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Rapporten sammanfattar en av studierna i forskningsprojektet Digitaliserat Arbete och 
Organisering (DAO), finansierat av Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska 
Material. Projektets syfte är att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska 
Material genom att öka deras möjligheter att dra nytta av digitaliseringens potential.  

Samtidigt som de tekniska aspekterna av den pågående digitaliseringen diskuteras, saknas 
det till stor del kunskap om hur man kan arbeta med verksamhetsutveckling för att integrera 
den nya tekniken i arbetspraktiken. Genom DAO-projektet undersöks vilka möjligheter 
och utmaningar som kan uppkomma när man introducerar och utvecklar användningen av 
digital teknik i en industriell verksamhet. Utgångspunkten är att tekniken inte är användbar 
i sig, men att den blir användbar när den används i praktiken och därmed blir en integrerad 
del av arbetspraktikerna och de organisatoriska processerna. Tekniken påverkar också hur 
arbetet utförs och hur arbetsuppgifter utformas. Därmed är digitalisering en komplex 
process med både en teknisk och en organisatorisk dimension, vilket gör att dess potential 
endast uppnås om man arbetar med verksamhetsutveckling parallellt med teknisk utveck-
ling. Den nya tekniken möjliggör verksamhetsutveckling samtidigt som verksamhets-
utveckling underlättas av ny teknik.  

Detta innebär också att processer av omvandling till digitaliserad verksamhet är 
beroende av den kontext i vilken de tar form och därför bör fokus vara på utveckling av 
kunskap om organisationens egna arbetspraktiker och förutsättningar.  

Frågor som undersöks i DAO vid MDH är:  

Vilka ledarskapsformer, organiseringsformer, arbetsformer behövs för att dra 
nytta av och implementera digitaliseringen?  
Vilka utmaningar och möjligheter kan finnas för en sådan förnyelse?  
Vilka kompetenser hos medarbetarna kan komma att behövas?  

Sammanlagt genomförs sex delstudier under 2017 inom ramen för DAO-projektet vid 
MDH. Varje delstudie redovisar resultaten från ett i rapporten anonymiserat företag. 
Gemensamt för dem är emellertid att de alla verkar inom svensk metallindustri. Den sista 
rapporten i serien kommer att vara en slutrapport där iakttagelserna från de olika 
delstudierna samlas och anlyseras. 
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Medverkar i DAO vid MDH gör: 

docent Ildikó Asztalos Morell (forskare) 
docent Lucia Crevani (projektledare/forskare) 
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dr Carina Loeb (forskare) 
doktorand Marie Mörndal (forskare) 
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Denna delstudie har genomförts av Marie Mörndal. Lucia Crevani och Marie Mörndal har 
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Stockholm i september 2017. 
Lucia Crevani & Marie Mörndal 
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Vi vill genom dessa rader uttrycka vår stora tacksamhet till det företag där delstudien har 
genomförts. Ett särskilt stort tack till alla er som i en hektisk vardag tagit er tid till samtal 
med Marie, som ansvarat för studiens genomförande. Det positiva bemötandet har 
underlättat och bidragit till att Marie sett fram emot besöken hos er vid varje tillfälle. Vår 
förhoppning är att denna delstudie ska komma att fungera som ett stöd i arbetet med 
företagets framtida utveckling. 

Vi riktar också ett stort tack till DAO-gruppen vid MDH som aktivt medverkat i en 
undersökande workshop där de teman som rapporten är uppbyggd kring, växte fram ur det 
empiriska materialet. DAO-gruppen har dessutom varit ett samtalspartner under hela 
processen. Tack också till Gert Nilsson och Per Engdahl på Jernkontoret som 
introducerade oss för företaget. 
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Denna rapport återger resultaten av en delstudie inom DAO-projektet; ett forsknings-
projekt finansierat av Vinnova som syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag 
inom SIP Metalliska Material genom att öka deras möjligheter att dra nytta av digitali-
seringens potential.  

Studien är genomförd på en svensk enhet i ett globalt företag som fokuserar på 
högkvalitativa produkter och som delvis har påbörjat digitaliseringsresan. Åtta viktiga 
aspekter att beakta när man arbetar med införandet av ny teknik i denna organisation har 
identifierats – fyra av dem är relaterade till organisering/ledning, det vill säga de aspekter som 
rör hur verksamheten styrs. De andra fyra är relaterade till medarbetarskap, det vill säga de 
aspekter som har att göra med hur medarbetare relaterar till sitt arbete, sin organisation, 
sina kollegor och sina chefer. 

När det gäller organisering/ledning är delaktighet kanske den viktigaste aspekten att ta 
hänsyn till och utmaningen blir hur man kan organisera för delaktighet. Att ha med-
arbetare som ”jobbar på” (med ett individuellt perspektiv) bäddar för individuellt 
ansvarstagande som kan vara positivt vid teknikutveckling, men utmaningen är att utveckla 
kollektivt ansvarstagande, något som är relaterat till produktionsledarens centrala roll 
och som behöver omarbetas. Slutligen är företagets roll i samhället en viktig aspekt ur ett 
organiserings-/ledningsperspektiv då företaget är centralt på orten, men detta innebär också 
ett dilemma. 

