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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, 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.  

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 åtta 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 del-
studierna samlas och analyseras. 
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Tack till... 

Jag vill rikta ett särskilt tack till företaget där delstudien har genomförts. Jag har blivit väl 
mottagen och fått möjlighet att möta operatörer och personer inom ledningen. Dessa 
samtal är grunden för studien. Medarbetare har delat med sig av sina kunskaper om 
teknologin och visat stort engagemang för sitt arbete. De har bemött mig, som kom med 
lite förkunskaper om metallindustrin, med värme och bemödat sig att göra teknologin 
begriplig samt visat hur deras dagliga rutiner och praktiker utformas. Min förhoppning är 
att denna studie, som utgår från dessa reflektioner, kan göra ett nyttigt bidrag för 
företagets framtidsstrategi. 

Stort tack även till DAO gruppen, särskilt Lucia Crevani. Ni har bistått med entusiasm 
och stimulerande diskussioner. Tack även till Vinnova som har bidragit med medel för 
arbetet. 
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Sammanfattning 

En av utgångspunkterna för denna studie är att teknik förändrar arbetets villkor, samtidigt 
som tekniken i sig är inte deterministisk. Sättet varpå teknik implementeras bygger på 
social organisering. Arbetets sociala villkor är drivande för utvecklingen av tekniken såväl 
som för hur tekniken utnyttjas. I denna studie undersöks olika samband mellan 
teknologisk utveckling och hur utnyttjandet och utvecklingen av teknik organiseras inom 
ett metallindustriföretag. För det första undersöks styrning, handlingsutrymme, inno-
vation och kunskapsöverföring (delstudie 6 inom DAO-projektet). Vidare undersöks även 
förändrade kunskapskrav, flexibilitet, kompetensförsörjning och mångfald (delstudie 7 
inom DAO-projektet). Digitalisering av styrning (IT) och automatisering av maskiner 
(OT) är två aspekter av teknologiska förändringar som driver utvecklingen framåt. 
Genom att särskilja fem olika sätt för hur dessa förändringar kan sammankopplas har jag 
kunnat särskilja hur arbetets villkor har förändrats.  

 När det gäller traditionell teknologi, alltså utan IT och OT, besitter operatörerna 
unika kunskaper som är svåra att standardisera. Utvecklingen av OT sker genom 
att dessa kunskaper överförs till standardiserade enheter. Operatörernas roll 
omvandlas till övervakning av maskiner som körs av OT-system.  

 Då IT-styrning kopplas till produktionen påläggs ansvar på operatörerna att följa 
dessa IT-system och därigenom anpassa den egna produktionens styrning. Man 
hämtar order från IT-system och återkopplar till systemet när man har arbetat 
färdigt en order. IT-systemet dokumenterar tidsåtgången och samlar information 
om produktionen från det som operatörerna förväntas mata in.  

 Då IT kopplas till OT förväntas det att misstag som uppstår p.g.a. den 
”mänskliga faktorn” fasas ut. Operatörernas roll förvandlas återigen; de 
övervakar då både OT-opererade maskiner och IT-system som styr produk-
tionen. Samtidigt förväntas operatörer kunna förstå hur deras fysiska maskiner 
fungerar för rutinmässigt underhåll och körning då IT ”krånglar”. Därmed blir 
operatörernas roll mindre fysiskt belastande, men också mer komplex som följd 
av övervakningen av maskiner.  

 Då komplexa produktionsprocesser byggs ihop blir operatörers arbete mer 
direkt kopplat till andra operatörers arbeten. Teamsamverkan och stöd från 
medarbetarna ökar i betydelse. 
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Som dessa olika steg i den teknologiska utvecklingen illustrerar så är teknologisk 
förändring tätt sammanvävt med förändrade modeller av styrning (från direkt styrning av 
chefer och förmän till internaliserad styrning via IT-program kombinerat med tavelmöten 
”face to face”). Operatörernas arbetsuppgifter har omvandlats från att man ”bara 
producerar” till att man övervakar maskiner och IT-program. Till synes ersätts då 
mänsklig inblandning av IT och OT, men i praktiken skapar den nya tekniken också 
möjligheter för ny social organisering genom 1) nya möjligheter för styrning, 2) förändring 
i arbetets innehåll genom t.ex. ökat behov av övervakning, 3) förändring i kunskap- och 
kompetenskrav, 4) förändrade förutsättningar för samarbete mellan medarbetare då 
teamkänslan och det ömsesidiga beroendet mellan dem ökar. 

Förutsättningarna för produktionen har även blivit hårdare styrda av konjunktur-
växlingar. För att bemöta ökad konkurrens på marknaden har det studerade företaget valt 
att överge det tidigare produktionsättet med lagerhantering till att producera special-
beställningar och ha en kundanpassad högkvalitetsproduktion istället. Denna nya strategi 
innebär ett ökat behov för uppföljning av produktionen. IT erbjuder teknologiska 
lösningar för att kunna spåra produkter och optimera produktionskostnader. Fortsatt 
utveckling av samspelet mellan OT och IT anses vara en förutsättning för att kunna 
anpassa sin produktion till kundernas nischade och varierade behov samt verka för 
ständiga kvalitetsförbättringar. 

Digitalisering/automatisering förväntas även minska arbetskraftsbehovet och genom 
det på sikt minska produktionskostnaderna. Men säkerhetsaspekter får allt större utrymme 
som motivation för automatiseringen, och utbyggnaden av OT/IT-interface är inte utan 
sina utmaningar. En lyckad utveckling förutsätter helhetslösningar och alltför snabb 
utveckling av OT/IT kan leda till att man blir beroende av de system som implementeras. 
Dessa system procuderas och levereras av olika företag som livnär sig genom upp-
dateringar, och detta kan bidra till  utmaningar för kompatibiliteten mellan systemen. 
Därmed skapar också IT/OT-utvecklingen olika begränsande beroendeställningar. 

Framgång med en så omfattande förändring i strategin har medfört en kursändring i 
styrningssystemet. IT hanterar medarbetares egen styrning, medan återkoppling till 
ledningen möjliggör uppföljning. LEAD-filosofin erbjuder samtidigt mjukvaran till IT-
styrning och de personliga tavelmötena kompletterar IT-styrningen. Det är också dessa 
tavelmöten som är arenan för internaliseringen av företagets strategier och produktions-
mål. 

När det gäller kunskapsöverföring och innovation har företaget frångått det tidigare 
systemet med belöningar. Enligt LEAD-filosofin behöver både uppdrag som mentorskap 
och engagemang för ständiga förbättringar ingå i medarbetarnas arbetsuppgifter. Med-
arbetarnas delaktighet och identifiering med sitt yrke och företaget är även en 
förutsättning för att de ska känna sig motiverade att bidra. Då individuell belöning för 
extra insatser inte längre finns, saknar operatörer uttryck för positiv återkoppling av bra 
genomförda insatser, vilket gäller både individuella insatser och resultat av teamsamarbete 
som bygger på enskilda medarbetares stöd till varandra. Ett bra arbetsklimat och stöd-
jande medarbetare är viktiga resurser för företaget. 
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1 Bakgrund: det studerade företaget 

Företaget i denna studie är ett internationellt tillverkningsföretag inom stålindustrin. I 
företagets studerade produktionsenhet i Sverige pågår både utveckling och tillverkning, 
men företaget har även verksamhet i andra delar av världen. För att försäkra anonymitet 
preciseras dock inte företaget närmare än så. 

Företaget har genomgått olika vågor av modernisering sedan sjuttiotalet. Till att börja 
med har produktionen rationaliserats genom samlokalisering av verksamheten, vilket 
främst berörde framställningen av likartade produktgrupper med gemensam teknologi. 
Automatisering av olika former påbörjades i början av 2000-talet, samtidigt som IT-
system för styrning av produktionen introducerades. 

Fokus för denna studie har varit två åtskilda produktionsenheter. Produktionen är 

automatiserad i olika grad på dessa två enheter. I KP1 bearbetas göt eller sträng i olika 
steg. Resultatet blir att göten omformas medan den blir grannare och får mindre 
dimension.  Denna process fortsätter ända till BT, där dimensionen förfinas till kundens 
önskemål. Slutprodukten i BT blir sömlösa rör med högkvalitativa egenskaper. 

Företagets styrka är inte mängden av produktion, utan att kunna erbjuda kundanpassad 
variation av slutprodukter. Slutproduktsutbudet är brett i den meningen att man tillhanda-
håller produkter enligt recept på 900 olika stålsorter, men företagets produktion i ton är 
relativt liten i en internationell jämförelse. Detta innebär att företagets huvudstrategi är att 
kunna erbjuda största möjliga skräddarsydda anpassning efter kundens behov.  

Att kunna erbjuda kunden nya varianter som löser kundens problem. Och det är mer en 
drivkraft än att göra många ton och få lågt kronor per kilo. Även om vi behöver ha låga 
kronor per kilo och tjäna pengar också, men det handlar hela tiden om att liksom erbjuda 
något bättre, något nyare. Så nya produkter och kvalitet tror jag snarare är ett ledord än 
volym. 

Därför har konstant produktutveckling och kvalitetssäkring varit nyckeln till företagets 
framgång. Det är genom ständig produktutveckling och genom att ständigt ”förfina 
produkter” som företaget anses ha klarat konkurrensen. ”Man gör fina produkter”, men 
man slår sig aldrig till ro, utan ”har ju hela tiden flåset i nacken”. Utöver dessa 

                                              
1. För att anonymisera företaget används längre fram KP för att beskriva en produktionsenhet som utför en 
kontinuerlig produktionsprocess enligt en löpande bandprincip och BT för en verksamhet som utför batch-
produktion. 
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specialiserade produkter finns även ett fåtal så kallade standardprodukter där vinsten 
baseras på mängdförsäljning. När man diskuterar automatiseringen och digitaliseringen 
kopplas detta ofta tillbaka till den stora respekten för kunderna och hur viktigt det är att 
kunna spåra produkter i produktionskedjan i syfte att kunna identifiera eventuella fel och 
ständigt förbättra produktionsprocessen. 

Produktionen är automatiserad till olika grad på dessa två enheter. Olika grader av 
automatisering av operationsteknologin (OT) möjliggör även olika typer av kopplingar till 
digitaliserade informationsteknologiska (IT) styrningsprogram. Därför påverkar automati-
seringsgraden vilka samspel som är möjliga mellan olika IT-styrsystem och produktions-
teknologin. I den ena samexisterar olika automatiserade produktionsmoment med tekno-
logi av mer mekanisk och traditionell typ. IT, som styr och återkopplar produktionens 
framsteg till ledningen, är inte sammankopplad med produktionsteknologin. I den andra 
enheten är hela produktionskedjan automatiserad, men vissa produktionsmoment kräver 
fortfarande handpåläggning och det förekommer automatiserade maskiner som ligger 
utanför det automatiserade produktionsflödet. Ur den synvinkeln innehåller olika flödes-
områden olika generationers automatiserings- och digitaliseringsteknologier. 

Företagsledningen strävar efter fortsatt integrering av OT- och IT-systemen samt en 
ökad automatisering av produktionsmomenten. Detta är därför ett bra exempel på ett 

företag som är på väg mot det så kallade Industri 4.0.2 
Företaget har infört en LEAD-inspirerad styrningsmodell. Den innebär ökad 

decentralisering av ansvar och involvering av medarbetare. Detta decentraliserade ansvar 
kopplas till en tydlig vertikal styrningskedja, där operatörer, lagledare, första linjens ledare, 
produktionsledare/flödeschef och produktionsenhetsledare förenas under gemensamma 
produktionsmål och alla led stimuleras till att medverka. Det innebär även ökad 
standardisering av styrningen: 

Vi ska ju certifiera oss enligt … Det finns en trappa, business system-trappan, som man ska 
gå undan för undan. Så man ska genomföra vissa aktiviteter och man ska bli godkänd på 
det och sedan kan man ju kliva vidare undan för undan då. 

I enlighet med LEAD-filosofin ska medarbetarna utveckla en ökad medvetenhet för 
betydelsen av deras roll i framställningen av produkten, och uppmuntras därför att upp-
märksamma och bidra till ständiga förbättringar. Med hjälp av LEAD har företaget 
övergått från lagerproduktion till småserieproduktion, som anpassas till kunders olika 
beställningar. Ledningen har genom IT ett styrningsinstrument som tillhandahåller den 
nödvändiga återkopplingen mellan produktion på verkstadsgolvet och kunders beställ-
ning. 

Introduktionen av IT på verkstadsgolvet är ett led i den filosofi som ska öka med-
arbetarnas och operatörernas ansvar. Dock blir ansvarsfördelningen något paradoxal när 
man hämtar och överför information som berör produktionen på detta sätt: å ena sidan 
ökar operatörers involvering och ansvar eftersom de ständigt själva hanterar ett av-
personifierat styrinstrument; å andra sidan innebär de digitala spåren ökade möjligheter att 

                                              
2. McKinsey, D. (2016). Industry 4.0 after the initial hype. Where manufacturers are finding valu and how they can bes 
capture it. 
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inte bara bevaka produktionsprocessens flöde, utan även medarbetarnas aktiviteter. Andra 
viktiga instrument för styrningen, utöver IT, är tavelmöten. Där möter operatörer sina 
flödeschefer och mer personlig ledning och dagliga managementfrågor hanteras. 

Den ständiga teknologiska förändringen i OT- och IT-lösningar ger den materiella 
grunden för vilken arbetspraktik och verksamhetsstyrning formas. Frågan för denna 
delstudie är hur den sociala organiseringen av teknikens utnyttjande formas, hur teknikens 
användning organiseras och vilka handlingsutrymmen som finns för produktionschefer, 
lagledare och operatörer i sitt arbets- och styrningspraktik. Hur mobiliseras medarbetare 
för ständiga förbättringar och för kunskapsöverföring? 
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2 Tillvägagångssätt 

Huvudsyftet med DAO-projektet är att initiera forskning som kan stärka innovations-
förmågan inom SIP Metalliska Material, och genom företagens möjligheter att dra nytta av 
digitaliseringens potential se över möjligheten att starta en forskarskola. Ett av DAO:s 
pilotprojekt genomfördes vid det studerade företaget vid två avdelningar: BT samt KP. I 
pilotstudien ingick intervjuer med operatörer, supporttekniker, flödeschefer, produktions-
chefer, fackliga företrädare och HR-ansvariga (Tabell 1). Förutom intervjuerna hölls även 
en workshop där en produktionsenhetschef, flera operatörer samt en produktionschef 
deltog. Förutom intervjuerna har jag även genomfört deltagande observationer vid två 
tavelmöten med operatörer och ett tavelmöte med ledningen inom ett av flödesområdena. 
Jag har deltagit i en rundtur av BT och två rundturer av KP. Dessa visningar spelades 
även in. Korta reflektioner skrevs också ned efter varje tillfälle under fältstudien. 

