. Skiftarbete verkar vara mindre vanligt 
inom skogsbränslesektorn, kanske beroende 
på att ekonomin (ännu) inte är så pressad 
inom denna relativt nya verksamhet. 

Skogsvårdsarbetet 
Det i början av 90-talet av många förutspådda 
genomslaget för mekaniseringen av plante-
ringen och av röjningen inträffade inte. Lös-
ningen blev i stället outsourcing och prispress 
på entreprenörerna. När det kring millennie-
skiftet blev allt svårare att rekrytera svensk ar-
betskraft till dessa arbeten blev nästa lösning 
att importera arbetskraft som normalt inte 
kostar lika mycket som den svenska. Från bör-
jan hämtades den i Östeuropa men på senare 
tid allt mera från Ostasien. I huvudsak fung-
erar detta hyggligt, men svåra avarter i såväl 
personalbehandling som arbetskvalitet före-
kommer liksom skattefusk och andra typer av 
lagbrott. En skärpning av kraven på entrepre-
nörerna och på kontrollen av dessa sker hos 
flera storskogsföretag.

Entreprenörsfloran inom skogsvårdsom-
rådet är synnerligen vildvuxen. Det finns allt 
från stora företag som säsongsanställer hund-
ratals utländska arbetare för plantering och/
eller röjning till enmansföretagare – många 
med minst skoglig gymnasieutbildning - som 
röjer ungskog, förröjer avverkningstrakter, 
planterar, planerar skogsvård och naturvård 
samt gör diverse motormanuella småjobb. 
Den maskinella markberedningen är mesta-
dels en helt fristående verksamhet som till stor 
del utförs av ensamarbetande entreprenörer
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Det fragmenterade skogsarbetet 
Idag är de verksamheter som kan hänföras till 
skogsarbete uppdelade på specialiserade företag 
och specialiserade individer. Så här kan det se 
ut på en slutavverkning av medianstorlek i Mel-
lansverige: 

När de praktiska arbetena inleds finns en 

objektkarta med hänsynsytor inlagda av pla-
neringspersonalen. Först kommer en förröjare 
som är enmansföretagare eller anställd hos en 
skogsvårdsentreprenör. Efter några veckor kom-
mer en skördare och gör sitt. Ett par dagar se-
nare kommer skotaren, vanligtvis från samma 
drivningsentreprenör, men inte alltid. Efter det 

Få branscher har upplevt en så stark produktivitetsutveckling som skogsbruket efter andra världskriget. 
De stora sprången har skett på 60-talet och fram till 1975 samt  på 90-talet och fram till 2005 (Skogforsk 
Nytt 3/2007).  Efter 2005 avstannade produktivitetsökningen  (Magnus Thor 2010).
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att groten torkat på hygget kommer en grotsko-
tare, enmansföretagare kontrakterad av ett 
trädbränsleföretag. Sedan är det dags för mark-
beredningen, utförd av en särskild entreprenör. 
Om föryngringsmetoden är plantering utförs 
denna av ytterligare en skogsvårdsentreprenör.

Summering 
Rationaliseringen
Den organiserade rationalisering som star-
tade1938 har framgångsrikt bidragit till att 
skogsarbetets produktivitet och kostnader legat 
på en nivå som hållit svensk skogsnäring kon-
kurrenskraftig. I avverkningsarbetet presterar 
skördarföraren idag ca 25-30 gånger mera per 
dagsverke än vad huggaren gjorde då. Inom 
skogsvården har man ersatt den uteblivna me-
kaniseringen med extensifiering och import av 
billigare arbetskraft. Administrationen har ef-
fektiviserats starkt, främst genom ny informa-
tions- och kommunikationsteknik, men en del 
av det administrativa arbetet har också överflyt-
tats till entreprenörerna och hos många av dem 
blivit en övertidsbörda. Sedan mitten av 00-ta-
let har produktivitetsökningen stannat av och 
kostnaderna börjat stiga. 

Humaniseringen
Humaniseringsprocessen, inledd 1907 av en 
upprörd provinsialläkare, kan också ses som 
ett framgångsprojekt, med kulmen under åren 
kring 1990. Då fick många skogsarbetare upp-
leva ett kontaktrikt, varierat, självständigt, ut-
vecklande och relativt välbetalt arbete. Efter 
kulminationen har dessa centrala humankva-
liteter reducerats i varierande grad och skogs-
arbetet har fragmenterats. På plussidan finns 
bättre förarmiljö, driftssäkrare maskiner och att 
maskinförararbetet fortfarande är ett högkvali-
ficerat och innehållsrikt arbete. 