När det gäller medarbetarskapet finns det en möjlighet att bygga vidare på den befintlilga, 
starka yrkesstoltheten, men ett behov att förändra dess innehåll. Relationen till orten 
innebär lojala medarbetare, men ett förändringsmotstånd kan också anas medan relationen 
till tekniken innebär bra förutsättningar för att ta till sig ny teknik. Den sista aspekten som 
identifierats när det gäller medarbetarskapet är att det lärande och den utveckling som 
sker i vardagen behöver stödjas och organiseras på ett bättre sätt. 
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Den studerade organisationen är en enhet i ett globalt företag med en lång historia. 
Anläggningen finns på en liten ort och spelar en central roll som arbetsgivare för det lokala 
samhället. Organisationen är ledande i de produktkategorier som tillverkas. 

Produktionen består av ett antal små produktionslinjer och materialet behöver gå genom 
flera av dessa innan det kan packas för leverans. En del maskiner är flera decennier gamla 
och kräver mycket manuellt arbete, både för att ställa om dem och för att förse dem med 
material. Att jobba vid sådana maskiner kräver lång erfarenhet och kompetens. 

Operatörerna är relativt självständiga i sitt dagliga arbete och spenderar mycket tid vid 
”sin” maskin. Möten där operatörer från flera maskiner/linjer diskuterar tillsammans saknas 
i organisationen och det är produktionsledaren som har den koordinerande rollen genom 
att besöka alla operatörer en eller flera gånger dagligen och uppdatera dem kring vad som 
händer, samt lyssna till operatörernas tankar och önskemål. Det är produktionsledaren som 
följer upp hur produktionen går, inte operatörerna. Produktionsledaren är också den som 
har nycklar till lager med reservdelar och operatörerna behöver därmed kalla in honom vid 
behov. Informationsöverföring mellan skift sker också adhoc och inte under organiserade 
former. 

Företaget erbjuder operatörerna varken mobiltelefoner eller e-postadresser. 
Produktionsorder skrivs ut på papper och därefter planeras och justeras maskinerna. Det 
finns inte heller några andra former av möten för operatörerna utom en årlig information 
från ledningen. Högsta chefen ses ”på golvet” regelbundet, vilket uppskattas, men det finns 
en efterfrågan om mer information om läget, framtiden, kommande satsningar med mera. 

För att börja arbeta som operatör krävs ingen formell utbildning utan en nyanställd utan 
erfarenhet får lära sig av sina kollegor. Det finns heller inga formaliserade karriärvägar eller 
utbildningsinsatser för de anställda. Många operatörer kommer från orten och en del har 
föräldrar och/eller far-/morföräldrar som har arbetat på företaget, ibland vid samma 
maskin. Operatörerna säger att de lär sig något nytt varje dag och att det inte är möjligt att 
någonsin bli fullärd, bland annat på grund av att produkterna förnyas. 
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Det som presenteras i denna rapport är en första analys av det material som samlades in 
under våren 2017 genom intervjuer med 12 operatörer, 5 produktionsledare (valda av 
produktionschefen) och 4 representanter från ledningsgruppen. Alla intervjuer spelades in 
digitalt och transkriberades. Intervjuerna kompletterades av observationer av hur man 
arbetar idag i produktionen. Materialet analyserades av åtta forskare på Mälardalens 
högskola som identifierade intressanta aspekter att lyfta fram. 

Givet urvalet ger materialet inte en fullständig bild av hur verksamheten fungerar, utan 
pekar snarare på intressanta dimensioner i det arbete som görs och som är värda att studera 
närmare vid introduktion av ny teknik. 

Intervjufrågorna var inriktade på följande teman: arbetsuppgifter, kultur, organisation, 
ledarskap, medarbetarskap, förändring, teknik/digital teknik. 
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Här beskrivs hur digitaliseringen kan förstås som en flerdimensionell förändring, där det 
digitala kan ses på olika sätt. Genom att förstå organisationens förutsättningar kan man 
arbeta för att det digitala blir en integrerad och meningsfull del av verksamheten. 

 

Figur 1 sammanfattar hur de intervjuade operatörerna resonerar kring digital teknik. 
Figuren visar att det finns en öppenhet för den nya tekniken, men också insikter om 
problem eller faror med den. Det handlar inte om ”en teknik” som man relaterar till, utan 
i den kontext operatörerna arbetar kan tekniken exempelvis både öka kommunikationen 
(t.ex. fler får tillgång till det som händer) och minska den (t.ex. mindre personlig 
kommunikation), tekniken kan både ge mer stabilitet och vara opålitlig (och svårare att 
"reparera" när den krånglar), den kan ge upphov till ökad kontroll av medarbetare och 
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möjliggöra mindre kontroll (självständiga medarbetare), o.s.v. Denna sammanställning visar 
att operatörerna inte är negativa till den nya tekniken, utan de är till viss del positiva och ser 
möjligheter med den; samtidigt som de också identifierar viktiga utmaningar, inte minst 
risken av att färre arbetstillfällen blir en följd av digitaliseringen. Detta innebär att det finns 
en grund att bygga på om man vill introducera ny teknik, men att den bör ses i sin kontext 
för att kunna identifiera möjligheter och utmaningar i en sådan förändringsprocess. 
Introduktionen av digital teknik är, med andra ord, flerdimensionell och behöver kon-
textuell anpassning (inget generellt "recept" finns). 

