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Förord 

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, utan 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 verksamhets-
utveckling underlättas av ny teknik. Detta innebär också att omvandlingsprocessen till 
digitaliserad verksamhet är beroende av den kontext i vilken den tar form och därför bör 
fokus vara på utveckling av kunskap om organisationens egna arbetspraktiker och 
förutsättningar. 

Frågor som undersöks i DAO-projektet är: 

 Vilka ledarskapsformer, organiseringsformer och 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. 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 
analyseras. 
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Tack till... 

Jag vill rikta ett stort tack till det företag där delstudien har genomförts. Särskilt vill jag 
uttrycka min tacksamhet till alla som tagit sig tid att samtala med mig under studiens 
genomförande. Att som forskare bli bemött med en sådant intresse har inneburit att jag har 
sett fram emot mina besök hos er. Den nyfikenhet och positiva anda som präglar företaget 
som jag har studerat har inspirerat mig och jag hoppas att denna delstudie kommer att 
kunna fungera som ett positivt inspel i företagets framtida utveckling. 

Tack också till DAO-gruppen, särskilt Lucia Crevani, som fungerat som projektledare 
under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Rapporten återger resultat av en delstudie inom DAO-projektet: ett forskningsprojekt 
finansierat av Vinnova som syftar till att strka innovationsförmåga hos företag inom SIP 
Metalliska Material genom att öka deras möjligheter att dra nytta av digitaliseringens 
potential.  

Studien omfattar intervjuer och observationer som genomförts vid ett svenskt företag 
inom stålindustrin under våren 2017. I rapporten diskuteras sociala och organisatoriska 
aspekter av digitalisering; relationer mellan medarbetare samt mellan medarbetare och 
ledning, det som sker i mellanrummen mellan arbetsuppgifterna, mellan arbetet, tekniken 
och de sociala relationerna samt digitaliseringens konsekvenser – både praktiskt och vad 
gäller de farhågor och förväntningar som digitalisering innebär.  

Rapporten avslutas med rekommendationer kring företagets organisationskultur: 
feedback och en uppmaning att diskutera normer kring operatörsrollen inom företaget. 
Vidare diskuteras relationen mellan hantverk och digitalisering samt operatörernas 
överblick över produktion och information. Möjligheten men också riskerna i att använda 
privat teknik och sociala medier i verksamheten lyfts. Slutligen diskuteras vikten av 
utbildning, utveckling och etablering av karriärvägar för att skapa framtidstro kring 
digitalisering, i relation till stålindustrin och till arbetsmarknaden. 
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1 Bakgrund 

Det studerade företaget ingår i en internationell koncern och utgör en av tre anläggningar 
inom koncernen i Sverige. Anläggningen är specialiserad på breda stålprodukter. 
Produkterna används framför allt i tunga industriella konstruktioner så som pipelines, 
lagringstankar och på oljeplattformar. 

Anläggningen har en lång historia och de maskiner som används idag har köpts in under 
perioden 1960-talet fram till 2000-talet. Idag finns ca 700 personer anställda på 
anläggningen, och ca 900 personer är anställda inom anläggningens staket (inkl. truckbolag, 
städbolag o.s.v.) – att jämföra med ca 3 000 anställda på 1970-talet. Investeringar och 
materialkostnad utgör majoriteten av kostnaden för produktionen – personalkostnaderna 
står idag endast för ca 7–8%. 

Det är operatörerna som är studiens fokus. Personal från anläggningens kemiska 
laboratorium och forskningsavdelning ingår inte i studien. Inte heller kommer 
digitaliseringens konsekvenser för verksamhetens tjänstemän att diskuteras i rapporten. 

 För att börja arbeta som operatör krävs ingen formell utbildning. Den vanligaste vägen 
in i verksamheten är att börja som sommarvikarie. Det finns heller inga formaliserade 
karriärvägar inom organisationen för operatörer. Anläggningens lönesystem för 
operatörerna bygger på fasta löneboxar för olika yrkesgrupper. Till löneboxarna läggs så 
kallade klossar, fasta lönetillägg för specialistkompetens. 

Företaget använder i huvudsak ett eget intranät för att kommunicera från ledning till 
anställda. På intranätet anslås information om produktionen, lediga anställningar, 
information från koncernledningen och så vidare. Vidare finns videoskärmar i 
operatörernas hytter där information kan läggas upp av ledningen. Ofta förmedlas också 
information om produktionen i pappersform, som lappar, till operatörernas hytter eller 
muntligt genom processutvecklare, ombud eller chef. I produktionen genomförs 
månadsmöten med operatörer, personal- och produktionsombud samt chefer. Vid dessa 
möten diskuteras bland annat produktionsfrågor, personalfrågor och organisatoriska frågor. 
Vidare genomförs kortare morgonmöten på vardagar för delar av produktionen där flera 
yrkesgrupper är representerade. Vid dessa möten diskuteras senaste skiftet (på måndagar 
även helgen) och skiftrapporter.  

Verksamheten är i delar av anläggningen bullrig, smutsig och med stora, tunga volymer. 
Anläggningen har haft problem med allvarliga tillbud. Företaget arbetar därför kontinuerligt 
med säkerhetsfrågor för att göra arbetet säkrare och tryggare.  
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2 Tillvägagångssätt  

För studiens vidkommande genomfördes under våren 2017 sammanlagt 13 intervjuer, åtta 
timmars observationer samt två timmars verksvisning på företaget. De flesta intervjuade 
och observerade är operatörer. Intervjuer genomfördes också med processledare, 
teknikchef, HR-chef och HR-assistent. Vid forskarens första besök genomfördes en 
verksvisning, vid senare besök genomfördes observationerna. Vid visning och 
observationer togs anteckningar som senare renskrevs i dator till totalt 13 tätskrivna sidor. 