Tabell 1. De intervjuade på olika enheter utifrån befattning, kön och intervjuns längd  

BT 

Intervjuade K(vinna)/M(an) Datum Tid (tim:min) 

Tillförordnad produktionschef M 20170411 1:13 

Produktionsenhetschef K 20170412 0:24 

Flödeschef M 20170410 1:16 

Flödeschef  K 20170412 00:38 

Flödeschef (rundtur) K  00:12 

Huvudplanerare M 20170412 1:00 

Lagledare M 20170410 1:15 

Produktionstekniker M 20170412 1:38 

Operatör M 20170412 00:54 

Operatör M 20170411 00:53 

Operatör M 20170411 1:25 

Operatör M 20170410 1:58 
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KB 

Intervjuade K(vinna)/M(an) Datum Tid (tim:min) 

Produktionschef  

Rundtur 

M 20170420 2:08 

Produktionschef  

Intervju 

M 20170418 

20170517 

2:05 

 

Produktionschef och operatör (gruppsamtal) M  00:10 

Flödeschefer (gruppsamtal) M+K 20170418 1:06 

Flödeschef (rundtur) M 20170418 00:06 

Hjälpställare  

Lagledare/ställare 

Operatör 

Flödeschef 

(gruppsamtal) 

M 20170419 00:51 

Hjälpställare M 20170419 1:26 

Operatör M 20170517 1:06 

Hjälpställare M 20170517 1:34 

Operatör K 20170418 1:27 

Operatör M 20180418 00:45 

Operatörer (gruppsamtal) M  00:05 

Operatörer (gruppsamtal) M 20170420 00:09 

Operatör K 20170418 00:37 

Operatör  

(gruppsamtal) 

K+M 20170418 00:05 

 

Operatörer 

Flödeschef (gruppsamtal) 

K+M+M 20170418 00:46 

 

Företaget gemensamma funktioner 

Intervjuade K(vinna)/M(an) Datum Tid (tim:min) 

HR-chef M 20170518 00:52 

Processtekniker M  00:42 

Facklig ordförande M 20170519 1:33 

Produktionsenhetschef 

Produktionsenhetschef 

Operatör 

Ställare 

Koordinator 

K 

K 

M 

M 

M 

20170519 00:48 

 14 operatörer och 3 skiftledare 

 3 supporttekniker, produktionstekniker och produktionslogistiker  

 4 flödeschefer 

 2 produktionschefer 
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 1 produktionsenhetschef 

 1 Facklig ordförande 

 1 HR-ansvarig. 

Alla samtal spelades in och transkriberades. Tolkningsarbetet skedde sedan genom att de 
transkriberade texterna lästes igenom. Under läsningen söktes mönster som känne-
tecknade viktiga aspekter av hur ledning och operatörer tänker kring digitaliseringens och 
automatiseringens inverkan på deras arbete och organiseringen av arbetet, samt vilka för-
utsättningar det finns för innovation. Alla texter analyserades i sin helhet. Mönstren togs 
fram genom kategoriseringar av utsagor från olika medarbetares perspektiv (operatör, 
lärling, lagledare, kön, o.s.v.). I processen lyftes intressanta och användbara aspekter fram. 
Vårt fokus har varit på förståelse: Hur tänker man? Vilka frågor är gällande? 
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3 Resultat 

3.1 Olika förutsättningar för att koppla ihop digitala styrningssystem 
(IT) och operationsteknologi (OT)  

Ett av de mål som företaget har på sin agenda är att utveckla kopplingen mellan digitala 
styrningssystem och produktionsteknologi. Olika produktionsenheter befinner sig på olika 
nivåer av automatisering av OT (produktionssystem: operationsteknologi i maskiner som 
utför olika produktionsprocessen) och formen för hur OT är kopplat till IT (informa-
tionssystem såsom orderhanteringssystem, kassationssystem och underhållssystem) 
genom understödd styrning varierar. För att synliggöra skillnaden mellan de två studerade 
enheterna börjar jag med att presentera vilka produktionssystem som förekommer på 
dessa enheter. Därefter presenterar jag hur OT hänger samman med IT på enheterna. 

Först och främst kan man i grova drag skilja mellan eldrivna traditionellt mekaniska 
maskiner och automatiserade maskiner som har olika CSN-teknologier (Computer System 
Network Technologies).  Vissa produktionsenheter bygger på samspel mellan enskilda 
maskiner med olika teknologier, medan andra kan ha flertalet maskiner som utför 
komplexa produktionsprocesser och är ihopkopplade med hjälp av löpande band. Dessa 
teknologiska skillnader bjuder till olika möjligheter att bygga samman IT och OT på 
verkstadsgolvet. 

IT fyller en viktig funktion för management. Genom sådana system kan planering och 
uppföljning av produktionen förbättras och man kan inhämta information effektivt, vilket 
kan bidra till ökad rationalisering och kostnadseffektivisering. Detta lägger grund för 
detaljplanering och uppföljning av produktionens olika faser, och kan även underlätta 
hanteringen av produktionsstopp och underhåll. 

För att begripliggöra komplexiteten i hur produktionen styrs på verkstadsgolvet och 
hur samspelet ser ut mellan olika styrsystem delar jag här upp styrningssystemet i tre 
nivåer: Det högsta IT-baserade styrsystemet vid det studerade företaget kallas 
SUPERIOR3, följt av REAL. Jag benämnar både dessa som IT-system. Figur 1 visar hur 
olika kombinationer av OT och IT formar olika teknologiska regimer.  

                                              
3. Benämningarna SUPERIOR och REAL är anonymiserade namn på de system som företaget använder sig 
av. 
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 Typ I tillhör den traditionella teknologin av den andra industriella revolutionen4, 
där maskinerna är drivna av elektricitet.  

 Typ II är enstaka maskiner som utnyttjar CSN-teknologins utveckling och är 
automatiserade. 

 TYP III refererar till en fas då IT-baserade styrsystem introduceras på verkstads-
golvet, vid sidan av en traditionell maskin teknologi. 

 TYP IV refererar till en fas då IT-baserade styrsystem introduceras på verkstads-
golvet, vid sidan av en CSN-baserad och automatiserad OT i maskinerna. 

 TYP V refererar till fallet då IT-baserade styrsystem byggs samman med 
maskiner med CSN-baserad och automatiserad OT som är placerade i löpande 
band.  

Typ V kan också anses som teknologiska regimer som leder till utvecklingen som 

betecknas som Industry 4.0, den fjärde industriella revolutionen.5 

Maskinvara Styrning Utan digital IT-styrning IT-baserad styrning 
separat från OT 

Sammanbyggd IT/OT 

Manuella och elektroniskt styrda 
enstaka maskiner 

I: Traditionell oberoende 
maskinpark 

III: Parallell IT/ med 
traditionell maskin 

 

Enstaka maskiner med automatiserad 
OT 

II: Automatiserad OT i 
oberoende maskin 

IV: Parallell IT/ med 
automatiserad OT i 
maskin 

 

Löpande band med sammanbyggda 
maskiner 

  V: Integrerad 
IT/automatiserad OT i 
maskiner i löpande band 

Figur 1. Teknologiska regimer 

Vit: Andra industriella revolutioners teknologi 
Grå: Tredje industriella revolutioners teknologi 
Grön: Fjärde industriella revolutioners teknologi 

3.1.1 IT/OT-nexus på det studerade företaget 

Som visats ovan fyller IT en viktig funktion för företagets ledning. Dock föreligger 
utmaningar som berör hur detta digitala styrningssystem effektivt kan kopplas till ett 
system som flexibelt kan bevaka hur produktionen ser ut i ”verkligheten” och som kan 
kopplas till den befintliga operationsteknologin, samt anpassas till den teknologiska mång-
falden som kännetecknar olika produktionsenheter. Vid det studerade företaget har man 
kommit till en lösning som särskiljer styrteknologier på tre olika nivåer (se Figur 2).  

                                              
4.  Magnusson, Lars (2006). Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag. 
5. Üstündag, Alp  & Çevikcan, Emre. (2018). Industry 4.0: Managing The Digital Transformation. Cham: Springer 
International Publishing. 
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 Planeringsnivån: Systemet som planeringsenheten ställer samman och som är det 
mest centrala styrningssystem kallas SUPERIOR, vilket är det system som 
ledningen förhåller sig till i första hand. Det finns en detaljplanering av olika 
produkter som ska produceras och hur produktionsflödet ska se ut i 
SUPERIOR:  ”Arbetsorderna planeras och bereds i Superior, som är Enterprise 
resource planning, så ERP, det är … affärs- och planerings, beredningsnivån” 
(KNP) 

 Tillverkningsnivån: Under planeringsnivån finns tillverkningsnivån. REAL är 
systemet som kommunicerar mellan verkstadsgolvnivå och SUPERIOR. Här 
körs kommandon för vad som bör köras manuellt (som i BT) eller digitalt (som 
mestadels i KP), från SUPERIOR till REAL vid början av produktions-
processen. Vidare rapporteras information från REAL till SUPERIOR genom 
manuella eller digitala återkopplingskanaler, om hur produktionsprocessen ser ut 
gällande den konkreta produktserien som är inmatad i produktionsprocessen. 
REAL är mellanhanden som möjliggör för produktionschefen och ledningen att 
följa produktionsprocessen: ”om man tänker för uppföljning och hålla koll på 
ämnena så är REAL väldigt viktig så, för att REAL lyssnar väl på SUPER-
IOR:en. SUPERIOR:en är fortfarande huvud… för REAL rapporterar väl till 
SUPERIOR:en… ” 

 Maskinnivån: Den tredje nivån är verkstadsgolvsnivån och består av maskinerna 
som utför produktionen med hjälp av medarbetarna. Nivån av OT varierar 
mellan maskiner likväl som graden till vilken maskiner innehåller automatiserad 
OT som interagerar med IT-systemen.  

 

Figur 2. Styrning mellan olika nivåer av IT och OT 

Superior 1

Real 1

Maskin 1

Styrning

Superior 2

Real 2

Maskin 2

Ledning

Operatörer

Maskiner
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Till vilken grad avancerad OT är inbyggd i maskinerna skiljer sig åt i de två studerade 
produktionsenheterna. I BT finns en blandning av traditionell och mer avancerad 
teknologi, i motsats till KP där maskinerna innehåller mer avancerade OT-system. 

Vidare kommuicerar REAL på olika sätt med maskinernas OT. I BT står IT som ett 
parallellt system utan direkt koppling till produktionsteknologin, medan det i KP är till 
stor del integrerat med OT. 

Det skiljer sig även hur sammanbyggda olika maskiner är och därigenom finns det ett 
varierande samspel mellan maskiner som är olika. I KP-maskinerna formas ett löpande 
band, medan BT-maskinerna står var för sig och försörjs med produkter genom 
transportsystem. Dessa två enheter formar två produktionsstyrningssystem som, trots 
gemensamma SUPERIOR- och REAL-system, skiljer sig åt och medför olika grad av 
handlingsutrymme för medarbetarna. 

3.1.2 Förhållandet mellan IT och OT på BT-enheten 

Produktionsprocessen är utformad enligt två principer. I BT är maskinerna fysiskt åtskilda 
och man förser flödet under olika steg i produktionsprocessen med transport genom 
traverser och automatiserade transportmedel. Material mellan olika steg i produktions-
processen lagras i mellanlager. Det utgör en viss flexibilitet i produktionen samtidigt som 
det skapar extra arbetsbelastning och organisatoriska uppgifter att planera flödet. 
Teknologin sträcker sig från traditionella, huvudsakligen manuella maskiner, till maskiner 
med mer avancerad OT. Teknologin i BT karakteriseras av en blandning av andra 
generationens styrningsmodell (befintliga IT-styrningssystem som inte är integrerade med 
maskinteknologin) och andra generationens maskinvara (Typ IV) samt andra genera-
tionens styrningsmodell och första generationens maskinvara (Typ III). 

I BT ansvarar operatörer för var sin maskin, vilket illustreras i figur 3 nedan. Det står 
en dator med programvara från SUPERIOR och en med programvara från REAL i 
anslutning till varje enskild maskin. Operatören inhämtar information från SUPERIOR 
och matar in informationen i REAL. Därefter läggs recept in i de maskinerna som har 
mer avancerad OT. I de fall man använder maskiner utan avancerad OT ställs maskinerna 
in manuellt enligt dimensionerna som har hämtats i SUPERIOR. Därefter påbörjar 
operatörerna arbetsprocessen enligt föreskrifter. Då arbetet har slutförts rapporteras det i 
REAL. Produkterna transporteras med hjälp av traverser mellan olika maskiner. Det finns 
mellanlager där produkter inväntar vidare transport. 
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Figur 3. Styrningssystem i BT 
Operatörerna överför information manuellt mellan maskiner, REAL- och SUPERIOR-styrsystemen. 

3.1.3 Förhållandet mellan IT och OT på KP 

I KP är olika maskiner i produktionskedjan sammanbyggda i ett storskaligt löpande band, 
vilket inkluderar ett komplext system av olika ugnar, kapmaskiner, valsanordningar och 
svalbäddar. Produktionen flyter på, även om några alternativa band ger viss flexibilitet för 
att köra olika produkter så är produktionskedjan sammankopplad, och eventuella fel i en 
viss del av processen påverkar därför hela kedjan. Löpande bandet har överlag 
effektiviserat produktionen. 

Samtliga maskiner har mer eller mindre avancerad OT. Teknologin i KP domineras av 
tredje generationens styrning och maskinvaruteknologi (Typ V). Dock finns det sektioner 
där vi finner en blandning av andra generationens styrning och maskinvara (Typ IV). 
Diskreta sektioner innehåller även maskinvara som måste bytas och ställas in manuellt i 
enlighet med specifikationer som anges i IT-styrningssystemet. 