Tabell 1 sammanfattar de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till i den studerade 
verksamheten. Vi har delat upp dem i organisering/ledning, d.v.s. de aspekter som rör hur 
verksamheten styrs, samt medarbetarskap, d.v.s. de aspekter som har att göra med hur 
medarbetare relaterar till sitt arbete, sin organisation, sina medarbetare och sina chefer. 

De följande avsnitten är organiserade enligt följande struktur: 

varje aspekt exemplifieras med ett eller flera citat från materialet 
för varje aspekt identifieras både utmaningar och möjligheter när det handlar om 
att förändra verksamheten för att kunna ta till sig och använda mer digital teknik 
för varje aspekt föreslås därefter möjliga sätt att bygga på möjligheter och vända 
utmaningarna till styrkor. 

Så jag tycker att de borde lyssna mer eller fråga oss mer vad vi kan tänka oss. Eller har förslag 
på att ”Vad tror ni om det här?” så att vi också...  

(Operatör) 

[…] om det är någonting särskilt. Även om det inte berör en alls så är det ju ändå roligt om 
alla får reda på det … 

(Operatör) 
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Ovanstående citat visar att delaktighet handlar om hur involverad man är och vill vara i 
verksamheten. Två aspekter som har kommit fram är: involvering i utveckling/förändring 
och involvering i att förstå sammanhanget och verksamheten (hur det går), både på samma 
hierarkiska nivå och mellan nivåer.  

Det finns en del tankar kring vad man skulle kunna förbättra och var digital teknik 
skulle kunna underlätta – från automatisering av vissa moment till att få mer in-
formation i rätt tid. 
Inget utbrett motstånd till tekniken i sig. Operatörerna är också vana att använda 
mobilen, appar m.m. i privatlivet. 
Operatörerna har informella samtal när de byter skift, med sin chef och ibland 
med högre chefer som de uppskattar. 
Man upplever en stark skillnad mellan Sverige och andra länder vad gäller kulturen 
och sättet att leda, där det som präglar den svenska kulturen är en bra grund för 
att utveckla ökad delaktighet. 

Hur ska man organisera för att systematiskt arbeta med delaktigheten? Vilken 
kultur behöver man försöka utveckla? Idag tycks svar på dessa frågor saknas. 
Operatörerna upplever att det saknas system för att ta hand om medarbetarnas 
idéer på ett bra sätt. 
De upplever ett behov av att förbättra hur positiv feedback ges när en extra bra 
arbetsinsats gjorts – för att få vara del av “framgången”. 
Vem bromsar teknikutvecklingen? Är det medarbetarna som inte vill ha ny teknik 
eller är det cheferna som inte har möjlighet att undersöka vad man skulle kunna 
göra? Hur kan båda grupperna involveras i att ta gemensamt grepp om 
teknikutvecklingen? 
Den gemensamma bilden av verksamheten är otydlig – operatörer är medvetna 
om att företaget kan få lönsamhetsproblem (flera pratar om när man minskade på 
personalen eller att de har varit med om att lämna andra jobb). Ledningen har 
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tankar och planer för framtiden som operatörerna inte helt känner till – hur kan 
denna kommunikation förbättras? Risken är annars att osäkerhet/ointresse skapas 
kring förnyelse och förändring av arbetsrutiner och ny teknik. 
Förståelse för det sammanhang man arbetar i varierar:  
o Vet operatörerna vad det blir av materialet? När de vet det så förstår de att det 

kan vara höga krav på kvalitet och de säger själva att ny teknik behövs för att 
förbättra kvaliteten. 

o Vet operatörerna hur verksamheten går och hur företaget går? När de vet det 
är det enklare att ta ansvar för sin del i det och även se behov av teknisk 
utveckling. 

o Risken med exempelvis “skärmen” i entrén är att ledningen tar för givet att det 
räcker och att alla tar till sig det som finns där – men fortfarande kan 
gemensamt meningsskapande saknas. 

o När operatörerna blir ombedda att mata in mer data i ett system, ser de hur 
dessa data används? Kan de själva “skapa mening” kring informationen, vad 
den betyder och vad som borde göras för att förbättra produktionen utifrån 
detta? Motstånd är inte mot tekniken i sig utan mot att det kan bli en “tom 
arbetsuppgift” om inte alla kan vara med och bidra till uppföljning av data. 

o Risken finns att man skapar “murar” och delar upp i “vi” och “dem” – detta 
är ett hinder för alla slags förändringar. 

Utifrån en möjlig målbild av en organisation där stark delaktighet bidrar till att identifiera, bearbeta, 
formulera och driva introduktion av ny teknik skulle följande åtgärder kunna vidtas: 