De flesta intervjuade och observerade är män. Inga uppgifter togs om etnisk tillhörighet. 
Andelen kvinnor som deltog i studien är dock något större än på verket totalt. Av verkets 
anställda är andelen kvinnor ca 20–25%. Åldern på de intervjuade varierar från 29 till 59 år. 
Medelåldern på kollektivsidan för hela anläggningen ligger på 46 år.  

Tabell 1. Intervjuer och observationer i delstudien 

Intervju Datum Tidsåtgång Empiri Kön Titel 

1 20170407 53 min Intervju M Operatör 

2 20170407 45 min Intervju M Operatör 

3 20170407 40 min Intervju M Operatör 

4 20170407 39 min Intervju K Operatör 

5 20170418 63 min Intervju M Operatör 

6 20170418 64 min Intervju M Operatör 

7 20170418 62 min Intervju M Operatör 

8 20170418 59 min Intervju K Operatör 

9 20170418 60 min Intervju K Operatör 

10 20170421 30 min Intervju K HR 

11 20170425 59 min Intervju M Huvudoperatör 

12 20170425 75 min Intervju M Teknikchef 

13 20170425 70 min Intervju M HRchef 

      

Observation 
     

1 20170407 2,5 tim Verksvisning M Pensionerad operatör 

2 20170421 2 tim Observation M Operatör 

3 20170421 0,5 tim Observation K/M Operatörer 

4 20170421 2 tim Observation M Operatör 

5 20170425 2,5 tim Observation M Operatör 
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Intervjuerna hade formen av samtal och utgick från en skiss som visade på studiens 
fokusområden: arbetsuppgifter, organisationskultur, organisering, ledarskap, medarbetar-
skap, förändring, teknik/digital teknik. Samtliga dessa områden relaterades under samtalet 
till digitalisering. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Som underlag för analysen användes 
även anteckningarna från analysen samt ett tjugotal foton. Samtliga foton har blivit godkända för 
användning i forskningssyfte. De citat från intervjuerna som presenteras i rapporten har varsamt 
”tvättats” från upprepningar, hummanden, längre pauser och liknande. 

Under september 2017 genomfördes en workshop med representanter för ledning, operatörer 
och fackliga organisationer i verksamheten. Intryck från denna workshop inkluderades i rapporten 
innan slutversionen trycktes. Syftet med workshopen var att testa slutsatser, att skapa diskussion 
kring materialet och att minimera eventuella fel i rapporten.  
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3 Resultat 

Studiens empiriska material presenteras här sorterat under teman som berör: relationer i 
verksamheten mellan operatörer och mellan operatörer och ledning, det som händer i 
mellanrummen i arbetet, vid pauser och fika samt uttryck för oro och förhoppningar kring 
digitalisering. Varje tema exemplifieras med citat ur det empiriska materialet. För varje tema 
identifieras sedan utmaningar och möjligheter och förefter föreslås sätt att vända 
utmaningarna till styror. 

3.1 Relationer i verksamheten 

3.1.1 Bli sedd 

Beskrivningen av relationen mellan medarbetare och närmaste chef varierar i intervjuerna 
beroende på arbetslag. Vissa chefer beskrivs som närvarande och intresserade, andra som 
frånvarande och otydliga. De flesta operatörer efterfrågar dock i intervjuerna att bli sedda 
och lyssnade på av närmaste chef och ledningen. 

Om jag var chef skulle jag vara mycket mer lyhörd. Lyssna mer. 

Kring det dagliga arbetet beskriver operatörerna ett stort eget ansvar. Det egna 
yrkeskunnandet, hantverksskickligheten och självständigheten är viktigt för den egna 
yrkesidentiteten och för att motiveras i arbetet. Självständighet utan att övervakas av 
närmaste chef och att bli sedd och lyssnad på får här inte stå i motsats till varandra. 

Vi har rätt mycket ansvar själva, alltså vi operatörer, vi som arbetar där, så att vi har ingen 
skiftgående bas eller någonting sådan där som var förr. Vi får sköta det själva. 

Relationen till ledningen utöver närmaste chef beskrivs i flera intervjuer som något rörigt. 
Det är inte självklart att som operatör ha kännedom om organisationen utöver den närmaste 
delen av verksamheten. Rörlighet i verksamhetens ledning beskrivs vidare som en ryckighet 
som både skapar förändringar i verksamheten men också hindrar förändringar. 
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Någon chef som drar i gång någonting, den har suttit här i fyra år och sedan ska han byta 
jobb. Och så kommer det en ny och han drar i gång nya projekt så är det där projektet som 
den förra chefen drog i gång blir lite vilande. Och så kanske han börjar på något innan han 
slutar sedan när han byter jobb och sedan har vi en ny. Jag vet inte hur många chefer jag har 
haft under de åren jag har jobbat. Och det känns som att vissa saker händer det ingenting 
med. 