I KP är styrningen inbyggd i de flesta maskinernas OT, vilket är sammankopplat med 
REAL. Med undantag av vissa arbetsmoment övervarkar operatörerna produktions-
processen och följer upp flödet genom att jämföra det som pågår på datorskärmar med 
det som utspelar sig i produktionsprocessen (se Figur 4). 
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Arbetsordrarna planeras och bereds i Superior, som är Enterprise resource planning, så 
ERP, det är affärsnivån, så skickas det ner till REAL och så skickar REAL recept ner till 
maskinerna, inställningar och allting hur det ska köras. Och så kör man det. Och så sedan 
vissa maskiner talar om för REAL ”nu startar jag, nu stoppar jag” och så vidare. Och så 
håller på …så att det här är ju huvudtanken. Från Superior, till REAL och så till maskinen 
och så tillbaka upp och ner så här. Och sedan så talar operatörerna om att ”nu är jag 
färdig” så pang, så går en slutrapport tillbaka upp till Superior och så blir det slut-
rapporterat det materialet. Och så ser man att det var klart och så vidare. 

Men så förekommer undantag även på KP, då t.ex. operativsystemet i maskinerna inte är 
kompatibelt med IT-systemet. 

 

Figur 4. Styrningssystem i KP 
Operatörer utför övervakning förutom enstaka moment med manuell påläggning. 

3.1.4 Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att BT representerar en teknologisk fas då tekno-
logiska framsteg bundna till digitalisering och automatisering, som karakteriserar den 
tredje industriella revolutionen, har introducerats i produktionssystemet. Produktions-
systemen i KP visar istället drag som kännetecknas av den fjärde industriella revolutionen. 
Sammankopplingen mellan IT och OT visar vägen till den nya fasen i teknikutvecklingen, 
och arbetsuppgifterna för operatörerna är anpassade till teknologins olika förutsättningar i 
dessa två enheter. 
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3.2 Produktionsprocessen i BT jämfört med KP 

3.2.1 Maskin/människa-nexus inom BT 

Slutprodukten i BT är stålrör av olika dimensioner med hål inuti. Hålen blir till genom att 
ett internt rör, som i en tidigare produktionsprocess har injicerats in i ett yttre rör, dras ut. 
BT har fått sitt senaste och mer omfattande teknologiska lyft under 2009, då flera 
produktionsmoment som tidigare hade varit utlokaliserade i olika byggnader flyttades 
ihop till en gemensam lokal. Vid denna modernisering har mer avancerade maskiner med 
högre grad av automatisering (TYP II-maskin) introducerats, såsom en mer avancerad 
batch-maskin X. Utöver dessa mer avancerade maskiner, som körs med digitaliserade 
”recept”, förekommer även maskiner som inte har inbyggd digitaliserad OT (TYP I-
maskin). Många av dessa äldre maskiner var byggda under sjuttiotalet och är fortfarande i 
bruk, inte minst p.g.a. eventuella stopp i de mer avancerade maskinerna, och det finns en 
tydlig uppdelning mellan maskiner av den äldre och den nyare sorten. 

3.2.1.1 Ett operatörsperspektiv 

Operatörer utför specifika arbetsmoment på maskiner som är specialiserade på olika 
produktionsprocesser. Maskinerna kräver ”körkort” och operatörer känner sig som 
specialister på sina maskiner. Operatörerna är vana vid att arbeta med maskiner som 
härstammar från två olika teknologiska epoker – vissa med delvis automatiserad OT, 
andra med mer manuell styrning.  

Typ I-maskiner: 

Möjligheter 

En del av operatörerna ser sig själva som experter på maskiner utan OT. Dessa maskiner 
har sitt ursprung i 1970/80-talet och operatörerna är ofta av den generationen som har 
jobbat vid företaget i över 20 år. Arbetet med maskinerna beskrivs på följande sätt: 

Förr… rulla[de man] fram materialet för hand …. då var de tvungna att ha lite olika lutning 
beroende på vilket material du körde. Det var väldigt mycket handjobb. Du fick kasta fram 
stängerna [för hand]. 

Genom den hantverksmässiga hanteringen kan operatörer avväga produkterna var för sig 
och ta hänsyn till eventuella avvikelser. Det möjliggör att de kan ”rädda” icke standard-
material från att behöva skrotas. Eftersom maskinerna är enkla i jämförelse med 
maskinerna med CSN-system (Typ II) är de även mer pålitliga. Det innebär att dessa kan 
användas när de modernare maskinerna har problem. 
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Utmaningar 

Först och främst finns det ”mycket manuell handpåläggning”. Just denna process kan vara 
väldigt fysiskt krävande. Även om de vanligaste stängerna väger 20–25 kg förekommer 
det större stänger som kan väga upp emot 180 kg. Sådana lyft förekommer i dagsläget 
bara om det är något strul. Transport av materialet kan göras med traverser, men just 

momenten då stängerna ska placeras i rätt position, t.ex. på batch-maskin X6, behövs 
manuell kraft av två arbetare. Efter att stången är satt i rätt position måste en av 
operatörerna värma upp kutsen i stången manuellt. Dragningen och avlastningen från 
maskinen sker manuellt, då stängerna bearbetas en och en. 

Typ II-maskiner: 

Möjligheter 

Jämfört med den i stort sett manuellt styrda batch-maskinen X finns en som har 
utvecklats med mer automatiserad OT. En av de processer som automatiserats är just det 
tunga momentet där stängerna ska skakas och dras i rätt position innan bearbetning. 
Uppvärmningen och dragningen följer automatiskt därefter. En annan fördel är att hela 
beställningar kan hanteras i en process, utan att operatörerna behöver ta varje stång i 
händerna separat. 

Men hur mycket måste man ställa in, du sa att du hade en joystick? 

Ja, precis, det är som stora joystick, men ställa in och ställa in, man får väl hjälpa till lite 
grann. Men i regel så går det att skaka loss ganska bra, och alla de här maskinerna som är 
lite nyare, …. har du också samma funktioner. 

Den nya automatiserade teknologin gör att arbetsuppgiften förvandlas från att man utför 
arbetsprocesser själv, till att man övervakar och assisterar maskinen. Detta kräver att 
operatören känner till komplexiteten i maskinen:  

Den är ju mer eller mindre självdriven… så drar maskinen och sträcker ut och allting. Så 
det gäller bara för operatören där att han verkligen är medhjälpare, och en del av 
proceduren.  

Maskiner med OT spar mer på den fysiska arbetskraften och förenklar de arbetsmoment 
som ingår i att framställa en produkt. Det minskar även antalet personer från två till en 
som behövs för att utföra arbetsprocessen. Trots dessa fördelar så förekommer oftare 
”strul” med de nya maskinerna, vilket gör att man kan tvingas att köra beställningen med 
den gamla, manuella maskinen ända tills ”strulet” åtgärdats. 

                                              
6. Batch-maskin X är ett anonymiserat namn för en av maskinerna inom batch-tillverkningsverkstaden. 
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Utmaningar 

Utmaningen som den nya, automatiserade maskinen medför har att göra med dess 
”finkänslighet”. De är konstruerade så att ”proceduren … ska gå så lätt”, men i 
”verkligheten” förekommer produktionsstopp då maskinerna ”strular”. Ett exempel på 
hur ett sådant stopp uppstår är om dimensionerna på råmaterialet som körs in i maskinen 
avviker från dem som specificeras i ”receptet”. 

Då tar det alldeles för lång tid. Blir det större stopp, det kan ju hända att de har haft 
problem i knäcken eller i klämningen bara, då kan du inte köra på det, de har ju olika som 
recept i maskinerna, det är inlagda lösningar. Inlagt vad man ska rätta sig efter. Det kan du 
inte följa om det faller utanför ramarna, att det inte är klämt. Då måste du gå utanför, och 
då tar det mycket, mycket längre tid. Då kör vi [i den manuella maskinen] igenom det 
materialet mycket fortare än vad de gör. 

Det operatören ser som en utmaning är då att de automatiserade maskinerna som styrs av 
”recept” innehåller information som matas in baserat på hur en ”ideal” beställning ska se 
ut. Men i ”verkligheten” händer det att materialet som körs in från tidigare arbets-
processer har skavanker, eller avviker måttmässigt, vilket förorsakar stopp. Utredningen 
av vad som har gått fel tar då så lång tid att tidsvinsten med att köra den automatiserade 
maskinen jämfört med den manuella försvinner. Sett från detta perspektiv så är 
operatörerna som arbetar med maskiner med mer avancerad, digitaliserad OT mer ”låsta” 
av teknologin än de operatörer som arbetar med mer traditionella, manuellt inställda 
maskiner. 

En del operatörer ser därför inte att digitaliseringen och automatiseringen av arbets-
processer har enbart förtjänster. De anser att man förväntar sig för mycket av auto-
matiseringen och menar att man lurar sig själv om man tror att automatiserade maskiner 
kan göra människorna överflödiga i produktionsprocessen. Det är människan som bör 
tänka för maskiner – inte tvärtom. Några operatörer anser även att produktionsprocessen 
inte blir säkrare med automatisering: 

Det är det jag retar mig mest på, det är att maskinerna inte kan tänka själva, utan vi måste 
tänka åt dem hela tiden. 

Operatörer som kör både de enklare Typ I-maskinerna och de mer avancerade Typ II-
maskinerna menar att den senare typen är mycket mer komplex: 

Alla kunskaper är viktiga om man säger så, jag menar, om man säger så då, men i och med 
att den är så pass mycket mer avancerad, batch-maskin X3, för det är så mycket som ska 
fungera på den. I och med att det sitter så mycket komponenter på den och allting. 

En annan aspekt där operatörer som känner till både den automatiserade och den 
traditionella teknologin finner olikheter är hur man hanterar avvikelser i kvaliteten. De 
som talar för den traditionella tekniken argumenterar för att man då kan ”rädda” mer 
material som avviker från standard, vilket blir skrot om det körs genom maskiner med 
automatiserad teknologi.  
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3.2.1.2 Ledningsperspektiv 

Möjligheter 

Från ledningens perspektiv är målet för framtiden att öka automatiseringen, då den både 
minskar behovet av arbetskraft och underlättar operatörernas arbete. Flödeschefen på BT 
ser tydliga fördelar med typ II-maskiner: 

Men det är jätteskillnad, egentligen trycker du på en knapp och tittar, så kör maskinen. I de 
här andra är det väldigt manuellt, då kör man för hand egentligen. Varje bit, 500 bit per 
skift, ungefär. … Ja, det är ju det digitala, då är det ju mer dator som kör. I de här gamla då 
kör man … Ja, du trycker på knappar visserligen, men det är ju manuellt, öppna och stänga 
och dra. 

Enligt flödeschefen krävs ingen avancerad IT-kunskap för att köra igång maskinerna med 
OT. Man väljer från förprogrammerade listor ett ”recept” enligt specifikationen i REAL.  

Utmaningar 

Flödeschefen ser dock även både teknologiska och ekonomiska begränsningar som sätter 
gränser för att öka automatiseringen. Tar man fallet med batch-maskin X så är den auto-
matiserade teknologin i viss mån mer begränsad och att introducera ytterligare en 
automatiserad batch-maskin X skulle främst vara rationellt om den kunde hantera andra 
dimensioner. Då det fortfarande förekommer produktionsstopp p.g.a. fel i automatiken 
har den andra, typ I-maskinen, ofta kommit till nytta eftersom man då kunde utföra 
produktionen på den under produktionsstopp på typ II-maskinen. 

Dessa mer avancerade maskiner kan också medföra svårigheter för dem som har 
mindre datorvana. Ytterligare en utmaning med den automatiserade teknologin är att den 
blir komplex och om något går fel så kräver oftast reparationen expertkunskaper: 

Det känns som det är mycket mer supportfunktioner… kvalitetstekniker och annan 
tekniker och förbättrings… Förut var det … Om man säger så… förut kändes det som att 
man bara jobbade.  

3.2.1.3 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 2. Möjligheter och utmaningar vid tillämpning av traditionell och automatiserad 
teknologi i BT 

Traditionell teknologi (Typ I) 

Utmaningar Möjligheter 

Fysiskt tungt att operera Kan anpassa till icke standardprodukter 

Kräver flera operatörer Kan lättare reparera sådan 

Beroende på expertkunskaper av individuella operatörer  

Automatiserad OT (Typ II) 
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Utmaningar Möjligheter 

Finkänslig på avvikelse från ”recept” Ökad hastighet 

Mer stillestånd Mindre bemanning 

Mer skrot Mer precision om allt går enligt “recepten” 

Mer expertkunskaper av IT-utbildad personal om något går 
fel 

Fysiskt mindre krävande 

Finns visst motstånd bland operatörer med mindre 
datorvana då OT ”strular” 

 

 Behåll båda så länge ny typ II-teknologi inte är helt pålitlig. 

 Gör processerna före BT mer standardiserade så de passar bättre till det som 
föreskrivs i ”recept”, alternativt anpassa ”recepten”. 

 Jobba parallellt med att förbättra typ II-teknologin. 

 Viktigt att involvera operatörer i förändringsarbetet så deras kunskaper 
tillvaratas. 

 Operatörer motiverar fortfarande OT, lyssna på deras invändningar. 

 Uppföljning av produktionsstopp p.g.a. tekniska IT/OT-fel är viktig. 

3.2.2 BT, en enhet med enbart manuella kopplingar mellan IT och OT  

3.2.2.1 Ledningsperspektiv  

Möjligheter 

Parallellt med att nya maskiner har introducerats i de nya lokalerna har även styrsystemen 
SUPERIOR och REAL introducerats. De som har varit med innan dessa förändringar 
beskriver skillnaden på följande sätt: 

Förut var det … Om man säger så, det har blivit mer information ut, förut kändes det som 
att man bara jobbade. Man får reda på mycket mer och sedan är det jätteskillnad i … Om 
jag tänker ”vad är största skillnaden i de åren jag har jobbat”, det är ju ordning och reda. 