Förstärka delaktigheten genom att involvera medarbetare. Risken är ofta att 
ledningen “tänker för mycket” innan medarbetarnas får chans till input (vilket kan 
skapa en mur som sedan gör förändringen svårare). 
Ta vara på medarbetares idéer. Hur kan drivkrafter skapas för att flera ska tänka 
och komma med idéer? Förslagsvis inte genom produktionsledare (se kommande 
aspekt som analyseras nedan) som redan har mycket på ”sitt bord”. Kan arenor 
skapas där alla kan komma till tals baserat på sin erfarenhet? Viktigt att dessa 
arenor utgår ifrån verksamheten så att det inte blir “tomma möten”. 
Involvera medarbetarna i att förverkliga idéerna så att de ”är med hela vägen”. 
Kan projektgrupper organiseras som även skapar ett gränssnitt mellan olika 
produktionsställen (konton)?  
Premiera delaktighet utan att skapa murar. Hur kan man visa och tydliggöra att 
man tar idéerna på allvar och också visa på resultat? 
Öka gemensamt meningsskapande mellan nivåerna och mellan operatörerna. 
Använda en kombination av möte och visualisering för att dela information. 
Låta operatörerna rotera mer, så att de blir en del av flera konton. 
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Ge operatörerna utökat ansvar, inte bara för vissa operationer, utan också genom 
att ta ansvar för ”hur det går”. Skapa möten där operatörerna får del av relevant 
information och för att tillsammans kunna föreslå förbättringar? 
Diskutera data med operatörerna. Vad behöver de? Varför är vissa data bra för att 
följa upp produktionen? Kan man följa upp data tillsammans, både på ”konto-
nivå” och mellan konton? Data-drivna beslut är en aktuell diskussion om fördelar 
med digitalisering, men då krävs det ”bra” data (operatörer och maskiner ska logga 
”rätt” information). Dessa beslut bör ske på operatörernas nivå, på ”golvet”, för 
att inte skapa oengagerade, alienerade operatörer. 

Jag gillar när det är lite mer självständigt och att ta eget initiativ och ansvar så att det blir gjort 
och att man får styra upp sinsemellan. Så att arbetsledaren inte behöver vara med jämt och 
säga till hur vi ska göra utan att vi löser problemen själva liksom. Det tycker jag är bra. 

(Operatör) 

Men man går inte och diskuterar materialet så. Utan när det är någonting så säger man till 
chefen och så tar den upp det. 

(Operatör) 

Av det som framkommer i materialet verkar det som om medarbetare klarar sig själva, de 
”jobbar på”, ofta ensamma på ett konto, ofta utan att interagera med andra. Man kan sitt 
jobb, vet vad som ska göras, upplever inte behov av mycket hjälp, fixar det som ska fixas. 
Ibland har operatörerna jobbat länge vid en maskin. Det verkar inte finnas någon specifik 
uppföljning kring hur man presterar på individnivå, även om vissa operatörer betraktas som 
mer presterande än andra. Tabell 3 sammanfattar möjligheter och utmaningar för för-
ändring. 

Ansvarstagande är positivt då kontroll inte behöves på detaljnivå och medarbetare 
är mer engagerade. Operatörerna är inte beroende av kontroll och man har en 
fungerande produktion. Detta krävs i en modern organisation som är effektiv och 
där tiden används till värdeskapande. 
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Operatörerna vet vad de ska göra och har en positiv inställning till att göra ”ett 
bra jobb”.  
Detta ger goda förutsättningar för användning av ny teknik, i synnerhet digital 
teknik, som kan möjliggöra delegation av ännu mer ansvar. Information kan 
erhållas genom digitala applikationer/media som kan resultera i en större pro-
duktivitet under förutsättning att medarbetarna kan arbeta självständigt. 

Ansvarstagande på kollektiv nivå kan bli lidande. Man ”äger” inte problem eller 
initiativ tillsammans. Arbetet organiseras i ”öar”  var och en kan sitt och tror man 
vet hur det går. Risken är att det skapas murar och "olika verkligheter". Det kan 
bli svårare att skapa en känsla av helhet och att ta tag i övergripande förbättringar 
(eller så det är någon specifik som gör det genom ett projekt, men risken är att 
resultat inte implementeras lika bra). Man kan få större nytta av digital teknik om 
integreringen kan ökas mellan grupperna, annars finns det risk för kvarstående 
suboptimering. 
Olika personer/grupper jobbar på olika sätt och lär sig inte av varandra. Det kan 
bli svårare att introducera nya lösningar/en ny organisation som fungerar för flera 
”öar”, vilket begränsar vad man kan göra med digital teknik. 
Organisationen är beroende av produktionsledarna, som är knutpunkten för allt 
och alla (återkommer i följande punkt). Produktionsledaren är den genom vilken 
kontakterna går, vilket gör rollen svår och organisationen sårbar. På detta vis tas 
inte kompetens, erfarenhet och idéer tillvara på ett optimalt sätt.    
Prestationen kontrolleras inte på detaljnivå idag  vad händer om ny teknik 
introduceras som exempelvis loggar output på ett noggrannare sätt? Kommer det 
att upplevas som ökad kontroll? 

Utifrån en möjlig målbild av självständiga samarbetande operatörer skulle följande åtgärder kunna 
vidtas: 

Skapa större utbyte mellan operatörer, mellan lag och mellan skift. Exempelvis 
genom rotation eller möten. Eventuellt som en del av en lean-satsning? 
Lägga visst ansvar på grupper av operatörer där produktionsledaren agerar 
moderator, mentor eller där produktionsledaren inte har någon roll alls. Det bör 
vara meningsfulla uppgifter, inte bara för att de ska samarbeta. 
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För jag gör ju alltid en morgonrond och det är ju alltid grejer som ska beställas och det är 
grejer som krånglar och det måste man ju skriva upp allting. Så betar man av efterhand, det 
som är mest akut då. …..Ja, man är ju tvungen att prioritera. 

(Produktionsledare) 

Nej, men den [nya idén] kan vi då ta upp till produktionsledaren, det kan vi ju absolut. [Men 
går det vidare?] 