Samtidigt efterfrågas mer och tätare kommunikation med ledningen. Här möjliggör 
digitaliseringen nya kommunikationsvägar. Det finns exempel i intervjuerna på hur chefer 
följer produktionen online från annan plats än anläggningen. När chefen får signaler om att 
något händer på anläggningen ringer hen direkt till operatören, som då beskriver sig som 
sedd. Digitaliseringen öppnar alltså för nya sätt för ledningen att se och kommunicera med 
operatörerna i den dagliga produktionen. 

Däremot verkar inte den motsatta vägen fungera för kommunikation per telefon. Flera 
operatörer beskriver i intervjuerna att de träffar sin chef sällan och att kommunikationen därmed 
blir lidande. När operatören vill prata med sin chef vill hen inte ringa utan helst prata ansikte mot 
ansikte. Skiftgången försvårar kommunikationen med chefen, eftersom cheferna i regel arbetar 
dagtid.  

Vi har ingen arbetsledare på plats. Då ska man ju egentligen ringa chefen med det är ju den 
kulturen att man ringer inte chefen för skvaller. Så då tar man det efteråt istället när alla är 
på plats. Och då säger chefen att ja men du får sköta det. Sedan blir det samma sak igen. Då 
struntar man i chefen till slut. 

Om jag har en idé skulle jag kunna föreslå den för chefen. Men det kommer ta för långt tid i 
så fall, tyvärr. Det är synd, det är för toppstyrt. 

Flera operatörer beskriver att det tidigare fanns bonussystem för idéer, vilket har tagits bort. 
Här beskrivs också problem med det tidigare systemet – det fanns en svårighet i att avgöra 
vem som skulle ha bonus, om det var en individuell insats eller en idé som genererats ur 
hela arbetslaget. Dock uttrycks ett missnöje över en möjlighet till bonus som inte ersatts 
med något annat sätt att belöna goda idéer.  

I intervjumaterialet framträder ett behov av att hitta kommunikationskanaler mellan 
operatörer och ledning. Här skulle digitala verktyg kunna användas ännu mer för att 
utveckla kommunikationsvägar inom anläggningen. Viktigt är att hitta sätt att tillvarata idéer 
i det dagliga arbetet, idag verkar det saknas system för att ta tillvara operatörernas idéer. Det 
finns också ett behov i verksamheten av att förbättra sätt att ge positiv feedback när bra 
arbetsinsatser gjorts. System behöver utvecklas för att ytterligare premiera delaktighet utan 
att skapa murar mellan olika nivåer i organisationen och mellan olika yrkesgrupper. 
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Tabell 2. Möjligheter och utmaningar – relationer mellan operatörer och ledning 

Möjligheter Utmaningar 

Dagliga möten finns där flera yrkesgrupper representeras. Tydligare kommunikationsvägar mellan operatörer och ledning 
behövs.  

I stora delar av verksamheten finns engagerade 
medarbetare som vill ta ansvar, utveckla och förbättra 
produktionen. 

Utveckla system för positiv feedback när bra arbetsinsatser 
gjorts. 

 Utveckla sätt att premiera delaktighet och gemenskap utan att 
bygga murar mellan nivåer i organisationen, arbetslag och 
yrkesgrupper.  

För att tillvarata möjligheterna och vända utmaningarna till styrkor krävs ledarskap som 
upplevs som närvarande (fysiskt eller genom digitala kommunikationsmedel) och som ger 
positiv feedback vid goda idéer och bra arbetsinsatser. Generös positiv feedback kan också 
ges mellan arbetskamrater, en sådan kultur av positivt medarbetarskap kan utvecklas 
tillsammans med ledarskapet. 

3.1.2 Goda arbetsrelationer – inom normen 

Bra arbetskamrater beskrivs i flera intervjuer som det viktigaste för att trivas på 
arbetsplatsen. Att ha bra arbetskamrater på jobbet gör att det blir roligt och att man vill 
komma dit. Det beskrivs även av de operatörer som i övrigt beskriver arbetet i sig som 
mindre intressant och stimulerande. Flera operatörer beskriver att de kan diskutera både 
arbete och fritid. Andra operatörer beskriver både gemenskap och lärande i 
arbetsuppgifterna. Det beskrivs också som utvecklande och stimulerande att tillsammans 
lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet.  

Sen är det ju gemenskapen också, det är ju… Vi har ju roligt på jobbet. Jag trivs fruktansvärt 
bra på mitt jobb. Jag vet inte vad som skulle kunna få mig att byta riktigt. 

Man är ju här för pengarna om man ska vara ärlig. Men jag tycker det är intressant att träffa 
kollegorna och göra lite nytta (…) Om någon kommer med något problem och man löser 
det då är det roligt, annars så… 

Idag sitter operatörerna utspridda på stora delar av anläggningen. Observationerna visar att 
när det är en stunds paus i arbetet är det flera operatörer som lämnar hytten och går till 
kollegorna. I vissa fall går då operatören till en annan hytt för att prata, i andra fall går 
operatören till en annan hytt för att sitta ner och titta i sin telefon. Att kunna skärma av, 
vara för sig själv i arbetet en stund, och sedan ha möjlighet att interagera med 
arbetskamrater är också det arbetssätt som flera operatörer beskriver som bäst.  

Självklart finns också exempel på motsatsen till bra gemenskap på arbetsplatsen, till 
exempel beskrivningar av konflikter. Framför allt framträder den så kallade 
”bruksmentaliteten” i intervjuerna. Bruksmentaliteten beskriver flera operatörer som 
jargong, sexism och rasism bland kollegorna. 
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Det förekommer ju en jargong av sexism och rasism på ett bruk. Det är ju bara så. 