Införandet av styrsystem har påverkat arbetssituationen för chefer och operatörer på olika 
sätt. Sett från chefernas synvinkel blev det nya styrsystemet ett stort stöd i det dagliga 
arbetet eftersom de på så sätt kan få dagsfärsk information om produktionsprocessen: 

För jag, jag kommer ihåg min gamla chef. Förut då när vi körde, man ska köra en 
arbetsorder, då…skrev man ut i en skrivare en lista, där det stod ”så här många stänger är 
det och det här ska du köra”. Sedan skrev man hur länge man hade hållit på med den listan 
och sedan lämnade man in till chefen, sedan vet inte jag vad han gjorde om han tittade 
igenom och rapporterade och så. Nu är ju allting i dator åtminstone, så det känns som om 
det är enklare för [cheferna]… 

Informationen som cheferna får tillgång till bygger på att operatörerna följer upp 
avvikelser. Utöver det ska de även inrapportera när de börjar och slutför olika arbets-
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ordrar. I maskiner med mer avancerad OT är det enklare att överföra information från 
REAL till maskinens operationssystem. Det framgår från arbetsordern vilket ”recept” 
som ska matas in i den aktuella maskinen med OT-styrning.  

Utmaningar 

Då inhämtningen av informationen bygger på operatörernas rapportering kan den 
”mänskliga faktorn” orsaka misstag, som i sin tur kan leda till att det uppkommer 
oenighet mellan det som står i det digitala styrsystemet och verkligheten. Det innebär en 
utmaning, särskilt för medarbetare som inte har datorvana. 

I denna produktionsenhet finns ingen elektronisk koppling mellan datorer och 
maskinernas operationssystem, all information förs över manuellt mellan IT (REAL) och 
OT. Man hämtar information om vilka ordrar som är aktuella för bearbetning från en 
dator som står vid ena sidan av lokalen till den aktuella maskinen, som omges av en 
avskärmningsvägg. Att operationssystemen inte är kopplade till styrsystemen innebär olika 
utmaningar. För det första är det ett stressmoment för operatörerna. För det andra 
behövs operatörerna för att föra över information mellan IT (REAL) och OT, och då 
ökar risken för att något blir fel eller glöms bort. Sådana händelser förekommer och kan 
problematisera situationen ytterligare eftersom man då behöver genomföra felsökning. 

3.2.2.2 Operatörsperspektivet 

Möjligheter 

Innan en produktionsprocess kan påbörjas behöver operatören se till så att stängerna som 
ska bearbetas körs till platsen. Transport mellan olika stationer sker med olika traverser 
och transportsystem som körs av specialiserade traversförare. Operatörernas uppgift är att 
hämta ner ordern från orderlistan (SUPERIOR) till produktionslistan (REAL) och koppla 
ihop dessa med produkten som är i kö från en tidigare arbetsprocess. Det möjliggör att 
man kan koppla ihop olika produktionsmoment och försörja det digitala uppföljnings-
systemet med information om dagsläget. På maskiner där det inte finns avancerad OT 
ställer operatören in maskinen själv efter dimensionerna. 

Utmaningar 

Ett annat viktigt moment och en möjlighet som IT-styrningssystemet erbjuder är att 
kunna följa när produkten är klar inom ett visst produktionsmoment. Det öppnar även 
upp för att kontrollera hur lång tid en produktionsprocess tar och jämföra det med den 
planerade tidsåtgången. Skulle det förekomma avvikelser kan orsaken dokumenteras, men 
det verkar dock inte som att någon inhämtar och återkopplar information på det sättet. 

Hur kopplingen mellan produktionsteknologi och IT-styrning upplevs skiljer sig åt i 
BT och KP. Sett från operatörernas perspektiv anses dessa styrsystem inte vara användar-
vänliga. Problem signaleras främst av de med mindre datorvana. Styrsystemen upplevs 
som kontrollmoment (något som är en viktig funktion av systemet), utan att det ger 
återkoppling om processen till operatörerna själva. Det blir mer av ett ”pålägg” utanför 
deras riktiga arbetsuppgifter. Datorerna och maskinerna är även på skilda platser: 
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Datorerna befinner sig ofta på en avskärmad plats, men ljudnivån är hög och det är 
mycket damm. Operatörerna utför alla sina uppgifter på verkstadsgolvet. 

Medarbetare uttrycker en känsla av att alla måsta göra rätt för sig även när det gäller 
hanteringen av SUPERIOR och REAL-styrningen, vilket lägger extra ansvar på dem 
eftersom allas arbete hänger samman med varandra. Gör en fel så blir det fel för alla. 

3.2.2.3 Hur vänder man möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 3. Utmaningar och möjligheter i samspelet mellan IT och OT i BT 

Utmaningar Möjligheter 

SUPERIOR och REAL återspeglar inte det som sker i 
”verkligheten” 

Ger återkoppling till management 

Operatörer gör misstag i återrapporteringen till REAL Lättare att samla information om produktionsprocessen 

Överflödig information skapas som ingen hinner utnyttja  

REAL upplevs som ett ”pålägg” på arbetet då rapportering 
sker parallellt med produktionen och ger inte information till 
operatörerna om hur flödet ser ut. 

 

Känslighet, då alla måste göra rätt  

 Där det finns maskiner med automatisering vore en utveckling av koppling 
mellan IT (SUPERIOR/REAL) och OT (maskinens egen operativa system) 
önskvärt. 

 Maskiner utan operativa system bör bytas bort mot maskiner med 
automatisering för att möjliggöra kopplingen mellan IT och OT, om inte andra 
orsaker talar för att behålla typ I-maskiner (se tidigare) 

 Hantering av interface mellan IT och OT bör underlättas även där det inte är 
möjligt att bygga samman IT och OT. Möjlig lösning kan vara att ha IT- och 
OT- hantering nära varandra. 

 Gör IT mer användarvänlig och ge mer återkoppling till operatörer om nyttan 
med informationen som samlas in. . 

 Ta bort inmatning av information som inte används senare eller se till att 
information som samlas kommer till nytta och återkopplas till operatörer. 

 Minska ljudnivån där IT-hanteringen sker. 

 Fortsätt öka teamkänslan. 

3.2.3 KP, en enhet med avancerade kopplingar mellan IT och OT 

KP är en produktionsenhet där rör valsas till olika dimensioner. Valsningen förbereds 
med upphettning i ugn. Produktionskedjan är sammanbyggd i form av ett löpande band, 
från det att råmaterialet göt (stora järnklumpar) introduceras till ugnarna, till olika stadier 
av valsning och klippning då glödande rör bearbetas till givna mått. I motsats till hur det 
föreligger i BT så är stora sektioner av operationsteknologin automatiserade. Utöver det 
är stora delar av de automatiserade maskinerna sammankopplade med de övergripande 
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IT-systemen. I ett idealiskt fall innebär det att operatörerna inte behöver överföra 
information från SUPERIOR till REAL, sedan genom maskiner och tillbaka till REAL, 
vilket är fallet i BT. I motsats till BT sker heller inga transporter mellan enheterna, då 
produktionen förflyttar sig på ett löpande band-system. Dessa egenskaper gör att 
teknologin hör till en mer avancerad modell, som jag identifierade som typ V. 

I föregående avsnitt beskrevs den mest avancerade aspekten av teknologin i KP. I 
verkligheten finns en blandning av den högteknologiska integrationen mellan IT, OT och 
löpande band –karakteriserad som typ V-teknologi – med sektioner där teknologin 
innehåller element som motsvarar typ IV-teknologi som introducerades som den mer 
avancerade delen av teknologin i BT. Trots att löpande bandet binder samman olika 
tillverkningsmoment förekommer det transportbehov både vid början och vid slutet av 
olika produktionsprocesser. 

En typisk sektion där produktionsprocessen liknar typ IV-teknologin är vid början av 
den teknologiska processen: 

 För det första hanteras den initiala överföringen av beställningar på olika 
styckserier från SUPERIOR till REAL vid början av produktionsprocessen, av 
operatörer i manöverrummet där traversförare sitter. 

 För det andra lastar traversföraren göt-stängerna var för sig på bandet och rullar 
sedan dessa göt-stänger i göt-ugnen.  

 För det tredje läser hen av varje göt-stång som registreras i ett REAL-protokoll. 
Det automatiserade bandet läser av varje stång innan dessa förs in i göt-ugnen.  

 Därifrån följs processen genom sensorer och kameror vidare i produktions-
processen. Informationen om produktionsprocessen läses in i REAL och från 
REAL till SUPERIOR per automatik. 

 Vid slutet finns en del maskiner, som valsar, vilka bör ställas in genom hand-
påläggning efter ”recept”. 

Därmed är arbetsprocessen som en och samma operatör handskas med sammansatt av en 
kombination av handpåläggning av information från SUPERIOR till REAL; traversstödd, 
men även manuellt styrd påläggning av stångar på band; laserpistolstyrd handpåläggning 
av information om beståndet vid arbetsprocessens början samt automatiserad sensorstyrd 
produktion. På så sätt liknar delar av produktionsprocessen i KP de arbetsprocesser som 
finns i BT:s mer avancerade OT-styrda maskiner, fast i en större skala. En sådan 
teknologisk blandning ger både möjligheter och utmaningar för ledningen och operatörer.  

3.2.3.1 Operatörsperpektiv 

Möjligheter 

Arbetsuppgifter för operatörerna i KP med övervägande typ V-teknologi varierar. Hand-
lingsutrymmet är olika beroende på var man befinner sig i produktionskedjan, då det finns 
två olika typer av produktionsprocesser: att jobba ”mitt i flödet”, där IT styr OT, och att 
jobba med ett stort inslag av handpåläggning. 
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En del av operatörerna befinner sig mitt i flödet, och arbetsuppgifterna kan upplevas 
som att man blir en i flödet: ”då har man ett avbyte där och … vi bara kör på … det bara rullar 
på.” För de mitt i flödet frigör den digitala kopplingen operatörer från rutinmässig 
överföring av information mellan IT och OT. Information om var produktionsprocessen 
befinner sig behöver heller inte matas tillbaka till IT-systemet, utan förs tillbaka till REAL 
per automatik. IT-styrningen har stor betydelse för att kunna spåra produkter genom 
produktionsprocessen. Tack vare REAL finns ett system som kan hantera information 
om en varas färd genom fabriken, vilket kan underlätta felsökning gentemot kunder. 

Automatiseringen av IT och OT utvecklades för att undvika fel som kan uppstå p.g.a. 
den ”mänskliga faktorn”. KMD-teknologin läser av var materialet befinner sig genom 
sensorer och skickar signaler vidare till REAL. Men istället för att föra över informationen 
manuellt omvandlas arbetsuppgiften till att övervaka om allt är det som ska enligt planen. 
Förutom övervakning av olika SUPERIOR och REAL-program på datorskärmen 
övervakar operatörerna produktionen även genom dataskärmar som avspeglar olika 
sektioner av hela produktionsprocessen och genom att se produktionen i sektionen där 
den befinner sig i ”real life”. 

Denna dubbelhet, det vill säga att digitaliseringen drivs fram för att undvika att 
människor gör fel och att man samtidigt behöver människan för att övervaka att maskiner 
och digital teknologi inte gör fel, kan vi kalla digitaliseringens paradox och stödjer 
operatörers tankar om att digitaliseringen inte gör människan överflödig. 

Operatörer har en mer positiv inställning till SUPERIOR och REAL-systemet i KP. 
Deras arbetsmiljö har förbättrats genom att de sitter i avskilda manöverrum som är 
skyddade från ljud och damm. Det finns tillgång till toalett och kaffe i de flesta av dem. 
Typiskt sett sitter några operatörer tillsammans med lagledare och ställare i sina manöver-
rum. De övervakar produktionen med hjälp av kameror placerade i centrala moment 
inom produktionsprocessen. Förutom kamerorna följer de processen med hjälp av 
datorer kopplade till REAL. Deras uppgift är att kontrollera om ”verkligheten” motsvarar 
det som förväntas ske enligt REAL. 

Arbetsuppgifterna innehåller mer handpåläggningar i sektioner där operatörerna måste 
själva ställa om maskiner för att anpassa dessa till olika stickserier. Därför behöver 
operatörer vara på sin vakt. När nya stickserier kommer ska man vara beredd att byta 
dimensioner på valsen och ställa om stålsorten. Det innebär att operatörernas arbete 
ständigt växlar mellan övervakning och stickserieanpassade handpåläggningar i dessa 
sektioner. Automatiseringen har sina gränser. Som en operatör argumenterade; hade det 
bara varit samma order så hade man kunnat köra på oavbrutet, men på grund av olika 
beställningar med olika dimensioner och stålsorter måste man ständigt bevaka byten. Och 
sådana byten för med sig mer traditionellt, manuellt arbete: ”Det blir manuellt då, byta 
dimension och ställa om i sträckan är också manuellt, man lämnar och går ut på plats och 
byta”. Ett exempel där man behöver utföra manuell hantering är ”kapen” i det löpande 
bandet. Där delas löpande bandet upp i två grenar och då är det extra viktigt att se till så 
att bitarna hamnar på rätt band och att man skiljer olika order från varandra. Operatörer 
har generellt sett uppskattat att kunna ha arbetsuppgifter som innehåller både övervakning 
och arbetsmoment med mer fysisk interaktion med maskinerna. 

En viktig aspekt av övervakningen är att kunna upptäcka olika fel i produktions-
processen. Det kan innebära allt från att man håller ett öga på att maskinerna håller den 
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standard som de ska, till att kunna ingripa om något allvarligt går fel med produkten: ”så 
man har ju koll både på datorn och skärmarna hela tiden.”  

Utmaningar 

Ett felområde att bevaka är om IT/OT-interfacet inte alltid fungerar som det ska. Det 
som visas i IT-programmen överensstämmer inte alltid med det som sker i verkligheten. I 
sådana fall kan man i första hand försöka lösa problemet genom att lura det digitala 
systemet och klicka vidare material som har ”fastnat”. Men går inte det, ”då får man ta 
den vägen manuellt eller så går det inte alls och då får man ringa till REAL-supporten där 
så får de hjälpa en.” I värsta fall kan fel i REAL orsaka längre produktionsstopp. Sådana 
hände oftare då flödesteknologin var ny. Sådana problem behöver uppmärksammas extra 
mycket där det pågår handpåläggning. Här finns möjlighet att korrigera eventuella fel. 