(Operatör) 

Produktionsledarna verkar ha kontroll på allt som händer, de går runt och pratar med alla 
ofta, är tillgängliga hela tiden för frågor, involveras vid beslut som medarbetare inte själva 
tar, har kontroll på det som inte är själva maskinen (t.ex. nycklar till lager där reservdelar 
kan hämtas), löser eventuella konflikter mellan medarbetare, uttrycker vikten av att 
medarbetare har en positiv relation till honom/henne, lägger sig i medarbetares uppgifter 
vid behov. Tabell 4 sammanfattar möjligheter och utmaningar för förändring. 

Produktionsledaren är en chef med god kontroll på verksamheten och bra för-
ankring i den samt god kunskap om behoven. 
Stort engagemang och tillgänglighet  produktionsledaren ”brinner” för arbetet 
och företaget. Tillgänglig 24/7 och är alltid redo att lösa problem. 
Visar en ödmjuk inställning, vilket är en bra förutsättning för ett mer delat 
ledarskap. 

I och med att allt går via produktionsledaren finns det en risk att vederbörande 
inte mäktar med att förmedla input från golvet vidare uppåt eller att återkoppla 
nedåt. Här kan potentialen i medarbetardriven förändring förloras.  
Produktionsledarens detaljerade kontroll, t.ex. tillgången till lager för reservdelar, 
resulterar i en hög arbetsbelastning för produktionsledaren och hård kontroll av 
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medarbetare som försvårar ett mer delat ledarskap. Detta har även 
problematiserats under studiens återkoppling. 
Samtidigt verkar man använda sig av ”management by exception” och med-
arbetarna föredrar också att chefen inte behöver lägga sig i. Många pratar om att 
digitalisering är kopplad till möjlighet för större samarbete och mer distribuerade 
former av ledarskap  distribuerad betyder dock inte att man inte lägger sig i, men 
chefens roll är mer som möjliggörare och moderator. 
Produktionsledaren har svaren och kunskapen – och detta ger dem makt. Hur kan 
denna maktförlust hanteras om man delegerar mer? 

Utifrån en möjlig målbild av samordnande, delegerande, förankrade produktionsledare skulle 
följande åtgärder kunna vidtas: 

Ge mer ansvar till medarbetare.  
Införa andra arenor för input från medarbetare. Undvika att allt går genom 
produktionsledaren, genom att exempelvis skapa förbättringsgrupper? 
Arbeta med en målbild för ledarskap. De riktlinjer som finns på företaget är något 
ledarcentrerade och top-down. Kan man hitta andra värden där ledaren inte är 
den som ska visa vägen efter att ha bestämt den? 

Plikttrogen. Ansvar återigen. Det är väldigt viktigt. Och inse vad viktig den här arbetsplatsen 
är både för oss anställda och kommunen. Eftersom vi är en liten kommun så är det ju väldigt 
många som är inblandade i det indirekt också. Butiker och familjer. Och det har jag nog 
också märkt att det har hänt mycket på senare tid. Att folk är medvetna om att man tar sitt 
ansvar. 

(Operatör) 

Företaget har en central roll för det samhälle där produktionen ligger. Flera generationer 
har varit anställda i företaget och för många är företaget den naturliga arbetsgivaren. 
Företagsledningen kommer däremot inte nödvändigtvis från orten och dess relation till 
orten är viktig för medarbetarna. För ett antal år sedan var den högsta chefen från ett annat 
land som betraktas vara präglat av en helt annan företagskultur och detta har lämnat spår i 
organisationen. Tabell 5 sammanfattar möjligheter och utmaningar för förändring. 
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Företaget har “alltid” funnits på orten, även om ledningen har förändrats med 
tiden. De som bor på orten växer upp och ser far- och morföräldrar och föräldrar 
arbeta på “bruket”. Det är ett naturligt sätt att försörja sig.  
Medarbetarna är lojala eftersom konkurrensen om arbetskraften är liten. 
Utan företaget inget samhälle? 

Att anställa kompetent personal. Hur rekrytera andra som inte bor på orten? Hur 
behåller man kompetenta medarbetare? 
Ledningens relation till orten? Hur ser den ut? 
Företagets förankring i och ansvar för orten? Hur visar man detta? Är det viktigt? 

Utifrån en möjlig målbild av engagemang för ett “glocalt” företag skulle följande åtgärder kunna 
vidtas: 

Använda den starka relationen till orten på ett positivt sätt. Hur engagerat vill 
företaget vara? 
Inkludera personalen i diskussioner kring företagets och ortens utveckling. ad 
blir digitaliseringens konsekvenser? Hur kan det bli bra för orten? 
Formalisera vilka karriärvägar som finns. När utbildningsinsatser genomförs, 
kommunicera mer om utbildningsbehov och kompetens, så kan det bli enklare för 
alla att förstå vad företaget behöver och därmed uppskatta personalen som 
kommer utifrån. 
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Men när det flyter på och man känner att – vad mycket bra jag har gjort i dag och vad mycket 
jag har gjort, då känns det bra … Den [kollegan] ska sköta sitt jobb så att jag kan sköta mitt. 
Vara snäll och trevlig och noggrann och ansvarsfull. Mer än så tycker jag inte att jag kräver 
utan att göra det man ska. 

(Operatör) 

…inte ge upp, det kan ju faktiskt vara lite besvär och krångel och då kan man inte tänka att 
”Det skiter väl jag i”, så är det många här inne som tänker. De lever kvar i det som var på 
70- och 80-talet. Det där sköter bolaget. Det lägger de aldrig ner. Men så fungerar det ju inte 
riktigt i dag. 