Trots de positiva inslagen har skogsnäringen 
idag ökande svårigheter att rekrytera maskinfö-
rare. Och skogsvårdsarbetet har ännu lägre att-
raktivitet på den inhemska arbetsmarknaden.

Skogsnäringen står alltså inför två rejäla ut-
maningar – att få igång och förnya såväl  ratio-

naliseringsprocessen som humaniseringsarbe-
tet. Inga enkla matcher, vilket jag vill visa med 
följande betraktelse över evolutionen under den 
studerade perioden.

En avslutande systembetraktelse
När rationaliseringen och humaniseringen 
inleddes rådde i skogsnäringen en mycket fri 
marknadsekonomi. Storskogsföretagen (inkl. 
trävarubolagen) agerade ytterst självständigt. 
Arbetskraften köptes på marknaden. Den tek-
niska utvecklingen var självgående. Ingen på-
verkan av externa sociala aktörer förekom. 

När förändringsarbetet kom igång – och sär-
skilt när mekaniseringen började ta fart – ”in-
sourcade” storskogsföretagen arbetskraften och 
så småningom även maskinerna och maskinun-
derhållet. Skogsföretagen blev mera planekono-
miska. Samtidigt inleddes en samverkan och di-
alog dels skogsföretagen sinsemellan men också 
mellan skogsföretagen och den växande skaran 
av externa aktörer i utvecklingen. Det mest tyd-
liga exemplet var ”den goda utvecklingstriang-
eln”  tillverkare – brukare - forskare. Men även 
med facket, myndigheterna, utbildarna m fl 
uppstod utvecklande sociala strukturer. Bland 
aktörerna växte det fram en känsla av gemen-
skap, att man var del i en unik och spännande 
evolutionsprocess. Och öppenheten i detta inn-
ovationssystem var mycket stor. 

Ett försök att benämna denna nätverksstruk-
tur med ekonomens språk skulle kunna vara en 
”korporativ planekonomi”. Ett mera vardagligt 
sätt att uttrycka det är att ”vi var som en stor fa-
milj som strävade mot ett gemensamt mål”. Per-
sonligen upplevde jag detta särskilt starkt under 
1960-talet, som rationaliseringsaktör med en 
fot i Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och en 
i Skogshögskolan. Och vår variant av innova-
tionssystem blev mycket framgångsrik. Sverige 
blev under ett par årtionden världsledande i 
skogsbrukets tekniska utveckling, rationalise-
ringsteknik och arbetsmiljöarbete. Jag minns 
hur yrkeskollegor i USA avundsjukt såg på vårt 
stora samverkansprojekt. De gjorde på 60-talet 
ett försök att få igång något liknande men deras 
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experiment havererade efter bara några år. Vår 
modell hade en stabil plattform att vila på – den 
nationella samförståndsanda mellan arbetsgi-
vare, arbetstagare och stat som formulerades i 
det berömda ”Saltsjöbadsavtalet” 1938 – starten 
för den ”korporativa svenska modellen”.

Under lågkonjunkturen i slutet av 70-talet och 
början av 80-talet drabbades detta innovations-
system av en partiell förlamning med åtföljande 
stagnation i utvecklingen. Men det revitalise-
rades successivt under 80-talet och fungerade 
kraftfullt i såväl rationaliserings- som humani-
seringsprocessen ända fram till den svåra eko-
nomiska krisen i början på 90-talet. Då inleddes 
en nedmontering av systemet som fortgått allt 
sedan dess. Idag återstår spillror. Aktörerna har 
försvagats eller helt avsomnat, framförallt på 
humaniseringssidan. Marknaden kännetecknas 
av konkurrens, slutenhet och upphandling – 
en dålig grogrund för nätverk och gemensamt 
långsiktigt utvecklingsarbete. Utvecklingen 
styrs idag nästan helt av marknadens ”osynliga 
hand” (Adam Smith 1723-1790) och vart den är 
på väg är ytterst svårt att förutse.

 Krafter har börjat verka för nya tag i såväl ra-
tionaliseringen som humaniseringen. Embryon 
på rationaliseringssidan är bl a en programfor-
mulering av Kommittén för teknik och logistik 
vid KSLA, ett regionalt kluster för  skogstek-
nisk utveckling (centrum i Västerbotten) samt 
Skogforsks och SLU:s gemensamma satsning på 
doktorander i skogsteknik. När det gäller hu-
manisering finns än så länge bara en ökande in-

sikt på branschnivå om att något behöver göras 
för att få skogsarbetena mera attraktiva för unga 
människor samt enstaka lovande initiativ bland 
entreprenörerna. 