Huruvida operatörer anammar en papperslös digital styrning varierar och man kan 
skönja ett visst motstånd genom att gamla arbetssätt upprätthålls. Att operatörerna 
fortfarande inte känner att de kan lita på IT-styrningen gör att de fortsätter ha 
dubbelsystem med pappersutskrivna listor. Dessa är fortfarande viktiga hjälpmedel i 
arbetet. Man känner sig tryggare om ordern är utskriven på papper. I viss mån upprätt-
hålls sådan praktik även genom att datorteknologins placering fortfarande gör det svårt att 
få tillgång till nödvändig information på ett lättillgängligt sätt. 

Övervakningen av SUPERIOR och REAL-processer kan vara krävande på sitt sätt. En 
av medarbetarna har fått igenom ett förbättringsförslag när det gäller den visuella 
framställningen av processen i REAL. 

Förut hade vi bara enfärgat. När man kommer på morgonen … och ser siffror så kan det 
ibland vara några nummer emellan som skiljer sig åt och man inte tittar lite extra noga. Då 
gör man fel. Så jag ville … arbetsorder [skulle skifta i färg] så man ser … väldigt tidigt om 
det … kommer nya arbetsorder … Det är mer strukturerat. Så fort man tittar på den där 
bilden så ser man hur många olika arbetsorder som man har. 

Det pågår ett utvecklingsarbete för att överbrygga gap i teknologin och att minska fel-
möjligheter p.g.a. den ”mänskliga faktorn”. En annan anledning varför operatörerna 
behövs är att såväl maskinerna som materialet kan gå sönder under bearbetningen.  

I KP sitter operatörer i manöverrum. Det är en bättre arbetsmiljö jämfört med de 
bullriga och dammiga lokalerna i BT. Manöverrummen ger också förbättrad arbetsmiljö, 
men kan utifrån uppfattas som ett ställe där inget händer. I verkligheten går det dock inte 
att slappna av. Arbetsrytmen är varierande. Det är långa pass när man sitter och bevakar 
flödet. Men rätt vad det är så måste man agera. Att det ser ut som om folk inte hade något 
att göra, eftersom de bara sitter, kan ge ledningen en falsk bild och få dem att underskatta 
arbetsbehovet. Skenet bedrar eftersom operatörerna i manöverrummet ständigt måste 
vara på sin vakt: 

Nej, det är då det händer så man får alltid sitta på alerten (skratt), även om det… alltså det 
är sällan det händer någonting nu för tiden alltså… Jag vet inte. Jag är ju sådan så jag vill ju 
gärna ha koll så jag har ryggen fri, skulle det hända någonting så har jag varit med i alla fall 
så jag inte har suttit och tittat på någonting annat såhär eller pratat.”  
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Det förekommer även handpåläggning av maskindelar. T.ex. i klippfasen bör tunga klipp-
knivar bytas ut manuellt ett flertal gånger under ett och samma arbetspass. 

3.2.3.2 Ställarperspektivet 

Typ V-teknologi: 

Ställare/lagledare har en ledningsfunktion inom sitt lag, såvida de inte flyttas upp till 
ledningsgruppen. Dock har de även kvar sina ordinarie arbetsuppgifter. På vissa poster 
verkar det som att det förekommer en separation av ansvarsområden mellan operatörer 
och ställare.  Ett sådant fall är valsningen, där lagledarens och ställarens uppgifter skiljer 
sig från uppgifterna för dem som har handfasta uppgifter att utföra på specifika maskiner. 
Generellt sett så delar dock ställare och operatörer uppfattningar om produktionens 
möjligheter och utmaningar.   

Möjligheter 

Som nämnts ovan innehåller maskinerna i KP, i motsats till BT, högteknologiska sensorer 
och programvaror som är sammankopplade på olika sätt och i olika grad, även med det 
övergripande styrsystemet REAL. 

Det enda vi behöver göra, det är att mata in det från första början uppe i götverket. De 
måste ladda in, nu kommer de här ämnena i REAL, och sedan så i REAL-systemet så går 
det per automatik. Ända tills längst där nere, och då klickar vi ur dem, bockar av dem, nu 
skickar vi iväg dem där. 

Citatet ovan beskriver den ideala situationen, där en del av arbetsprocessen pågår ”per 
automatik”. Medarbetare behöver dock finnas där för att övervaka och förmedla mellan 
REAL och hur produktionsprocessen utvecklas på verkstadsgolvet. 

I en värld där allt motsvarar den bild som styrningssystemet SUPERIOR har planerat 
består arbetsuppgifterna av en slags övervakning av det digitala styrsystemet och att vara 
en länk mellan det digitala och mekaniska: 

man sitter vid en dator och styr maskinen, det är mest övervakningsjobb. Så man pysslar 
lite med siffror … [och ställer om] olika dimensioner. 

Det digitala styrsystemet underlättar därmed att ”administrera” produktionsprocessen, 
något som genererar mycket information då produktionen består av olika beställningar 
med olika mängder och dimensioner. 

Trots hög grad av automatisering och sammankoppling mellan REAL och den auto-
matiserade operationsteknologin i maskinerna, så har en del av maskinerna på verkstads-
golvet i KP egna styrsystem som inte är kopplade på REAL-systemet. I dessa fall hanterar 
operatörerna mellanrummet mellan REAL och maskinerna, i enlighet med modellen som 
beskrevs för BT-enhetens mer avancerade maskiner. Som steg ett finns operatörer där för 
att hämta ut information från REAL. Därefter måste operatörerna anpassa maskinerna 
utifrån dessa instruktioner till den gällande produktionsprocessen eller byta ut utslitna 
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maskindelar manuellt. Operatörerna behövs även för att föra över information om 
inställningarna som är gällande i den pågående produktionsprocessen i maskinernas egna 
operationssystem. 

Utmaningar 

I verkligheten uppstår dock olika störningsmoment. En sådan är när operatörerna inte 
kan följa ”planen” på grund av att verkligheten på verkstadsgolvet inte motsvarar den bild 
som det virtuella styrningssystemet avspeglar: 

I en perfekt värld så loggar vi bara stillestånden där [i REAL], men nu händer det att våra 
ämnen fastnar där. Fysiskt så går ämnena bra, men de fastnar i REAL…. I datorn ser det ut 
att biten fortfarande är kvar i en vals där borta, fast den egentligen inte är det. Så det är 
mycket handpåläggningar.  

Det digitala styrsystemet kan ”strula”, som vid mitt besök då produktionen var nere i flera 
dagar p.g.a. en extern cyberattack. I vissa fall är det möjligt att rätta till det manuellt. 
Problem kan likväl förekomma i det digitala styrsystemet, vilket i produktionsprocessen 
kan ha följden att ”excelarken” med produktionsplanen behöver läggas om. 

3.2.3.3 Ledningsperspektiv 

Möjligheter 

Andra och tredjelinjens ledare är drivande bakom ökad digitalisering och automatisering. 
De uttrycker ett starkt behov av informationsinhämtning genom IT. Det ser de som ett 
medel för att kunna följa framställningsprocessen för en viss produkt beställd av en viss 
kund, men även för att spåra fel i produktionen och möjliggöra kvalitetsförbättringar.  

Utmaningar 

Ett försiktigare perspektiv antyder dock att automatisering och digitalisering inte ska vara 
ett självändamål. Det ska föregås av tydlig analys som utgår ifrån vilket behov digitali-
seringen ska besvara och även en noggrann kostnadsanalys som räknar med de kostnader 
som hanteringen av teknologin innebär. Då IT- och OT-baserad teknologi kräver expert-
kunskaper vid reparationer, är problem ofta svåra och kostsamma att felsöka, vilket 
innebär att man bör ta hänsyn till ökade driftskostnader för service – inte bara minskade 
operatörskostnader. En källa till problem kan vara om man bygger ihop olika styrsystem 
som kan orsaka problem med kompatibilitet. En inte helt genomtänkt digitalisering kan 
då skapa problem och produktionsstopp. 
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3.2.3.4 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 4. Utmaningar och möjligheter i en teknologi där IT och OT kombineras med 
löpande band i KP 

Direktkoppling mellan REAL och OT  

Utmaningar Möjligheter 

Svårare att söka fel Bidrar till att utesluta/minimera den ”mänskliga faktorn” 
(t.ex. det som kan hända i BT då man glömmer registrera i 
REAL) 

Utsatt för cyberattacker Gör produktionen mer följsam: återkoppling om 
produktionsprocessen sker per automatik 

Arbetet i manöverrum kan stundvis bli psykiskt och fysiskt 
betungande p.g.a. fysisk passivitet i kombination med 
psykisk alerthet; en koppling mellan monotoni och spänning 

Operatörernas roll omvandlas till övervakning 

Operatörer vid vissa produktionsmoment är bundna till sina 
stolar 

Operatörernas funktioner kan samordnas i manöverrum 

I vissa moment har operatörer minskade möjligheter att 
påverka sitt eget ”tempo” utan att hela kedjan påverkas 

Manöverrummen erbjuder bättre arbetsmiljö 

Digitalt och/eller mekaniskt ”strul” Systemkopplingen möjliggör snabb och effektiv hantering av 
data och siffror som berör produktionen 

Automatisering av maskiner 

Utmaningar Möjligheter 

Expertkunskap krävs för att laga atuomatiserad teknologi 
som går sönder 

Utesluter den ”mänskliga faktorn” då man gör fel bedömning 
av mått 

Känsligt för produktionsstopp Kan installeras i läge som inte är tillgänglig för människan 
(sensorer i ugnen) 

Även om maskinerna är redo går det inte att köra dem utan 
rätt information; annars måste man lura styrsystemet 

 

På grund av ”strul” och produktionsstopp behålls den gamla 
teknologin 

 

Löpande bandet  

Om det är stopp i en produktionsprocess kan det orsaka 
stopp i hela kedjan 

Man behöver inte tänka på logistiken vid transport 

Man kan inte utnyttja fördelen av att lagra halvfärdiga 
produkter i kedjan som skulle kunna utnyttjas om olika 
maskiner står still p.g.a. fel 

Man underlättar fysiskt tunga moment då varor ska lyftas, 
köras och placeras 

 Det minskar bemanningsbehovet 

 Ledningen har ett LEAD-perspektiv som implementeras genom deras affärs-
system 5 S. Ledningens organisatoriska ambitioner behöver synkroniseras med 
operatörernas syn på arbetet. IT-teknik (SUPERIOR och REAL) har varit 
instrumentella för att styra processen och ge viktig återkoppling för management 
om produktionsprocessen, vilket möjliggör spårbarhet av fel m.m. 

 Gör IT- & OT-interface mer operatörsvänliga, eventuellt inför spelmässiga 
element och appar.  

 Gör IT mer ”mänskligt” och kommunikativt. 
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 Det förefaller intressant att operatörer som jobbar med arbetsområden som 
förutsätter arbete med varierade innehåll ser fler fördelar med detta. T.ex. vid 
den allra första sektionen i produktionsprocessen ansåg en av operatörerna att 
det fanns stora fördelar med att kunna kombinera uppgifter som är mer 
administrativa, såsom initiering av den aktuella produktionsprocessen till REAL 
från SUPERIOR, och uppgifter som kräver rörelse och arbete både in på 
verkstadsgolvet och in i manöverrummet. Det möjliggör att inte fastna i sittande 
jobb, samtidigt som det inte fixerar en vid traversförandet.  

 Förtydliga ledningens produktionsmål i olika styrsystem (tavelmöten och IT). Se 
över vilken roll IT och traditionella möten spelar? Finns det interface mellan 
dessa? Gör tavelmöten mer återkopplande till IT-flödestyrning?  

 Öka omväxling av arbetsroller där operatörers arbetsuppgift är präglad av över-
vakning och ensidiga arbetsuppgifter. Mångfald av uppgifter ger variation och 
minskar ensidig belastning. 

 Noggrann kostnads- och behovsanalys krävs innan ny investering i IT och OT. 

 Viktigt att bygga robusta system.  

3.3 Ansvarsfördelning och handlingsutrymme under LEAD-baserad 
styrning 

Företaget har anammat en LEAD-baserad ledningsstruktur där en hierarkisk lednings-
struktur är kombinerad med utlokalisering av ansvar till produktionsenheterna. Dessa 
uppmanas att ha stort eget ansvar för kostnadseffektivisering och kvalitetssäkring av 
produktionen. En kombination av hierarkisk ledningsstruktur med eget ansvar tillämpas 
även inom varje produktionsenhet. Produktionsledare och flödeschef ansvarar för 
avgränsade produktionsprocesser samtidigt som ett mellanskikt av ställare och lagledare 
lyfts upp från operatörer, vilka har ökat ansvar för hur produktionen fortlöper i varje 
skiftlag. LEAD-filosofin förespråkar operatörers och medarbetares engagemang för 
företagets produktionsmål. IT-styrd produktion är ett instrument i skapandet av den 
självstyrda medarbetaren med inre arbetsmoralisk kompass. Tavelmöten är ett annat 
instrument som är baserat på ”face to face”-interaktion, som i mångt och mycket handlar 
om att överföra företagets filosofi.  

3.3.1.1 Lagledarperspektiv 

Möjligheter 

Lagledare har en viktig funktion att fylla i det dagliga arbetet. Som tidigare nämnts så 
skiljer sig ofta planeringen enligt SUPERIOR och ”verkligheten” i det dagliga arbetet. 
Produktionsändring är oftast ett resultat av att något gick fel i produktionskedjan innan 
och då har produktionsledaren redan hunnit med att göra ändringarna i ”excelarken”. 
Ställaren och lagledaren har ett ökat ansvar jämfört med operatörer att bevaka och leda 
operationen på verkstadsgolvet. Lagledaren är länken från mellan produktionsledare/ 
flödeschef och operatörerna på verkstadsgolvet: 
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Så vi är… lagledaren och ställaren sitter uppe i manöverrummet och gör excelark och 
valsuppsättningsprotokoll och håller koll på körningen därifrån. Och så har vi en vals-
beredare, så vi kan väl säga att man är fyra till fem stycken i manöverrumet.  

Det finns en uppdelning av ansvar mellan produktionsledare och lagledare. Produktions-
ledaren tar styrningen över hur det som beordras genom SUPERIOR – och vilket skrivs 
ut i form av ”excelarken” – omvandlas till konkret produktionsflöde på verkstadsgolvet. 
Ställare och lagledare tar ansvar för att produktionsledarens plan förverkligas: 

P är den som har huvudansvar för han är produktionsledare men man behöver inte vara 
tillsammans just då, för han kan lägga iordning … excelarken ... Och sedan när vi ställer om 
är inte [produktionsledaren] med, det är bara jag och lagledaren.  