Ja, man lär ju liksom skaka av sig när man går hem, för vissa är ju så att de… Är det någon 
som säger någonting så kanske någonstans därinne att man tar åt sig lite, men det behöver 
man inte göra. För grabbar är så. 

Man kanske är lite grövre i munnen än man är på fritiden, så kan det vara. Man har en viss 
jargong emellan varandra, man har lite smeknamn på varandra. Det är inte på ett elakt sätt 
på något vis (…) Alltså, vi jobbar åtta timmar, vi har betalt för det, vi ska vara där och 
samarbeta med varandra. Och vi är där av en anledning. Och ja, jag tycker liksom att en del 
är lite för känsliga. 

Utmaningar i verksamheten är att organisera arbetet så att sociala kontaktytor bibehålls och 
utvecklas. Medvetenhet om uttryck för rasism och sexism behövs i verksamheten och hos 
ledningen för att utveckla organisationskulturen.  

Möjligheten att samarbeta och interagera i organisationen är också viktig för att lära upp 
nya anställda. I flera intervjuer beskrivs hantverksskicklighet eller ”magkänsla” som 
avgörande för att göra ett bra arbete. Det kan exempelvis handla om hur stålet ska se ut, 
kännas eller låta för att vara bra. Denna hantverksskicklighet eller ”magkänsla” förmedlas 
till nyanställda när dessa går bredvid erfarna operatörer, på så sätt upprätthålls en 
hantverkskultur och yrkesskicklighet i organisationen. 

Tabell 3. Möjligheter och utmaningar – organisationskultur 

Möjligheter Utmaningar 

Social gemenskap skapar trivsel och lojalitet till arbetslaget, 
arbetsplatsen och organisationen. 

Delvis rasistisk och sexistisk jargong kan fungera 
exkluderande och begränsande vad gäller rekrytering och 
förändring. 

Sociala kontaktytor finns i organisationen, t.ex. genom 
möjligheter för operatörer att röra sig mellan hytter och 
fikarum. 

Hantverkskunnande och ”magkänsla” romantiseras vilket kan 
skapa skepsis och motstånd mot ny teknik och nya 
arbetssätt. 

Det finns i verksamheten bra förutsättningar för att utveckla 
ett modernt medarbetarskap där medarbetarna är med och 
driver förändring genom delaktighet och vilja till 
problemlösning för verksamhetens bästa. 

 

Vid förändringar i organisationen behöver den sociala aspekten inkluderas så att 
operatörerna kan sitta nära varandra och/eller ha sätt att kommunicera på. För att inte 
riskera att digital utveckling försvåras bör digital hantverksskicklighet lyftas fram. För att 
vända utmaningen i bruksmentalitet till en styrka behöver organisationen lyfta fram 
egenskaper som inte är ”maskulina” eller rasifierade, både vid rekrytering och i interna 
diskussioner. 
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3.1.3 Brist på karriärvägar 

I intervjuerna beskriver flera operatörer brist på utvecklings- och karriärmöjligheter. Vissa 
beskriver det som positivt, alla vill inte göra karriär utan fokuserar på andra delar av livet. 
Andra beskriver hur variationen i arbetet är utvecklande i sig. 

Jag trivs bra. Jag är inte sådan karriärmänniska som behöver liksom: Åh, nu nästa och hålla 
på. Det duger ganska bra. 

Det mest positiva med jobbet? Det är omväxlande för vi har ju över tvåhundra olika 
stålsorter. Så man kan sitta ett helt skift och inte köra samma charge två gånger. 

Andra operatörer beskriver frustration över att inte ha möjlighet att utvecklas i arbetet och 
komma vidare lönemässigt och organisatoriskt.  

Om man kommit till en viss punkt i sin utveckling är det svårt att komma vidare, det är svårt 
att utvecklas, speciellt om man inte får utbildningar som man vill ha. Då är det svårt att ta ett 
steg till om man vill. Det är svårt att komma någonstans. 

Många som har blivit first line-chefer, många av dem har varit på golvet. Men det finns inte 
så många platser och det är oftast det att någon måste flytta på sig för att nästa ska komma 
upp. Det finns inte så många möjligheter att komma vidare. 

I organisationen finns få möjligheter till karriär och formell utveckling. För operatörer som 
vill utvecklas lönemässigt och hierarkiskt kan arbetet upplevas som en återvändsgränd. 

Tabell 4. Möjligheter och utmaningar – karriärvägar 

Möjligheter Utmaningar 

Medarbetare som är nöjda med arbetet och som söker 
utveckling på fritiden. 

Osäkerhet kan uppstå hos operatörer när kunskap och 
information om framtidsplaner upplevs som otydliga.  

Medarbetare som vill utvecklas och gärna vill lära mer och 
nytt. 

Formalisera vilka karriärvägar som finns. När 
utbildningsinsatser genomförs behövs en diskussion om 
fortsatt utbildningsbehov och kompetens. 

De ovan nämnda utmaningarna kan påverka verksamheten hämmande vid digitalisering 
och organisatorisk utveckling. Genom möjlighet till kompetensutveckling och formalisering 
av karriärvägar undviks att operatören upplever sig som utbytbar och därmed med minskat 
engagemang. För att vända utmaningarna till styrkor behöver organisationen uppmuntra, 
värdera och belöna utbildning. En diskussion bör föras kring hur utbildning ska 
uppmuntras och premieras. En vidare diskussion bör föras kring hur operatörerna ska 
inkluderas i organisationens framtidsdiskussioner. 
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3.2 I mellanrummen 

3.2.1 Väntan 

Arbetet som operatör innebär, inte för alla men för många, ofta väntan. Väntan och ”dötid” 
återkommer som beskrivningar i både intervju- och observationsmaterialet. 