(Operatör) 

Vad gäller relationen till sitt eget arbete är det som träder fram hos många operatörer att 
noggrannhet är viktigt, att man känner engagemang, att man är stolt över sitt yrke och att 
man hjälps åt när det behövs. Tabell 6 sammanfattar möjligheter och utmaningar för 
förändring. 

Bra förutsättningar för att utveckla ett modernt medarbetarskap där medarbetare 
är med och driver förändring för att man vill vara delaktig och göra ett bra jobb. 
Det finns också förutsättningar att diskutera normer för att öka antal kvinnor. 
Maskulina kulturer kan ofta vara konservativa och fast i en jargong som inte 
premierar den som vill förändra, sticka ut, göra noga och bra (kultur av 
“kollektivet”). Men här är det som lyfts fram inte “maskulint”  här kan ett mer 
inkluderande och förändringsorienterat medarbetarskap byggas. Medarbetare 
håller med om denna beskrivning vid återkopplingen men lyfter fram att det kan 
vara svårt att förändra (och det är t.ex. kopplat till att det är svårt att ge positiv 
feedback till varandra). 
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"Romantisering" av det manuella hantverket, motstånd/skepsis mot ny teknik och 
arbetssätt. 
Samarbete är inte systematiskt organiserat och premieras inte systematiskt. 
Positiv feedback upplevs som svårt  det kan minska engagemang. 
Alla ser inte upp till dem som är engagerade  risk att man bygger murar mellan 
dem som bryr sig och dem som inte bryr sig. 
Delvis tuff jargong  kan vara exkluderande och begränsande vad gäller för-
ändring. 

Utifrån en möjlig målbild av en förbättringsintresserad medarbetare som samarbetar skulle följande 
åtgärder kunna vidtas: 

Föra en diskussion med operatörer så att de kan sätta ord på och "konstruera" 
medarbetarskapet. Kan man bygga på styrkorna för att bidra till en förbättrings- 
och förändringskultur? 
Lyfta fram egenskaper som inte är “maskulina” både i rekrytering och i interna 
diskussioner. 
Föra en diskussion om vad ett digitalt hantverk är. Man behöver fortfarande 
skicklighet och kunskap om hur materialet ska ”kännas”, men på annat sätt. 
Bygga på “utmaning-aspekten” i yrkesstoltheten. Om man vill göra jobbet bättre 
kan man se behov av ny teknik och behov av att bli bra på det. 

Alltså, vi bor ju i [samhället]. Det går ju inte uppåt för samhället. [...] Många flyttar ju härifrån 
[…] Visst, nu har det ju gått framåt och bra för företaget så det kanske kommer folk utifrån 
som behöver jobb och så där. Men det känns ju inte som att det kommer att gå hur länge 
som helst. Det är synd tycker jag. För det här behövs för [detta samhälle], det gör det. 

(Operatör) 

Jag tror att folk är både rädda om jobbet och plus att det är viktigt för oss det här. Man ser 
ju det om man tittar på de högre tjänstemännen där är det väldig … […] Men vi är kvar vi. 

(Operatör) 

Medarbetarna har en stark relation till orten. De umgås även privat och har känt varandra 
länge, ibland ”hela livet”. Vissa har tagit över sina föräldrars arbete. Det finns kontinuitet 
och gemenskap. Men det finns också bekymmer för hur det ska gå med orten och hur lojala 
de som inte kommer från orten är. Tabell 7 sammanfattar möjligheter och utmaningar för 
förändring. 
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En stark kultur, exempelvis som på framgångsrika företag som Google; en kultur 
där man “bor på arbetsplatsen och umgås med kolleger” skapar lojala med-
arbetare. 
Att känna varandra från förskoletid skapar trygghet och kontinuitet. 

Att inse att företaget behöver kompetens som inte finns på orten. Att uppmuntra 
och värdera utbildning. 
Osäkerhet kan uppstå när kunskap och information om framtidsplaner upplevs 
som otydliga. 
Hur kan man inkludera medarbetarna i framtidsdiskussioner för att minska 
osäkerheten? 

Utifrån en möjlig målbild av engagemang för ett “glocalt” företag skulle följande åtgärder kunna 
vidtas: 

Arbeta med företagskulturen för att explicit inkludera engagemang för orten i den 
(det finns redan i viss mån men kan förstärkas). Samtidigt även inkludera andra 
värden som gör att man placerar samhället på en global arena och därmed är mer 
öppen när det gäller kompetens och medarbetare ”utifrån”? 
Använda medarbetarnas engagemang för orten för att få deras engagemang också 
kring framtidsplanerna. 

Det finns ingen robot som klarar av det. Det måste vara en människa som kan stå och känna 
på skivor, torka av och göra rent. Det klarar ingen robot av … Det är bara min nagel som 
kan avgöra det. Något annan kan inte. 

(Operatör) 



Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 1 

Mälardalens högskola, (MDH) 23 

Det blir ju bara mer och mer teknik nu. Det har ju stått still här i hundra år känns det som, 
men det blir ju bara mer och mer nu. 

(Operatör) 

Men de har ju gjort nu att de ska försöka att skanna in. Men det blir fortfarande det att man 
ska sitta och skriva och… Jag skulle vilja ha bort pappren över huvud taget. Det skulle 
underlätta. 