Ökat ansvar för lagledare anses vara ett mål för ledningen, lagledarna är ledningens 
utplacerade representant och någon som också ska ha direkt tillgång till ledningen. Att 
lyfta operatörer till lagledare anses också som ett sätt att få karriärvägar uppåt underifrån: 

Samtidigt som, jag menar, det är ju meningen också att vi ska lyfta en lagledare för att den 
ska kunna ta nästa steg sedan och bli en flödeschef.  

Utmaningar 

I det dagliga arbetet pågår dock ständiga förhandlingar mellan produktionsplanen i 
SUPERIOR och hur arbetet utförs. SUPERIOR utgår ifrån information om olika 
beställningar som enheterna ska framställa. Dessa inkluderar varierande mängder av de 
hundratals rörprodukter som maskinerna har möjlighet att producera. Beställningarna 
varierar även i termer av leveranstid.  För att kunna framställa en stor variation av 
produkter bör de mekaniska komponenterna av maskinerna ständigt anpassas till krav på 
form, längd, dimension och sammansättning av den slutgiltiga produkten. Fram-
ställningen ska göras så kostnadseffektivt som möjligt. Kostnadseffektiviteten beräknas 
utifrån material, energi och arbetskostnader. Realiseringen av produktionen bör alltid ta 
hänsyn till hur kostnadseffektiviteten bäst kan bejakas. 

En av de dyra produktionskostnaderna i KP är upphettningen av ugnen. Då olika 
produkters framställning betyder att råmaterialet som körs genom olika behandlingar 
behöver hettas upp till varierande temperaturer (beroende på sorten av slutprodukt), finns 
det här substantiella möjligheter för kostnadseffektivisering. Därför kan även det verkliga 
utförandet av produktionsbeställningen avvika från den som har föreslagits i SUPERIOR; 
det behöver anpassas till hur dagsläget ser ut i den ”verkliga” produktionsprocessen. 
Slutgiltiga beslut över hur produktionen utformas på riktigt förhandlas i samspel med 
olika aktörer. 

Då ”verkligheten” som regel avviker från det som styrningen genom SUPERIOR-
systemet förespråkar krävs ständig närvaro och anpassningsförmåga av dem som utför 
den dagliga produktionen. Det kan förekomma lägen, såsom vid nattskift, då produk-
tionsledaren inte är på plats och då lagledare behöver fatta eget beslut om ändring. Det 
lägger stort ansvar på lagledaren. 



Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 6 

38 Ildikó Asztalos Morell 

Lagledarnas position kan också innebära en rollkonflikt. Man kan behöva ge order till 
andra som tidigare var ens arbetskamrater. Att lagledare väljs från operatörer har även 
betytt viss utmaning för lagledarna, då de bryts ut från arbetsgemenskapen av operatörer 
och övergår från att vara arbetare till att vara tjänstemän. Samtidigt, även om några 
lagledare har tagit sig upp till att bli produktionsledare, klassas ändå inte de flesta som en 
del av produktionsledningen. Man förflyttas från att vara en operatör bland andra, till 
ledningens kretsar. Därför är denna grupps relation till digitaliseringen och automati-
seringen som bärare av ”know-hows” viktigt att studera. 

Fackliga representanter har påpekat att lagledarnasrollbyten även innebär rollbyte i 
termer av facklig tillhörighet, från kollektivanställda till tjänstemannasidan. Då man har 
erfarit att inte alla trivs med rollbytet, som kan innebära friktioner med ens tidigare 
identitet och tillhörighet i arbetsgemenskapen, har man policyn att ge en tidsfrist till dem 
som går över från den ena rollen till den andra genom att dessa personer kan ha kvar sin 
kollektiva anslutning under en övergångsperiod. 

3.3.1.2 Ledningsperspektiv 

Möjligheter 

Produktionsledare är navet i verksamheten. De håller i tavelmöten för skiftenheter och 
deltar även i tavelmöten med ledningen. En viktig funktion för dessa möten är att 
förbättra informationsflödet mellan ledning och medarbetare på golvet. Det erbjuder en 
viktig personlig kontakt i en värld där kommunikation via IT tar allt mer plats på arbets-
platsen. 

[Tavelmöten] har ju en viss struktur och de ska se likadana ut överallt. Man har ju en viss 
agenda, där visuellt … ser du liksom vilken agenda som är… Vilka frågor är viktiga och var 
har vi problemen nu? … vad man behöver jobba med.  

Tavelmöten uppfyller en avgörande pedagogisk funktion för organisationen. Det är vid 
sådana tillfällen som ledningens filosofi och mål förtydligas, och det är i det personliga 
mötet som målsättningar och värderingar om arbetets moraliska kärna kan förtydligas och 
förklaras. Ett nyckelmotiv är att hålla företaget på marknaden, något som förutsätter 
ständig kvalitetskontroll och koppling till kunden samt hur kunden använder produkten. 
Att ha nöjda kunder bygger på bra produkter. Att ha nöjda kunder betyder även att man 
kan ha sitt arbete kvar. I dagens läge med mycket hård konkurrens är det bara de företag 
som håller hög kvalité som kan stanna kvar. För att försäkra sig om bra produkter är det 
en förutsättning att medarbetarna är kvalificerade och engagerade. LEAD-filosofin bygger 
på de enskilda medarbetarnas engagemang, inre kompass och styrning. Chefens roll är 
inte att leda genom straff eller kontroll, utan chefens roll är att få medarbetare att 
självmant sträva efter eget ansvar: 



Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 6 

Mälardalens högskola 39 

… arbetsmarknadsmässigt så har vi sedan rätt länge tillbaka passerat att ha ett arbete för att 
ha det, alla har en uppgift som måste fyllas annars så finns inte jobbet något längre. Så 
inom citationstecken så finns det inte … inga helt okvalificerade jobb något längre. 
Alla jobb är mer eller mindre kvalificerade för ser vi direkt att det här jobbet inte behövs då 
finns ju inte jobbet sedan något längre. 

På så sätt förutsätter ett gott chefskap att man kan överföra företagets målsättningar till en 
moralisk hållning hos sina medarbetare. Medarbetare ska genom självstyrande värderingar 
drivas mot de mål som möjliggör för företaget att stanna kvar på marknaden och 
därigenom försäkra sig om att även fortsättningsvis bli erbjudna arbetstillfällen. 

Utmaningar 

Ledningens produktionsmål och återkoppling framåt och bakåt förmedlas genom 
tavelmöten som är korta och målinriktade. På BT är den fysiska omgivningen och förut-
sättningarna inte optimala (t.ex. hög ljudnivå eller trängsel) för dessa möten. Uppföljning i 
form av tavelmöten finns även i KP. Lokalen är då avskärmad, men ganska litet. Tempot 
är högt och medarbetare önskar ha mer tillgång till möten med chefer. 

3.3.1.3 Operatörsperspektiv 

Möjligheter 

En viktig komponent i LEAD-filosofin är att operatörer ska ta eget ansvar och anamma 
företagets filosofi och mål. Operatörer ska vara medvetna om hur deras insatser hänger 
samman med produktionsflödet som deras arbete är en del av. Att kunna interagera med 
det digitala styrsystemet utifrån ens eget ansvarsområde är en viktig komponent för detta 
förhållningssätt. Man ska kunna ta eget ansvar och anamma de mål som företaget har med 
det givna produktionsmomentet: 

… här skriver vi ut alla arbetsorder och förhoppningsvis så gör … de som tar in det här till 
nästa här då, som sitter på den här positionen, att man lyfter upp rätt längd och rätt 
material och så, då stämmer det ju hela vägen ner. 

Å ena sidan ger operatörer uttryck för en viss inlåsningseffekt på grund av det löpande 
bandet i KP. Det innebär både en teknologisk låsning (fungerar inte teknologin på ett 
ställe i kedjan så står hela kedjan still), men också att enskilda medarbetares engagemang 
blir tätt sammanvävt med de andras. För att få fram bästa resultat utifrån de teknologiska 
förutsättningarna krävs ett samarbete. 

Å andra sidan kan man genom självständigt engagemang påverka till en viss grad, även 
i löpande band-produktionen, om man tänker till och ser till vilka alternativ som är 
möjliga. Detta förutsätter ett engagemang som är självstyrande ”och det är ju upp till var 
och en att man ser till att man gör det.” Sådana anpassningar förutsätter även laganda. 
Man måste ständigt vara på vakt för hur flödet ser ut. Därför har de individuella 
operatörernas inställning betydelse för produktionen. Man upplever även att man har ett 
visst handlingsutrymme i relation till processen som pågår: 
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Nja, men om det skulle vara ett stopp nere i F. då och vi har varma ugnar som är klara, 
under tiden i stället för att bara stå här och vänta på att de ska bli klara så kan vi köra grop 
för att få ut några extra ton under tiden då. 

Likväl finns en dubbelhet när flödet är normalt. Operatörerna är inlåsta även då. Man 
måste köra på i takt med produktionen. T.ex. där man matar på bitarna på bädden som 
för dem till ugnen bör man se till att det finns ett kontinuerligt flöde av bitar. Man 
behöver dock inte lasta på i samma takt som ugnen; man kan lasta på lite fler på bädden 
och sedan ta itu med något annat, för att sedan återvända när bitarna börjar att ta slut. 

Operatörerna ser att de har kunskaper som cheferna inte har och att de har drivkraft 
att sköta produktionen själva. Samtidigt finns cheferna att diskutera med och komma med 
förslag till under tavelmötena eller andra bestämda tider då cheferna är mötesfria. En del 
är väldigt nöjda med sina chefer: ”Vi kan ha olika åsikter men när det gäller ställa upp för 
sin personal är han världens bästa chef.” 

Utmaning 

Den nya IT-teknologin har tagit över en del av styrningen. Istället för att chefen ska 
närvara på verkstadsgolvet och ge direkta instruktioner har beställningar och återkoppling 
över produktionsprocessen blivit överförda till IT. Operatörerna ska inhämta arbetsordrar 
och återrapportera dessa med hjälp av IT. Inom BT görs detta manuellt, medan inom KP 
sköts det till stor del per automatik. Inom BT bör operatörerna hämta information från 
SUPERIOR till REAL och sedan till det operativa systemet på maskinerna. Detta 
upplever några operatörer som ett hinder snarare än ett stöd.  

När man överför problemen, säger jag. Jag uppfattar det alltid som att datorer och så 
medför bara problem och det ser man ju nu också. Nu när det blev en sådan inhackning. 
Men kolla själv får ni se vad lätt det är att det blir något fel i proceduren och så står man 
där helt sonika. Jag menar det är ju värdelöst. 

Några operatörer upplever att IT är en slags övervakning av deras arbete. Operatörer har 
egen moralisk kompass och därför blir inmatningen av data bara att överföra ledningens 
”problem” på dem: ”Det är ju bättre om man bara kan ha pålitliga personer, då behöver 
man ingen sådan skit”. De äldre känner sig mest frustrerade över IT: ”Vi blir så ledsna. 
Alltid när det låser sig då hatar jag det, det är det värsta jag vet. Och låser det sig inte …” 

Yngre är inte emot IT på samma sätt, men instämmer med att det fungerar inte väl och 
efterfrågar smarta lösningar: ”Jag kan tycka att [företaget] nästan är efter i digitaliseringen. 
Jag tycker att det borde för oss operatörer att det borde finnas appar för länge sedan att 
kunna sköta grejer genom telefon och grejer. Du är för gammal, K. [skratt].” 

Operatörer känner å ena sidan stolthet över att vara självständiga och ha en kompetens 
att sköta produktionen självständigt; å andra sidan önskar de gärna få mer personligt 
erkännande för sina ansträngningar: 

Om de ingenting säger är det jättebra, om de börjar klaga då är det dåligt… Ja, det ligger i 
naturen att vi är lite dåliga på att ge komplimanger till varandra. Typ ”Bra jobbat” eller 
någonting sådant. Så länge de håller tyst så betyder det ett utmärkt jobb.  
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3.3.1.4 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 5. Digitalisering, handlingsutrymme och ledningsansvar 

Utmaningar Möjligheter 

Samspel mellan operatörer och ledning kan kännetecknas av 
ett kunskapsgap 

Huvudansvar hos produktionsledare 

Ledare kan inte ständigt närvara Att fördela ansvar till operatörer som anses vara 
ledningsdugliga 

Ledare som lyfts upp från operatörer kan uppleva rollkonflikt Överföring av kunskap och information från golvet till 
ledningen och vice versa 

Lagledare behöver få förtroende från både operatörer och 
ledning 

Mänsklig och personlig kontakt genom tavelmöten är 
nödvändigt för att överföra företagets filosofi 

IT-styrning genom program är avpersonifierande  

 Man behöver mer återkoppling till operatörerna angående slutprodukternas 
användning. 

 Viktigt att uppmärksamma både de enskildas ansvar och lagandans betydelse. 

 Introducera smartare och användarvänligare lösningar i de digitala styrsystemen. 

 Det är viktigt med den inre styrningen och motivationen. För att stärka detta är 
personliga möten viktiga. 

 Medarbetare behöver mer positiv återkoppling när produktionen flyter på och 
när de löser problem eller kommer med lösningsförslag. 

 Styrning genom enbart IT är avpersonifierande. Personlig kontakt genom tavel-
möten och chefers tillgänglighet är viktigt. 

3.4 Drivkrafter bakom digitalisering/automatisering och innovation 

Det finns flera underliggande drivkrafter bakom digitalisering och automatisering: att 
minska fel, skära ner på arbetskostnader, förbättra kvaliteten och arbetsmiljön, öka 
säkerheten, spårbarheten och standardiseringen av produkter, och så vidare. 

Med digitaliseringen följer även att styrningen och organiseringen förändras; nya 
arbetsuppgifter växer fram (t.ex. ökat behov av expertkunskap att reperara samt ställa till 
rätta strulande program och maskiner), arbetets innehåll förändras och fysiskt tunga 
moment uteblir. Samtidigt har tekniken sina begränsningar: den är känslig för produk-
tionsstopp, fungerar främst under optimala villkor (t.ex. bör vara rent på golvet) och 
utsattheten för cyberattacker ökar. 
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3.4.1.1 Ledningsperspektiv 

Möjligheter 

Automatisering och digitalisering kan initieras av olika anledningar: 

Automatisera bara det som det verkligen finns en produktivitetsvinst, säkerhetsvinst, 
kvalitetsvinst i. Gör det inte för att det är roligt att ha en app på telefonen. Det är liksom 
… Det tror jag är en framgångsfaktor, absolut.” 