Mest tid under en arbetsdag, det är väl att man väntar på att… ja man går ju och väntar och 
sen när man lägger i valsen i maskinen då tar det ungefär en timme att slipa den. Så det är 
mycket övervakning och väntan. 

Tid för återhämtning mellan stressigare pass är i och för sig positivt. Men när 
arbetsuppgifter plockas bort är en utmaning att skapa ett arbetsklimat där uppmärk-
samheten inte viker och där det sociala klimatet är stöttande och positivt. Beroende på 
individ och arbetslag hanteras denna väntan på olika sätt, vilket kan få olika konsekvenser. 
Ett sätt att hantera väntan är att småprata med kollegor. Det finns exempel på arbetslag 
som delar en vetelängd och småpratar vid längre stunder av dötid. Andra beskriver hur de 
läser nyheterna på nätet, använder sociala medier eller lyssnar på en ljudbok för att få tiden 
att gå. 

Men sedan är ju det att du har den här dötiden och då blir det oftast att då kommer telefonen 
fram. Man tittar på Instagram eller Facebook eller vad man nu… Ja, eller om man läser 
böcker eller lyssnar på ljudbok eller vad man nu gör. Det är oftast det som händer under 
dötiden. 

Tabell 5. Möjligheter och utmaningar – pauser och väntan i arbetet 

Möjligheter Utmaningar 

Väntan innebär tid för återhämtning mellan stressigare 
arbetspass. 

Skapa ett arbetsklimat där operatörens uppmärksamhet inte 
sviktar. 

Tid för samtal mellan kollegor finns i de flesta arbetslag.  

Ett sätta att vända utmaningen till styrka är att använda väntetider som möjlig tid för 
kompetensutveckling via digitala verktyg eller genom lärande mellan kollegor. 

3.2.2 Sociala medier – ökar och minskar kommunikation 

Sociala medier är en konsekvens av digitaliseringen som har fått stor påverkan på 
människors möjlighet att interagera med varandra. I materialet finns beskrivningar av hur 
framför allt yngre medarbetare missat att göra arbetsuppgifter eftersom de fokuserat sin 
uppmärksamhet på sociala medier i sina mobiler. Det finns också beskrivningar av hur 
interaktionen mellan kollegor i fikarummet har ersatts av att var och en istället 
kommunicerar med andra på exempelvis Facebook och Instagram.  

Men sociala medier används också i vissa arbetslag av kollegorna gemensamt. Vissa 
arbetslag har exempelvis Facebookgrupper för att kommunicera schemaläggning, även 
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anläggningens fritidskommité kommunicerar över Facebook. Det finns förslag i 
intervjuerna kring hur fler arbetslag skulle kunna integrera sociala medier i organiseringen 
av arbetet, till exempel för att byta arbetspass med kollegor och erbjuda extratimmar.  
Användningen av sociala medier kan på så sätt påverka arbetet och arbetsplatsen positivt, 
underlätta arbetets planering och stärka sammanhållningen. 

Samtidigt kan användningen av sociala medier (spel och ljudböcker) påverka 
operatörernas uppmärksamhet i arbetet. En operatör som är fokuserad på flödet i Facebook 
kan missa att det händer något i produktionen eller att en kollega behöver hjälp. 

Det är någon som sitter med mobiltelefonen och någonting går åt fanders i linjen då och 
spårar ur eller någonting. Det händer väl inte jätteofta men det har ju blivit uppmärksammat 
de gångerna det har hänt i alla fall. Så det påverkar ju, absolut. Det gör det. Det blir ju att 
man tar med det privata till jobbet helt enkelt på något sätt. 

Nu blir det kanske inte så mycket att folk hjälper till utan det kanske sitter mer och pratar 
och fipplar med mobiltelefonen eller vad det nu kan vara för någonting. 

När kollegorna fokuserar på sociala medier (spel eller ljudböcker) i sina mobiltelefoner 
påverkas också samtalet mellan kollegor. I flera intervjuer beskriver operatörer att de pratar 
mindre med kollegorna idag är tidigare.  

Man märker det också, det pratas mindre på arbetsplatsen nu än vad det gjordes för fem, sju, 
åtta år sedan. Bara liksom en sådan kort tid så märker man hur mycket mer folk sitter och 
tittar på sin telefon snarare än att de pratar med varandra. Det har man märkt att hur en 
sådan sak har förändrats och man märker på vissa lag, där är det ju…  

Det är rimligt att anta att användningen av sociala medier kommer att öka i i samhället 
liksom i organisationer framöver, varför det är nödvändigt att fundera över både positiva 
och negativa konsekvenser för arbetsgemenskap och arbetets organisering.  

Tabell 6. Möjligheter och utmaningar – använding av sociala medier 

Möjligheter Utmaningar 

Sociala medier används idag i vissa arbetslag, och skulle 
kunna användas ytterligare, för exempelvis schemafrågor 
och interaktion med kollegor på den egna och på andra 
anläggningar. 

Genom fokus på sociala medier riskerar operatörer att missa 
det som händer i produktionen. 

 Genom fokus på sociala medier pratar operatörer mindre 
med varandra än tidigare vilket riskerar att försämra den 
sociala gemenskapen. 