(Operatör) 

Relation till tekniken handlar om hur man förhåller sig till de tekniska delarna i arbetet och 
till ny teknik. I andra branscher är tekniken ett nytt element, men dessa medarbetare är vana 
att ha en nära relation till maskinerna. Det finns önskemål av mer ny teknik men också en 
skepsis kring vad tekniken klarar av. Tabell 8 sammanfattar möjligheter och utmaningar för 
förändring. 

Mycket interaktion med teknik i vardagen. 
Det finns ett flertal idéer kring vad som skulle kunna utvecklas och hur mer digital 
teknik skulle kunna användas.  
Medarbetarna uttrycker en känsla av ägarskap gentemot maskinerna, de bryr sig 
om hur maskinerna fungerar. 

Digital teknik är ganska ny i denna verksamhet och används i relativt liten ut-
sträckning 
Det finns oro för vilka konsekvenser digital teknik har för jobben 
Det finns också en problematik kring att maskinerna är stora och dyra och att det 
gör att de inte kan anpassas och förnyas i den utsträckning man skulle vilja. 
Ibland är nyttan med nya system otydlig. 
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Utifrån en möjlig målbild av engagemang och ansvar för teknikutveckling skulle följande åtgärder 
kunna vidtas: 

Involvera medarbetare i framtagning/beställning av ny teknik. 
Bygga på känslan av ägarskap för maskinerna så att engagemanget behålls. 
Nya system behöver bli meningsfulla delar av arbetspraktiken – operatörerna 
måste kunna se och förstå meningen med dem. 
Använda redan existerande verktyg (telefon, tablet) i så stor utsträcking som 
möjligt, snarare än skräddarsydda verktyg (trend i stort när det handlar om 
digitalisering).  
Involvera medarbetarna i diskussionerna kring utvecklingen av tekniken för att 
minska deras oro. 

Men man är tvungen att använda alla sinnen som man har för att komma rätt. Och liksom 
prova – om jag gör så här nu då? Och sedan den dagen då det krånglar då vet jag hur jag 
löser bekymret. 

(Operatör) 

…kommer de direkt ifrån KTH och så men visst ja, de kan ha bra CV och betyg men de vet 
ju inte vad vi gör. Nej, du kan bara göra det [lära] på golvet på sådana här företag. 

(Operatör) 

Det som beskrivs är lärande och utveckling baserad på erfarenhet och som pågår hela tiden. 
Formell utbildning värderas inte högt, operatörerna beskriver i stället hur de kan lära sig allt 
genom erfarenhet och hur avsaknad av erfarenhet inte kan kompenseras av formell 
utbildning. Tabell 9 sammanfattar möjligheter och utmaningar för förändring. 
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Alla säger att de lär sig på jobbet och exemplifierar med stort och smått, vilket 
innebär att medvetenheten finns. Nya medarbetare får lära av dem med lång 
erfarenhet. Detta är en bra utgångspunkt för fortsatt lärande som skulle kunna 
formaliseras. 
Många har egna tankar om vad som skulle kunna bli bättre och hur det skulle 
kunna göras, bl.a. med hjälp av ny teknik. 

"Vem som helst kan jobba här" anser operatörerna. Arbetsuppgifterna lär man sig 
på jobbet. Utbildning värderas inte högt – hur kan värdet av att kunna vissa saker 
“bevisas”?  
Detta kan delvis vara kopplat till att produktionsledarna gör mycket och att 
operatörerna inte involveras i diskussionerna. Om de var involverade skulle de se 
den kompetens som utbildningen ger som behövs för att exempelvis tänka kring 
produktionssystem (t.ex. lean)  
Det är upp till varje medarbetare att lära sig av sina erfarenheter. Det finns ingen 
formaliserad strategi. 
När en ny medarbetare ska lära sig jobbet görs det genom att en “äldre” med-
arbetare utses till “lärare”. Här skulle ett adept-mentorskap kunna utvecklas som 
varar längre än några veckor under inlärningsperioden.  
Den enda tydliga karriärväg som finns för operatörer är att bli produktionschef. 
Många uttrycker ovilja mot att bli chef och bestämma över sina arbetskamrater.  

Utifrån en möjlig målbild av lärande och utvecklande medarbetare skulle följande åtgärder kunna 
vidtas: 

Göra mentorskapet till en karriärväg. 
Synliggöra den kompetens som krävs. Låta medarbetarna ta mer ansvar? 
Genomföra utbildningsinsatser? 
Formalisera karriärvägar och kompetensnivå?  
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I denna rapport har vi beskrivit hur de intervjuade operatörerna på ett stålföretag i Sverige 
resonerar kring digital teknik. 

Resultaten visar att det finns en positiv attityd till den nya tekniken, men också insikter 
om problem eller negativa aspekter i samband med digital teknik. På den positiva sidan 
finns möjligheter till en mer självständig arbetssituation och en ökad delaktighet. På den 
negativa sidan ser de intervjuade operatörerna risken att digitaliseringen leder till färre 
arbetstillfällen och mer kontroll. 

En viktig aspekt när ny teknik ska introduceras är att hänsyn tas till den kontext där den 
ska införas och där identifiera möjligheter och utmaningar. Introduktionen av digital teknik 
är således flerdimensionell och kräver en kontextuell anpassning i varje enskild organisation. 
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2008:2 Törnqvist, Tommy. Från högskola till arbete. En intervjustudie om högskoleutbildades 
etableringsprocess på arbetsmarknaden. 