Rangordningen mellan de tre fundamentala aspekterna produktivitet, kvalitet och säkerhet 
har också förändrats över tid. Numera har säkerheten blivit det allra viktigaste:  

I vårt fall här så har vi ju haft en väldig satsning på säkerhet i ett antal år nu. Och där har vi 
verkligen försökt förändra kulturen och säga ”ja, men säkerheten är liksom det första och 
sedan är det produktiviteten”. Historiskt sett så har det ju varit mycket produktivitet och 
kanske mer en axelryckning på säkerheten. Men vi har ju väldigt farliga processer, så för 
mig är det ju så här också att automationen kan många gånger hjälpa mig att göra en 
säkrare arbetsmiljö, eller ta bort manuella moment och på något vis mekanisera eller 
automatisera de momenten. Så det finns absolut en viktig aspekt i att automationen och 
säkerhet, det gör det.  

Direkt efter säkerhetens betydelse följer kvalitativa förbättringar och produktivitets-
ökningar som de viktigaste motiven för ökad digitalisering och automatisering. Dessa 
hänger tätt ihop då standardisering och ökad precision är viktigt för att öka produk-
tiviteten, och digitaliseringen fungerar på så sätt väl när det gäller uppföljning av 
produktion och kvalitet. 

Utmaningar 

Den teknologiska utvecklingen är lite i otakt när det gäller olika delar av produktions- och 
styrsystemet. Särskilt inbyggd IT- och OT-teknologi kan vara av olika generationer, vilket 
kan orsaka problem med kompatibilitet och kontinuitet. Ett varningstecken är när 
automatisering och digitalisering blir ett självändamål. Digitalisering är en stark trend och 
man behöver reflektera en del över vilket ändamål som motiverar investeringarna. Det är 
viktigt att man kan säkerställa vilket behov det är som driver dessa förändringar och om 
dessa förändringar verkligen åstadkommer de förväntade ekonomiska resultaten, eller 
andra vinster som man kan tänkas förvänta sig komma av dem:  

När vi pratar automation och digitalisering, så blir det ofta ett mantra att det är så 
fantastiskt. … det är snarare att skapa ett behov än att tillgodose ett behov. 

IT- och OT-teknologin är inte nödvändigtvis produktivitetsfrämjande. Det kan även 
orsaka hinder för att prestera:  

Men har man inte svarat på frågan varför förut, så går vi bom. Utan då kan de här systemen 
som inte har tillräckligt mycket upptid eller har för mycket buggar i sig, de kan hindra oss 
att prestera. 
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Viktigt att tänka på är att introduktion av ny teknik kräver en inkörningsperiod då 
eventuella buggar testas. En del problem är mycket komplexa och hänger samman med 
komplexiteten mellan olika IT- och OT-system som kombineras. När det gäller stora 
anläggningar finns ett stort kapitalvärde i befintliga installationer och dessa är problema-
tiska att byta ut. Redan befintliga installationer i IT- och OT-system kan orsaka kompa-
tibilitetsproblem. När man inte bygger robusta och genomtänkta system kan IT- och OT-
utvecklingen istället ställa till med mer problem än främja produktiviteten: 

Och det finns en till fråga som är väldigt viktig, det är integreringen av olika system. För 
mitt syfte är hela tiden att bygga en helhet. Men ibland lär man vara duktig och hålla sig till 
standard, man måste vara duktig att ha en röd tråd i sin automationsutveckling. … Så 
ibland är det system som påverkar andra system, men vi förstår inte varför och då får vi ett 
stillestånd på flera timmar innan vi lyckas hitta. Så den där sidan hör jag sällan i debatten 
och den skulle jag vilja ha, att vi måste ha robusta, genomtänkta system. 

Om man inte bygger robusta system kan det rentav förekomma att resultatet blir kontra-
produktivt. Om det inte fungerar som det ska kan IT-teknologin istället bidra till att 
ordning blir till kaos. Det kan hämma produktionen även om det i verkligheten inte finns 
något hinder för att maskinerna ska producera. 

En policy som man har tagit fram är att försöka sträva efter enhetlighet i system-
utvecklingen. Då företaget samarbetar med andra globala leverantörer för sina styrsystem 
skapas ett beroende av dessa produkter. Har man börjat med ett system, då kan man inte 
blanda fritt bland andra system inom ett och samma produktionsflöde. Krav på robusthet 
gäller även när man tänker på hur olika produktionsprocesser hänger ihop med varandra. 
Man kan inte bara förbättra en sektion, utan att det har konsekvenser för hela kedjan. 

Att skynda långsamt och omtänksamt med digitalisering och automatisering är viktigt 
även för att förebygga onödiga kostnader, som komplikationer och ökat reparationsbehov 
skapar då teknologin strular. Kostnaden för IT-tekniker är höga, och därmed bör man 
noga tänka över hur man skapar IT/OT-utveckling: 

Och det kan bli väldigt dyrt för företaget i slutändan och ha massor av automations-
ingenjörer anställda för att underhålla systemen man har. Och automationsingenjörer är 
väldigt eftertraktat, så det är svårt att få tag på duktiga. Så där finns också en strategisk 
fråga, vad är det viktiga innan man gör det här då? … och sedan får du skaffa massa 
resurser för att hantera problemet snarare än att lösa problemet. 

En annan ekonomisk aspekt att ta hänsyn till är att mjukvaran man installerar skapar ett 
beroende av dessa produkter och av företagen som levererar dem. Ständiga uppdateringar 
kanske inte alltid hinns med i komplexa system. 

Det finns även ett dilemma kring hur man ska skaffa sig kunskaper om den ständiga 
förnyelseprocessen som pågår inom IT. Ska IT-företag söka upp företagen själva eller är 
det tvärtom – ska företagen hänga med i IT-branschen? Genom att cybervärldens 
utveckling är exponentiell, har olika hotbilder vuxit fram. IT är sårbart mot attacker 
utifrån. 
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3.4.1.2 Operatörsperspektiv 

Digitalisering och inbyggnad av sensorer underlättar operatörernas uppgifter. Istället för 
att behöva övervaka ett moment ”hands on”, så sköts momentet per automatik. Det ger 
precision till arbetet och förbättrar standardiseringen av arbetsprocessen. 

Nu sköter den faktiskt till och med… förut fick vi sitta och titta på temperaturer på 
materialet och se att om det skulle skilja, säg att det skiljer 40 grader då skulle det vara fyra 
meters lucka i ugnen. Och då fick vi sitta och planera och sitta och hålla koll på det själv, 
nu är det fyra bitar kvar tills jag ska göra en lucka och så skulle man trycka av bordet och 
sen vänta fyra meter och sen trycka på bordet. 

Teknologin är dock fortfarande beroende av att operatören lägger in rätt material i rätt 
ordning, och på så sätt skapar den automatiserade teknologin nya arbetsuppgifter. Från ett 
operatörsperspektiv behöver man inte veta hur själva teknologin fungerar, utan det räcker 
med att veta hur man ska agera för att lägga på göten på bordet i rätt ordning. 

Viktiga drivkrafter för innovation är att öka säkerheten och underlätta arbetet. En 
annan viktig motivation för förändring enligt operatörerna är att överbrygga fel som kan 
uppkomma p.g.a. den ”mänskliga faktorn”. Det kan ibland räcka med enkla, smarta 
lösningar som gör mycket för att förbättra precisionen i arbetet. Dock tycker en del 
operatörer att ledningen mest verkar intresserad av att dra ner på kostnader: 

Men de vill automatisera det så att vi ska producera ännu mer. Så typ om man sparar en 
minut lite hit och dit på varje bit i många sträckor så blir det ganska många minuter. 

Utmaningar 

Det som är en fördel då automationsteknik fungerar kan även orsaka bekymmer. Upp-
fattningen om hur mycket bekymren väger mot fördelarna varierar: ”Det kan ju strula 
med automatiken att lägga ner bitarna, så är det ju, men det händer absolut inte så 
speciellt ofta utan det går väldigt bra.” I vissa lägen verkar fortfarande den manuella 
hanteringen vara det tryggaste sättet att kontrollera produkten: ”Vi river av en liten bit av 
hörnet här för varje arbetsorder som är inlagd i Y:an.” 

Olika arbetsmoment i olika manöverrum medför att det varierar hur bunden opera-
tören är till att övervaka maskinerna. En del positioner verkar vara väldigt platsbundna 
och operatörerna behöver då finnas på plats och vara på alerten under hela arbetstiden: 

M. hon vill ju helst hålla på där hon, för hon har ju mycket spring i benen (skratt). [Men] 
här blir man ju sittandes mest. Vill jag gå ifrån någon minut, då talar jag ju om det för dem 
”Nu går jag ut”... Ja, ja. Och då måste de komma hit och bevaka lite. Men ofta är jag så 
snabb så jag hinner mellan bitarna.  

Strul med tekniken betyder produktionsstopp. Det är en utmaning för operatörer, men i 
förlängningen även för teknisk support (MEK och IT) och ledningen. Att öka kvaliteten 
och undvika skador i materialet är andra exempel på hur medarbetare involveras i 
förbättringsarbetet. 
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Innovationsfrämjande strukturer 

En viktig aspekt för företagets utveckling är innovation och hur man kan skapa en 
styrning som främjar innovation. Behöver man ett särskilt belöningssystem för dem som 
tipsar om innovation, eller ska det helt enkelt ingå i ens arbetsuppgifter? 

Det har tidigare funnits ett belöningssystem för dem som har lämnat in förbättrings-
förslag som har blivit godkända. Dock berättade några att deras erfarenheter var att det 
krävde att man var mycket beslutsam för att få igenom förslagen. Det verkar inte som att 
själva belöningen spelade så stor roll i sammanhanget. Man ville få genom förbättrings-
förslag för att göra sitt arbete säkrare. Flera medarbetare avspeglar en inre motivation för 
att driva fram förändringar: 

Förslagsverksamheten la de ju ner. Så jag var lite envis och ville ha det så jag kan se när det 
[nya arbetsordrar] … när det kommer det…. Min …toka, då sa jag åt dem tills jag fick som 
jag ville…. Det ligger i min natur, därför ville de inte svara mig. ”Vi gör inte”…. [Jag] har 
också tråkat ut dem med.  

Enligt den senaste strategin gäller det sistnämnda. Alla kan lämna in förslag i en fil, sedan 
utvärderas förslag. Förslag bör vara även ekonomiskt genomförbara. Att engagera 
operatörer i ständig förbättring av produktion är ett nyckelelement i LEAD-filosofin som 
företaget tillämpar. Men det som är avgörande är vad som händer med de inkomna 
förslagen; benägenheten att komma med förslag ökar om man ser att ens idéer kommer 
till nytta. En medarbetare i processteknikgruppen upplever att det finns ett stort 
engagemang bland operatörer, men att det är ledningens ansvar att skapa strukturer som 
möjliggör att förslag tas på allvar och åtgärdas för att kunna upprätthålla engagemanget:  

Det är ju en risk när folk först blir väldigt engagerade och sedan så händer ingenting. Det är 
ju en jättestor risk det. ”Det är som vanligt igen”, säger de. 

Det som LEAD-modellen förespråkar är att utveckling ska baseras på systematiska och 
standardiserade processer: ”vi gör nu genom business system, de trappsteg vi tar där. Och 
certifierar oss undan för undan.” Olika modeller tillämpas att initiera utveckling. I 
produktionsenheten, dit KP räknas, har en särskild processteknikgrupp skapats. Denna 
grupp stödjer både LEAD-filosofin rent allmänt, men har även satt igång särskilda 
projekt, som t.ex. ett projekt som går ut på att minska skräp: 

Alla operatörer får identifiera vad har de hittat för waste, om man säger så. Vilka slöserier 
finns i min verksamhet ... Och så försöker vi skapa aktiviteter nu då som får bort det här 
slöseriet. Att vi förfinar ju processerna då och styr bort en massa skräp då. 

I BT har man skapat en särskild projektgrupp för att utveckla en automatiserad modell av 
batch-maskin X. Projektet har inhämtat inspiration från både operatörer och ingenjörer. 
Det har möjliggjort att de tysta kunskaperna hos operatörerna har kommit till nytta i 
skapandet av automatiserade produktionsprocesser. 



Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 6 

46 Ildikó Asztalos Morell 

Och hur arbetade ni med projektet? Hur kunde du och andra operatörer medverka 
i…  

Vi hade… Alla vi var lite olika. Det var en operatör som var väldigt duktig på batch-maskin 
X 2 och 1 till exempel, han var väldigt duktig. Så han var med i det projektet som dragare. 
Och det var en som var väldigt duktig på knäckardelen och så jag som fraktare. För att 
kunna ge input hur vi ska lasta och vad som var bra och var maskinen skulle stå och grejer. 
Det var så vi blev med från början. 

En aspekt som ledningen sett som besvärande med det tidigare belöningssystemet var att 
det skapade konflikter inom gruppen. Det går inte att tillvarata alla förslag och några 
ansåg att vissa medarbetares förslag favoriserades. Andra tyckte att det var fler som 
bidrog till att ett förslag blev till, men bara en person fick belöningen. Att undvika 
konflikter mellan medarbetare var en av motiveringarna till varför ledningen frångick ett 
sådant system. Numera anses det som en del av arbetsuppgifterna att lämna förslag på 
förbättringar, utan någon ekonomisk ersättning. 

Att undvika skador och vara uppmärksam på ”påbud” är ett uppdrag för medarbetare 
och är även en viktig källa till innovation. Ibland kan det vara svårt att få gehör till 
förbättringsförslag. Det krävs en viss envishet: ”Allt som underlättar produktionen får 
man. Men ibland får man det inte på en gång utan det tar lite tid. Men man ska vara envis. 
Då får man som man vill.”  