Det är en utmaning att organisera så att fördelarna med sociala medier inte försvinner 
samtidigt som nackdelarna undviks. Sociala medier har många positiva effekter, så som att 
möjliggöra för människor att interagera över geografiska avstånd. Sociala medier kan 
således också användas för lärande, exempelvis mellan olika företags operatörer inom 
stålindustrin (se exempelvis forskning om så kallade communities of practise).  
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3.2.3 Privat teknik i arbetet 

En operatör med privat teknikintresse beskrivs på olika sätt som positivt i intervjuerna. Den 
yngre generationen som kommer in i företaget framhålls särskilt som teknikintresserade 
och kunniga.  

Ja, det är en väldig skillnad, det märker jag på sommarjobbarna som vi får in också, när de 
här 19-åringarna kommer från gymnasiet, man behöver ju aldrig… De fattar ju saker på en 
gång, det är inga problem. 

Mobiltelefoner har på kort tid kommit att förändra människors sätt att kommunicera. På 
anläggningen förekommer en hel del användning av privata mobiltelefoner. I verksamheten 
används i stor utsträckning privata mobiltelefoner för att kommunicera med kollegor. 
Operatörerna har inte tillgång till Ipads eller mobiltelefoner genom företaget, men behöver 
ha sätt att kommunicera med varandra utanför hytterna. Operatörerna har inte heller 
möjlighet att kommunicera skriftligt genom teknik som tillhandahålls av arbetsgivaren. 
Flera kommunicerar då med kollegorna genom sms på sina mobiltelefoner.  

Kanske att man skickar ett sms ”Kan du hjälpa mig med det här”, eller någonting, eller att 
man ringer då. Men det kan man ju… Du har ju även telefoner på alla arbetsplatser, så man 
kan ju även ringa. Men många skickar ju ett sms, eller ringer från telefonen.  

Idag har de flesta mobilanvändare fria sms och ofta också fria samtal på sina privata 
mobiltelefoner. Därför är kommunikation med kollegor på arbetsplatsen ingen ekonomisk 
belastning för den enskilda operatören. Däremot kan en mobiltelefon i sig innebära en 
kostnad som inte alla klarar av. Det kan också finnas andra skäl att inte äga en privat 
mobiltelefon. 

Det finns ju fortfarande personer som inte har smartphones och man märker hur vissa utav 
dem… Jag tror nog säkert kanske de inte mår så himla bra bara för att det inte pratas så 
mycket i laget emellan, utan alla sitter där i sitt hörn på sin mobil, lyssnar på ljudbok eller 
läser på mobiltelefonen och grejer och sedan har du den här udda personen som blir udda 
eftersom han inte har en smartphone, blir sittande där liksom och har ingen att kommunicera 
med. 

Tabell 7. Möjligheter och utmaningar – användning av privat teknik 

Möjligheter Utmaningar 

Privat teknik och/eller intresse för privat teknik skapar digital 
kunskap hos operatörerna. 

Den privata tekniken som används för att verksamheten ska 
fungera erbjuds inte av arbetsgivaren. 

Mobil teknik, t.ex. sms, fungerar som effektiva 
kommunikationsmedel mellan operatörer. 

Operatörer som inte äger en privat mobiltelefon riskerar att 
hamna utanför den sociala gemenskapen och kan inte heller 
nås via sms. 

För att uppmuntra teknikintresse och minska risken för att operatörer utan privat 
mobiltelefon inte kan kommunicera effektivt eller hamnar utanför i arbetslaget kan 
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arbetsgivaren överväga att erbjuda tjänstemobiler alternativt iPads som kan användas i 
verksamheten. 

3.3 Digitaliseringens konsekvenser 

3.3.1 Ökad säkerhet men brister i samarbete och överblick 

Information kring arbetet och instruktioner finns idag i stor utsträckning digitaliserat på 
arbetsplatsen. Digitaliserade instruktioner möjliggör att alla som berörs får tillgång till 
uppdateringar samtidigt. Det innebär också att nyanställda kan läsa in sig på stora material 
utan att behöva leta i och hantera fysiska pärmar.  

Samtidigt beskrivs de digitala arkiven av operatörerna som långsamma och svåra att hitta 
i. För snabb hantering används ”snabbpärmar”, utskrivna instruktioner som används när 
en återkommande hantering av ett moment görs. Datorerna i produktionen är stationära 
och för att kunna ta med sig instruktionerna till maskinerna krävs att de är utskrivna.  

Det är faktiskt mycket snabbare för oss att bara skriva upp på ett papper och lämna in till 
någon annan. Nu måste det in i datorn och systemet är byggt så att det bara är en person åt 
gången som kan göra något. 

Vidare finns exempel i intervjumaterialet kring användning av egna anteckningar för att 
skriva upp avvikelser och det som händer med maskinerna. Att ha egna anteckningar 
beskrivs som snabbare än att anteckna i datorn, papper tillåter också att rita snabba skisser 
istället för att skriva. Papper och penna beskrivs också som mer smutståligt än att anteckna 
i dator eller telefon.  

Genom digitaliseringen och automatiseringen av anläggningen uppstår fel i 
produktionen alltmer sällan. Det innebär att det tar längre tid att lära sig hantera fel och lära 
sig hur fel ska hanteras. 