2008:1 Helldahl, Per. Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-
talet till idag. 
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2007:1 Karlsson Vestman, Ove; Sedigh, Mehdi; Månsson, Niclas; Jäder, Julia. Ett 
välstämt piano – till rätt melodi? 

Arbetsrapporter t.o.m. 2011/Work reports up to 2011 

2010:2 Henningsson, Johan; Johansson, Ulf & Almqvist, Roland. Två sidor av samma 
mynt. Hur tänker finansmarknadens aktörer och varför är det så svårt att kommunicera 
om icke-materiella resurser? 

2010:1 Wikman, Anders. När verksamheter läggs ned och förändras. En regis-terstudie av 
arbetsplatsförändringar och deras konsekvenser. 

2009:4 Gustafsson, Mikael. ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade. Talet om klienter, 
samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

2009:3 Carlhed, Carina. Vart leder Kvalitetstrappan? Utvärdering av Pysslingens 
Kvalitetssystem. 

2009:2 Gustafsson, Mikael. Samhälls- och beteendevetare på arbetsmarknaden. Uppföljning 
av studenter som påbörjade det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens 
högskola 1999–2003. 

2009:1 Sandahl, Rolf. Mångfaldssatsningen. En satsning på mångfald eller en mångfald av 
satsningar? 

2008:1 Ekermo, Mats & Beckman, Linda. Det räcker inte med en bra idé. Utvärdering av 
Sveriges Kommuner och Landstings metodutvecklingsarbete med case management för 
människor med dubbla diagnoser. 

2007:1 Ekermo, Mats & Zovko, Davor. Att utbilda vävare och bygga vävstolar samtidigt. 
Utvärdering av Sveriges Kommuner och Landstings metodutvecklingsarbete med case 
management för människor med dubbla diagnoser. 

___________________ 

En majoritet av rapporterna finns 
tillgängliga i det Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA), http://mdh.diva-portal.org.

I DiVA finns avhandlingar och andra 
publikationer i fulltext från ett antal nordiska 
universitet och högskolor. Publikationerna 
är lagrade i PDF-format. DiVA har utvecklats 
av Enheten för digital publicering vid 
Uppsala universitetsbibliotek. 

A majority of the reports are available in the 
Academic Archive On-line (DiVA), 
http://mdh.diva-portal.org . 

In DiVA, dissertations and other 
publications from a number of Northern 
European universities are available in full 
text. They are stored in PDF format. DiVA 
was developed by the Electronic Publishing 
Centre at Uppsala University. 
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En rapport från IEO
Denna studie publiceras inom ramen för Industriell ekonomi och organisation 
(IEO) vid Mälardalens högskola. Forskningen är i huvudsak inriktad på eko-
nomiska veten skaper och har ett särskilt fokus på industriell förnyelse. Till 
forskningen knyts utbildning inom redo visning och handelsrätt, marknads-
föring, organisation, ekonomi och statsvetenskap. Ofta medverkar forskare 
från två eller flera av dessa områden i gemensamma forsknings program och 
projekt, gärna i samverkan med forskare från andra svenska och utländska 
lärosäten. Ansvarig forskningsledare är professor Ulf Andersson.
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UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR DIGITALISERAT 
ARBETE OCH ORGANISERING – DELSTUDIE 1
Rapporten sammanfattar en av studierna i forskningsprojektet Digitaliserat arbete 
och organisering (DAO), finansierat av Vinnovas strategiska innovationsprogram 
Metalliska material. Projektets syfte är att stärka innovationsförmågan hos företag 
inom SIP Metalliska material genom att öka deras möjligheter att dra nytta av digi-
taliseringens potential. 

Samtidigt som de tekniska aspekterna av den pågående digitaliseringen diskuteras, 
saknas det till stor del kunskap om hur man kan arbeta med verksamhetsutveckling 
för att integrera den nya tekniken i arbetspraktiken. Genom DAO-projektet under-
söks vilka möjligheter och utmaningar som kan uppkomma när man introducerar 
och utvecklar användningen av digital teknik i en industriell verksamhet. Utgångs-
punkten är att tekniken inte är användbar i sig, men att den blir användbar när den 
används i praktiken och därmed blir en integrerad del av arbetspraktikerna och de 
organisatoriska processerna. Tekniken påverkar också hur arbetet utförs och hur 
arbetsuppgifter utformas. Därmed är digitalisering en komplex process med både en 
teknisk och en organisatorisk dimension, vilket gör att dess potential endast uppnås 
om man arbetar med verksamhetsutveckling parallellt med teknisk utveckling. Den 
nya tekniken möjliggör verksamhetsutveckling samtidigt som verksamhetsutveckling 
underlättas av ny teknik. 

 Frågor som undersöks i DAO-projektet vid MDH är: 

dra nytta av och implementera digitaliseringen?

Lucia Crevani är docent i företagsekonomi vid Mälar-
dalens högskola och projektledare för DAO-pro-
jektet vid MDH. För mer information om Lucia, se 
http://mdh.se/est/personal/foa/lci01.

Marie Mörndal är doktorand i företagsekonomi vid Mä-
lardalens högskola och medverkar i DAO-projektet vid 
MDH. För mer information om Marie, se http://mdh.se/
est/personal/foa/mml01.
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