3.4.1.3 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 6. Drivkrafter bakom digitalisering/automatisering 

Utmaningar Möjligheter 

Kräver nya organisatoriska lösningar Öka säkerheten 

Nya arbetsuppgifter växer fram (expertkunskap) Spårbarhet av produkter genom produktionsprocesser 

Utsatthet för cyberattacker Förbättra kvaliteten av produkter genom olika mätinstrument 

Beroende av att digitala lösningar fungerar Förbättra arbetsmiljön 

 Standardisering av produkter 

 Minska fel 

 Skära ner arbetskostnader 

Tabell 7. Utmaningar och möjligheter med olika modeller för innovation 

Utmaningar Möjligheter 

Innovation med ekonomiskt incitament  

Det blir en överproduktion av idéer Ger del av vinsten till dem som har bidragit till att utveckla 
en ny idé 

Man saknar medel för att infria alla innovativa idéer  

Många idéer saknar ekonomisk bärkraft  

Det skapar konflikter mellan dem som fick och dem som inte 
fick sina idéer belönade, samt mellan ledning och 
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medarbetare 

Innovation som del av arbetsuppgifter  

Man saknar ekonomisk motivation för att anmäla 
förbättringsförslag 

Det är harmoni med principer av styrning enligt LEAD, d.v.s. 
innovation är en uppgift för alla anställda 

 En specialiserad arbetsgrupp för att ta hand om och utveckla 
idéer. 

 Det är viktigt att främja den inre innovationslusten. 

 Viktigt att uppmärksamma medarbetares engagemang och ta vara på deras 
förslag. 

 Det är viktigt att ta hänsyn till förslag och ge återkoppling, oavsett om den 
kommer till nytta eller inte. 

 Skapa lättillgängliga forum för att lämna förslag. 

 Försäkra processer som leder till utveckling. 

 Behåll och utveckla kombinationen av spontana ”bottom up”-kanaler och mer 
organiserade, permanenta grupperingar där experter och operatörer blandas. 

 Viktigt med multikunskapsbas för innovation. 

 Tänk på konsekvenser av innovation. 

 Förtydliga vad syftet med innovation är. 

 Ta vara på operatörernas tysta kunskap. 

 Viktigt med positiv återkoppling till operatörer som engagerar sig i förslag. 

 Viktigt att uppmärksamma rollen som brobyggare (t.ex. gruppledare). 

3.5 Kunskapsöverföring 

3.5.1 Kunskapsöverföring i ett ledningsperspektiv 

Graden av formalisering av kunskapsöverföringen varierar mellan olika enheter. Några 
produktionsenheter inom företaget har infört datorbaserad självinlärning. Efter egna 
studier får lärlingen genomföra ett test. Först efter att man har klarat detta test kan man 
börja praktisera och pröva att köra upp på prov för att bli godkänd som operatör av en 
viss teknologi. Det ingår i operatörers arbetsuppgifter att vara mentorer för lärlingar inom 
både BT och KP. Det ingår även i operatörers arbetsuppgifter att vara mentorer utan 
någon särskild ersättning. Lärlingsperioden föregås inte av något standardiserat test. 

Som en del av företagets flexibilitetspolicy har längre produktionsstopp utnyttjats för 
att operatörer från en produktionsenhet ska kunna lära sig operatörsjobben i andra 
produktionsenheter. Man har t.o.m. skapat syskonfabriker. 
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3.5.2 Kunskapsöverföring i ett operatörsperspektiv 

Möjligheter 

I nuvarande system anses det ingå i medarbetarnas arbetsuppgifter att lära ut och hantera 
en maskin/process. Att lära ut kan dock vara olika svårt beroende på digitaliserings- och 
automatiseringsgraden av processen. Operatörer som är ”specialister” på de äldre 
maskiner som saknar automatisering i vitala arbetsmoment anser sig ha en längre 
inlärningsperiod. Tysta kunskaper utvecklas, vilka är svåra att standardisera.  

Det går inte att säga riktigt förrän man är ute där och har ett material så kan jag … Då kan 
jag berätta vad jag tittar efter på just det materialet, men det finns ju ingenting som är lika 
mellan alla, liksom. 

Inlärningen beskrivs från olika aspekter.  

 Först och främst är det de äldre kunniga kollegerna, ”gubbarna”, som lär ut 
maskinerna.  

 Kunskapen baseras inte på skrivna texter: ”jag har ju inte läst mig till det…. ” 

 Man lär sig på vägen genom att skapa egna erfarenheter: ”Man lär sig ju med 
tiden”. 

 Vidare kan man alltid fråga övriga operatörer om hjälp. På så sätt är det en bra 
kollegial stämning och stödet från kolleger blir avgörande för inlärningen. 

Utmaningar 

Operatörerna kan vara olika lagda att lära ut. Kunskapsöverföringen är central, särskilt 
med tanke på att produktionskunskap inte enbart är kunskap om att hantera maskiner, 
men också att anamma en process-syn – helt i linje med företagets LEAD-inspirerade 
styrningsfilosofi (se tidigare). I nuvarande läge saknas standardisering och belöning för 
kunskapsöverföringen.  

Det verkar finnas ett gap i kunskaper om maskinerna mellan ledningen och 
operatörerna. Endast de i ledningen som har kommit från ”verkstadsgolvet” kan 
maskinerna: 

Ja, egentligen så, om man säger ledningen, de kan ju inget om att sköta det här, maskinerna 
och hur det fungerar. Ja, till viss del så kan de väl. Det är olika. Som B. till exempel, han har 
ju jobbat nere i F. där förut som på ett skiftlag. Så de kan ju grejerna där nere och vi här 
uppe. 

I KP anses att man behöver kunna hela produktionskedjan för att kunna forma ett 
fungerande team: 

Man behöver ju inte kunna men man förstår hur det fungerar där nere i F. och att de 
kommer upp ibland någon gång, med lite folk där nere och får lite förståelse för hur det 
fungerar här uppe 
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Operatörerna uppfattar sin kompetens som sammansatt och ihopkopplad med hela 
arbetsprocessen, inte bara till ett arbetsmoment. Inlärningen är även en kontinuerlig 
process eftersom det tillkommer nytt hela tiden. Att ha kompetens över flera moment i 
produktionen gör att inlärningens omfång blir något ospecifik: 

Och hur lång tid tog det att få grepp över alla delar av ditt arbete och ansvars-
område?  

Egentligen så har man ju … grepp, det tillkommer ju nya saker hela tiden. För min del så 
tog det väl kanske ett år, skulle jag kunna tänka mig. … För vi som jobbar här i V., vi kan 
ju alla jobben här. Jag kan ju både det som M. håller på med och även …, köra toppkran 
och hålla koll på batch-maskin X och så har jag Y:an där. Det ska vi ju kunna allihopa.  

Kunskapen är mångfacetterad och inlärning krävs på de olika övervakningsmomenten, 
såsom övervakning av det digitala styrsystemet, övervakning av hela produktionskedjan 
och övervakning av den egna produktionsprocessen. 

Då operatörernas arbetsprocess inbegriper samspel med medarbetare som hanterar 
olika delar av produktionskedjan finns det även värde i att kunna känna igen alla som 
arbetar inom ett flöde för att lätt kunna tolka olika signaler. Det innebär att inlärningen 
inte bara innefattar inlärning av teknik, men även kännedom om hur teamen fungerar och 
därmed en social dimension. 

3.5.3 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 8. Kunskapsöverföring 

Utmaningar Möjligheter 

Behövs kunskap om djupare förståelse? Standardisera inlärningen 

Operatörers arbete är komplext; övervakning, 
maskinkunskap, digital styrning 

Reflektera kring arbetsgruppens betydelse för inlärningen 

Viktigt med både kunskap om sin maskin och om helheten Fluktuerande inlärning i olika delar av produktionskedjan 

Mentor- och gruppbaserad inlärning  

Operatörer har olika benägenhet att lära ut Ersättning för mentorer och lärare 

Operatörer har låg motivation att lära ut Ingår i ens arbetsuppgift 

Operatörer har olika benägenhet att lära sig nytt  

Det kan finnas olika kunskapsöverföringsmodeller som är optimala beroende på produk-
tionens digitalisering och automatiseringsgrad. Forskning kan belysa hur olika modeller av 
kunskapsöverföring bidrar till snabbare inskolning i produktionen. Att ha icke fungerande 
kunskapsöverföringsprocesser kan orsaka förlängda inlärningstider och genom det 
produktionsförluster.  
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 Någon form av erkännande av mentorskapet kan ge högre motivering till att lära 
ut. Mentorskap skulle kunna rotera eller ge meritpoäng. 

 Standardisera lämpliga inlärningsmoment och kombinera egna studier med 
mentorledd inlärning. 

 Viktigt att uppmärksamma det sociala sammanhanget inom vilket kunskaps-
produktion och kunskapsöverföring sker. 

 Socialt stöd och bra arbetsklimat främjar inlärning, vilket bör uppmärksammas. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Analysen har lyft fram betydelsen av interaktionen mellan teknik och människa. Den 
lyfter fram betydelsen av hur organiseringen utvecklas kring ny teknologi samt hur 
normer och tankefigurer påverkar sättet teknik görs till en produktionsapparat. Nedan 
sammanfattas de viktigaste reflektionerna kring hur möjligheter och utmaningar skulle 
kunna bidra till en fortsatt utveckling. 

 Det är viktigt att utgå ifrån en helhetsvision när IT/OT-interface utvecklas. Med 
ökad sammanbyggnad av olika produktionsmoment ökar även beroendet mellan 
dessa moment.  

 Det bör ställas krav på utvecklare att göra IT/OT-tekniken mer användarvänlig, 
t.ex. introducera appar, spelfunktioner. Ge feedback till operatörerna om hur 
information de matar in och övervakar kommer till nytta i produktionen. 

 Operatörer bör involveras i utvecklingen av IT/OT. Särskilda utvecklingsteam 
med diversifierad bakgrund är en modell som används med framgång. 

 Utveckling av IT/OT-interface förändrar arbetets innehåll. Företagets framtids-
vision är att dra samman olika övervakningsfunktioner i koncentrerade 
manöverrum. Tanken är att kunna sammanföra olika uppgifter och öka antalet 
processer som en operatör kan övervaka samtidigt. Sådana förändringar bör 
föregås av översyn av hur operatörers arbete kommer att påverkas.  

 En av drivkrafterna för innovation är att öka medarbetares fysiska säkerhet. Men 
bortom den fysiska säkerheten behöver man även tänka på hur det påverkar den 
ergonomiska och psykosociala miljön. Då övervakning blir ett ökat inslag i 
operatörers arbete ökar även stillasittandet med samtidiga krav på ständig 
beredskap. Hur arbetsmiljön och sammansättningen av arbetsuppgifter ska 
kunna varieras för att skapa bättre förutsättningar för arbetet och hälsan bör 
utvärderas. 

 
 





SiSS vid MDH/SiSS at MDH Rapporter/Reports 

53 

 

Studies in Social Sciences vid Mälar-
dalens högskola 

Förteckningen nedan tar upp rapporter 
som har publicerats inom ramen för 
skriftserien Studies in Social Sciences (SiSS). 

Studies in Social Sciences at Mälardalen 
University 

In the list below are the reports that have 
been published in the series of publications 
called Studies in Social Sciences (SiSS). 

___________________ 

2017:6 Asztalos Morell, Ildikó. Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och 
organisering – delstudie 6. Arbetsrapport. 

2017:5 Loeb, Carina. Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – 
delstudie 5. Arbetsrapport. 

2017:4 Jonsson, Bosse. Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – 
delstudie 4. Arbetsrapport. 

2017:3 Lindell, Eva. Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – 
delstudie 3. Arbetsrapport. 

2017:2 Hallin, Anette. Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – 
delstudie 2. Arbetsrapport. 

2017:1 Crevani, Lucia & Mörndal, Marie. Utmaningar och möjligheter för digitaliserat 
arbete och organisering – delstudie 1. Arbetsrapport. 

2016:2 Medina, Eduardo. Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotop-
kartering. En studie om användningen av grönområden i Västerås. Arbetsrapport. 

2016:1 Fell, Terence & Guziana, Bozena. Staden, rättvisa och boendesegregering. 
Stadsområdesutveckling i Eskilstuna och Västerås 2002–2012. Forskningsrapport. 

2014:1 Fell, Terence; Guziana, Bozena & Qaderi, Josef. Stadsdelsutveckling i två 
kommuner (del 2). Byråkraters perspektiv på åtgärdsimplementering. 
Forskningsrapport. 

2013:2 Fell, Terence; Qaderi, Josef; Lahdenperä, Jori & Guziana, Bozena. 
Stadsdelsutveckling i två kommuner. En analys av den socioekonomiska och 
sociokulturella kontextens betydelse för social hållbarhet. Forskningsrapport. 

2013:1 Fell, Terence; Jertfelt, Isa; Qaderi, Josef & Lahdenperä, Jori. En framgångsrik 
styrmedelsmix? Om statens ambition att påverka kommunernas energipolicys. 
Forskningsrapport. 

Forskningsrapporter t.o.m. 2011/Research reports up to 2011 

2011:1 Lahdenperä, Pirjo (red.). Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i 
mångfald. 

2010:1 Sundbom, Lars; Törnqvist, Tommy; Jonsson, Tola & Sidebäck, Göran. 
Högskolestuderandes etablering på arbetsmarknaden. En studie av hur de 
högskoleutbildades etableringsprocess kan mätas och beskrivas. 



Rapporter/Reports SiSS vid MDH/SiSS at MDH 

54 

2008:4 Sundbom, Lars & Sidebäck, Göran. Utbildningssamhällets underklass? En 
registerstudie om unga vuxna med låg utbildning. 

2008:3 Månsson, Niclas. Röster om delaktighet. En kvalitativ studie om ungdomars 
uppfattning av och chanser till samhällelig delaktighet. 

2008:2 Törnqvist, Tommy. Från högskola till arbete. En intervjustudie om hög-
skoleutbildades etableringsprocess på arbetsmarknaden. 

2008:1 Helldahl, Per. Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-
talet till idag. 

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. 



SiSS vid MDH/SiSS at MDH Rapporter/Reports 

55 

___________________ 

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 universitetsbiblio-
tek. 

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. 

 

http://mdh.diva-portal.org/


Adress: Box 883, 721 23 Västerås
Adress: Box 325, 631 05 Eskilstuna
E-post: info@mdh.se  Webb: www.mdh.se

ISSN 1654-0603

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.

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/ieo

ISBN 978-91-7485-367-4

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR DIGITALISERAT 
ARBETE OCH ORGANISERING – DELSTUDIE 6
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. 
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