Tack
Inspirationen till att se på skogsarbetets ut-
veckling under påverkan av rationaliserings- 
och humaniseringskrafter - med aktörer, 
organisationskoncept och verktyg som nyck-
elbegrepp - fick jag genom ekonomen Henrik 
Bäckströms doktorsavhandling ”Den krattade 
manegen” (Uppsala universitet, 1999). 

Stort bidrag till min förståelse av utveck-
lingen, särskilt det som hänt under de senaste 
två årtiondena, har jag fått genom de skogs-
arbetare, skogstjänstepersoner, fackliga före-
trädare m fl – merparten pensionerade - som 
välvilligt ställt upp på intervjuer.

Manuset till denna essä har granskats av 
förre skogsarbetaren/maskinföraren och fack-
ombudet Nils Evert Visén, Graninge, indu-
striekonomen och teknologie doktorn John 
Andersson med förflutet bl a inom SAF:s Ma-
nagementgrupp, förre skogsförvaltaren och 
utvecklingschefen i Stora Enso Skog Hans 
Troedsson, förre skogstekniske chefen i Hol-
men Skog Carl-Johan Bredberg samt profes-
sor Erik Valinger ledamot i Skogshistoriska 
sällskapets styrelse och redaktion. De har alla 
bidragit med kritik och uppslag. q

Grunddokumentet till ovanstående essä är en ca 
130-sidig rapport med samma titel, med planerad 
publicering vid SLU, avd. för skogsteknologi och 
planering, i Umeå. Intill dess kan den intresserade 
få manuset per e-post i pdf-format från antingen:
bengt.ager@gmail.com eller 
tomas.nordfjell@slu.se 

ARBETETS HISTORIA
Richard Donkin 2010. The History of Work. 
Palgrave macmillan. 
Donkin är f d kolumnist i Financial Times. Skriver 
om arbetets utveckling från jägar-samlartiden till 
dagens IT-baserade tjänstearbete. Betydelsen av 

den protestantiska arbetsetiken är ett huvudtema.

Lasse Berg 2011. Skymningssång över 
Kalahari. 
Ordfront. 
Med stöd av främst mångårig egen vistelse hos 
det jagande och samlande San-folket samt fors-
karintervjuer filosoferar Berg bl a kring utveck-
lingen av arbetet under människans historia och 
vad vi har med oss i det genetiska bagaget.

Författarna till dessa två böcker om arbetets 
historia kan ämnesmässigt kategoriseras som 
amatörer, men de är professionella i sin förmåga 
att väva samman kunskapstrådar i mönster som 
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1970. Rapporten åtkomlig på Internet.
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Bäckström analyserar vad som hände på det ”or-
ganisatoriska fältet” i svensk industri från slutet 
av 1960-talet t o m 90-talet.
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Lars Kardell 2004. Svenskarna och skogen. 
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Innehåller en mycket väl underbyggd översikt 
över teknikens och arbetets utveckling i skogsbru-
ket 1850-1990.

Stig Andersson 2004. Skogsteknik förr och nu. 
Skogshistoriska sällskapets årsskrift 2004.
Historik över skogsarbetets förändring med fokus 
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Människoöden i skogsbygderna under 
1900-talets första hälft.

OM MÄNNISKORS BETEENDE 
I ORGANISATORISKA SAMMANHANG
Philip G Zimbardo 2007. The Lucifer effect. 
Understanding How Good People Turn Evil. New 
York och London. Random House. 

Med utgångspunkt från sitt kända ”The 
Stanford prison experiment” belyser Zimbardo 
mekanismer och sammanhang som stimulerar 
människan till onda beteenden. Om man ”goog-
lar” på Lucifereffekten finner man många inlägg 
och andra exempel inom detta problemområde. 

Bo Rothstein 2009. Reflektion angående eko-
nomipriset till Elinor Ostrom. 
Ekonomistas 2009-10-19.  
Statsvetaren Bo Rothstein diskuterar vilka 
slutsatser man kan dra av Ostroms forskning om 
driften av väl fungerande allmänningar. Artikeln 
åtkomlig på Internet.

ÖVRIGT
Phillip Brown, Hugh Lauder och David 
Ashton 2008. Education, globalisation and the 
knowledge economy. A Commentary by the 
Teaching and Learning Research Programme.

Författarna tar upp strukturförändringar som 
är på väg att revolutionera tjänstesektorn. 

Läs särskilt om den ”digitala taylorismen” (sid. 
15). Uppsatsen åtkomlig på Internet.  
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