Vi försöker ju skriva så mycket som möjligt för det underlättar för nästa person som kommer, 
att de ska kunna lära sig. Men det är väldigt mycket som inte står uppskrivet för saker kanske 
inte har hänt på ett part år eller så händer det men det är helt annorlunda. 

Utöver maskinernas automatiserade data matar också operatörerna in data i systemen kring 
produktionen och vid avvikelser. En utmaning är att skapa incitament att mata in dessa 
data. Datorn fungerar som ett kommunikationsverktyg på arbetsplatsen, men det finns flera 
exempel i intervjuerna på att operatörerna inte skriver ner allt som skett under passet utan 
förmedlar muntligt mycket av det som skett under arbetspasset. När kommunikation sker 
muntligt handlar det främst om att operatören upplever systemet som långsamt. Det finns 
också beskrivningar som visar på hur systemet är svårt att samarbeta i. Vidare beskriver 
operatörer att det kan vara svårt att skriva ner det som hänt, ibland hade det hade varit 
enklare att rita. Incitamenten att skriva in data i systemen påverkas också av brist på 
överblick, operatörerna är ofta osäkra på vilken betydelse det data som matas in i systemet 
har. Samma osäkerhet gäller vem som är slutkund till företagets produkter. Många 
operatörer är osäkra på vart det stål som verksamheten producerar tar vägen. Brist på 
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överblick och insikt om den egna personens betydelse i det större systemet riskerar att skapa 
motstånd mot förändring. 

(intervjuare) När du rapporterar att någonting är fel i datorn. Vart tar det vägen? (operatör) 
In i datorn, ut till någon… jag vet inte. Det är väl. Nej, jag vet inte. Jag är inte helt säker på 
om det är till kund eller om det är till nästa steg eller om det är… det vet jag faktiskt inte. 

Samtidigt uttrycker flera operatörer ett ägarskap över maskinerna. Operatörerna uttrycker 
exempelvis stort eget ansvar över de maskiner man arbetar med. Det finns också exempel 
på maskiner som fått namn och operatörerna beskriver deras olika egenskaper.  

Tabell 8. Möjligheter och utmaningar – digitalserad information och data 

Möjligheter Utmaningar 

Digitaliserade system finns utvecklade för information, 
kommunikation och avvikelsehantering i verksamheten. 

Digitala gränssnitt som enbart tillåter en operatör i taget i 
systemet minskar incitamenten för kollaborativ 
kommunikation i systemet.  

Fel kommer sällan i verksamheten, hög pålitlighet. När operatörer upplever att datorerna är för långsamma och 
istället väljer att skriva information i enskilda anteckningar, 
individualiseras kunskap till den enskilda operatören. 

Operatörer uttrycker ägarskap och ansvar för maskinerna.  Operatörer vet inte vart informationen de matar in tar vägen 
eller vem som är mottagare 

 Med mer datorgenererad data finns risk att upplevelsen av 
ägarskap hos operatörerna minskar. 

För att vända utmaningarna till styrkor behöver sociala aspekter tas i beaktande vid 
utveckling av befintliga system och gränssnitt. Hur kan operatörerna inkluderas för att få 
överblick? Hur kan operatörerna få förståelse för produktionskedjan till slutkund? 

3.3.2 Oro för digitaliseringen 

En oro som uttrycks i intervjuerna kring digitaliseringen är att arbetstillfällen ska försvinna. 
Här skiljer sig personer som har någon form av ledningsuppdrag och operatörerna åt. 
Operatörer beskriver i större utsträckning förväntan om att mängden personal på 
anläggningen kommer att minska successivt framöver. Det som driver digitaliseringen och 
minskningen av personal beskrivs av operatörerna som ekonomi och möjligheten att spara 
pengar i verksamheten. Personer med ledningsuppdrag beskriver i större utsträckning än 
operatörerna att det kommer att fortsätta behövas operatörer, att digitaliseringen inte 
kommer att påverka antalet operatörer nämnvärt. Men det finns även exempel på att 
mängden operatörer kan komma att minska.  

Det är en förändring sen man tänker tillbaka som jobb har försvunnit och det blir mer 
datoriserat, så att säga och så har det minskats på personal också i organisationen än vad det 
var förr, så det har minskats hela tiden sedan jag började. Nu vet jag inga siffror exakt, men 
jag ser ju att det går åt det där hållet. 

För man var ju två stycken på vissa av de här arbetstillfällena. Digitaliseringen, eller 
automatiseringen i det här fallet, så blev det att ett arbetstillfälle försvann. 
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Man vill ju ha mindre folk. Det är därför man automatiserar. 

Om tio år kommer det vara mycket mindre folk tror jag. Jag tror maskinerna kommer ersätta 
operatörerna. 

Tabell 9. Möjligheter och utmaningar – oro för digitalisering  

Möjligheter Utmaningar 

Färre personal minskar kostnader i verksamheten. Incitamenten för exempelvis lojalitet, engagemang och 
kompetensutveckling minskar om upplevelsen är att 
arbetstillfällen i branschen och hos arbetsgivaren försvinner. 

Om behovet av personal kvarstår över tid finns goda 
möjligheter att behålla lojalitet, engagemang och incitament 
till kompetensutveckling. 

Svårare att rekrytera till en verksamhet om upplevelsen är 
att arbeten i branschen försvinner. 

För att vända utmaningarna till styrkor behöver operatörerna inkluderas i verksamhetens 
planering inför framtiden och få överblick över utveckling av produktion, slutkunder o.s.v. 

3.3.3 Positivt med digitaliseringen 

Digitaliseringen, automatiseringen och datoriseringen beskrivs också i intervjuerna som 
fenomen som underlättar arbetet, eller som skulle kunna underlätta arbetet. Datorer ute i 
verket minskar spring över fabriksgolvet. Automatisering av farliga moment har minskat 
risken för skador och förslitning. Det finns i materialet förhoppningar om att 
digitaliseringen ska underlätta arbetet ytterligare i framtiden, där minskade fysiska risker i 
arbetet ytterligare är en viktig aspekt. 

Digitaliseringen hjälper ju, det underlättar för oss människor. Vi sliter inte så mycket på 
kroppen. 

Det är påfrestningar på axlar, rygg, knäna, nacke. Det har de pratat om ända sedan jag började 
att ”Ni ska få en automatiserad… ”, alltså någon form av maskin som gör det där. Och det 
har jag hört sedan 2001 var det prat om det där. Och de som har jobbat ännu längre än mig, 
har hört det där ännu tidigare. 

Vidare beskriver flera operatörer i intervjuerna hur digitaliseringen kan komma att innebära 
större behov av kompetens och större ansvarstagande hos operatörer i framtiden. 

Jag tror det kommer ställas mer krav, du ska kunna vara mer självgående och är det lättare 
fel då har du förväntan på att du ska klara av det. Nu är det lite för mycket att oj jag ringer 
mekarna så får de komma och kolla, i stället för att jag själv går ut och felsöker. 

Sedan i framtiden så kommer det kanske att krävas mer, att du ska gå den där utbildningen 
eller yrkesinriktad för att kunna få tillsvidareanställning. 

Kanske inte färre (operatörer) men åtminstone ska det vara med högre kompetens. 
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Men det finns även beskrivningar kring hur organisatoriska och sociala aspekter skulle 
kunna förändras och förbättras. En organisatorisk konsekvens som nämns i intervjuerna är 
möjligheten att sitta fler operatörer tillsammans. En annan framtidsvision är möjligheten 
att övervaka från andra platser än i hallen eller på anläggningen. 

Istället för att vi sitter på två olika platser så kanske man hamnar alla på en och samma. (…) 
för då kanske man inte behöver bra på fysiska platsen för övervakning utan det kanske räcker 
med en skärm därifrån. 

Vi sitter ju med dator nu och det var väl oväntat för ett par år sedan. Så att det kanske blir 
att man kör på mobil sedan. Det skulle ju vara något, att sitter hemma och valsar. 

Tabell 10. Möjligheter och utmaningar – positiva förväntningar kring digitalisering 

Möjligheter Utmaningar 

Minskade risker för skador och förslitning.  

Operatörer förväntar sig större behov av ansvarstagande 
och kompetens. 

 

Förhoppningar om att verksamheten ska kunna organiseras 
så att sociala kontakter och kommunikation mellan 
operatörer underlättas. 

 

Intervjumaterialet visar på flera positiva föreställningar och förväntningar hos operatörerna 
som, om de tas till vara, utgör styrkor i verksamheten.  
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4 Slutsatser och rekommendationer 

De möten som nyligen införts i den dagliga verksamheten erbjuder goda möjligheter för 
olika yrkesgrupper att mötas, kommunicera och lösa gemensamma problem. Men 
verksamheten kan arbeta ytterligare på sätt att möjliggöra, uppmuntra och premiera 
delaktighet och gemensam problemlösning. Samtidigt som det finns engagemang hos 
många operatörer, saknar också många tätare kommunikation med närmaste chef. Främst 
saknas positiv feedback och tydligt avståndstagande i frågor som gäller uttryck för sexism 
och rasism.  

Hantverkskunnande och magkänsla förmedlas till nyanställda. För att inte hindra god 
gemenskap och utveckling behöver digitalt hantverkskunnande lyftas. Flera operatörer 
uttrycker ansvarstagande och engagemang i de egna arbetsuppgifterna, vilket ger goda 
förutsättningar att utveckla ett modernt medarbetarskap där medarbetarna är med och 
driver förändring och utveckling. Dock saknar idag många operatörer överblick över 
produktionen och slutkunder.  

Privata mobiltelefoner och sociala medier används i verksamheten både för att underlätta 
produktionen genom sms-kontakt och gemensamma grupper för schemaläggning. Men 
privata mobiltelefoner och användning av sociala medier kan också fungera arbets-
hindrande och exkluderande för operatörer som inte äger en privat mobiltelefon eller inte 
har konton på sociala medier. Dessa är frågor som bör lyftas och diskuteras av ledningen 
så att fördelarna med privat teknik och sociala medier inte försvinner samtidigt som 
nackdelarna undviks. 

I verksamheten saknas idag formella karriärvägar. För att minska oro för att 
digitaliseringen ska ta över arbetstillfällen, och därmed undvika risk för motstånd, bör 
utbildning och utveckling inom organisationen eller branschen lyftas och premieras för de 
operatörer som efterfrågar det. 
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UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR DIGITALISERAT 
ARBETE OCH ORGANISERING – DELSTUDIE 3
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 vid MDH 
undersöks vilka möjligheter och utmaningar som kan uppkomma när man intro-
ducerar 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 
utveckling. Den nya tekniken möjliggör verksamhetsutveckling samtidigt som verk-
samhetsutveckling underlättas av ny teknik. 

 Frågor som undersöks i DAO-projektet vid MDH är: 

dra nytta av och implementera digitaliseringen?
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