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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 utveck-
ling. Den nya tekniken möjliggör verksamhetsutveckling samtidigt som verksamhets-
utveckling underlättas av ny teknik.  

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

Frågor som undersöks i DAO vid MDH är:  

 Vilka ledarskapsformer, organiseringsformer, arbetsformer behövs för att dra 
nytta av och implementera digitaliseringen?   

 Vilka utmaningar och möjligheter kan finnas för en sådan förnyelse?   
 Vilka kompetenser hos medarbetarna kan komma att behövas?   

Sammanlagt genomförs 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 anlyseras. 
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Medverkar i DAO vid MDH gör: 

docent Ildikó Asztalos Morell (forskare) 
docent Lucia Crevani (projektledare/forskare) 
docent Anette Hallin (vice projektledare/forskare) 
dr Janet Johansson (forskare) 
docent Bosse Jonsson (forskare) 
dr Anna Launberg (forskare) 
dr Eva Lindell (forskare) 
dr Carina Loeb (forskare) 
doktorand Marie Mörndal (forskare) 
kand. Jonathan Schunnesson (forskningsassistent) 

Denna delstudie har genomförts av Carina Loeb. 

Eskilstuna i december 2017. 
Carina Loeb 
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Tack till... 

Jag vill rikta ett stort tack till det företag där delstudien har genomförts. Särskilt vill jag 
uttrycka min tacksamhet till alla som i en hektisk vardag tagit sig tid att samtala med mig 
under studiens genomförande. Att som forskare bli bemött med en sådan värme och  
intresse har inneburit att jag har sett fram emot mina besök hos er. Min förhoppning är att 
denna delstudie kommer att kunna fungera som ett positivt inspel i arbetet med företagets 
framtida utveckling. 

Tack också till alla forskare i DAO-gruppen som varit stödjande samtalspartners under 
hela processen. Ett extra varmt tack till Lucia Crevani som fungerat som en hängiven 
projektledare och stimulerande bollplank under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Denna rapport återger resultatet av en delstudie inom DAO-projektet; ett forskningsprojekt 
finansierat av Vinnova som ytterst syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag 
inom SIP Metalliska material genom att öka deras möjligheter att dra nytta av digitali-
seringens potential. 

Studien omfattar intervjuer och observationer som genomförts med operatörer och en 
linjechef vid en avdelning på en svensk enhet i ett globalt företag inom stålindustrin under 
våren och hösten 2017. Fyra väsentliga teman att beakta när man arbetar med verk-
samhetsutveckling och införandet av ny teknik i denna organisation har identifierats – två 
av dem är relaterade till medarbetarskap, det vill säga teman som har att göra med hur 
medarbetarna relaterar till arbetet och dess förutsättningar och synen på den egna 
kompetensen. De andra två är relaterade till ledning och organisering, det vill säga de teman 
som rör hur verksamheten styrs, organiseras och utvecklas:  

1. Arbetet och dess förutsättningar – här lyfts hantverksskicklighet och självständighet 
upp som betydande inslag när arbetet ska utföras. Det finns en bild av att arbetet 
kommer se likadant ut många år framöver. Säkerhet är i fokus från ledningshåll 
och att varumärket har stor betydelse är tydligt.  

2. Anställdas kompetens och tilltro till egen förmåga – det framgår att operatörerna har en 
stark tilltro till den egna förmågan och att det är viktigt att vara kreativ, 
initiativrik, noggrann och en bra problemlösare, Samtidigt är bilden av hur 
arbetet kommer se ut i framtiden och den kompetens som då kommer att 
behövas väldigt vag. 

3. Ledarskap och utveckling – det är tydligt att operatörernas relation till närmaste 
linjechefen är nära och att linjechefen är länken mellan operatörerna och övriga 
delar i företaget. Kontakten med högre chefer är minimal och de eventuella 
visioner som finns för framtiden är otydlig.  

4. Kommunikation och relationer – det framgår att kommunikationen mellan 
arbetsgruppen och övriga nivåer och avdelningar i många fall är enkelriktad och 
att det finns en stor utvecklingspotential för att ha mer samarbete och dialog 
både horisontellt och vertikalt.  
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1 Bakgrund: det studerade företaget 

Det studerade företaget grundades på 1930-talet och förvärvades i slutet av 1990-talet av 
ett stort internationellt tillverkningsföretag som producerar premiumprodukter i stål och 
har verksamhet runt om i världen. Det internationella företaget bedriver verksamhet inom 
tre affärsområden som ansvarar för forskning och utveckling, tillverkning och försäljning 
av sina respektive produkter och tjänster. Inom affärsområdena ryms ett stort antal 
varumärken, vilket gör den övergripande företagsstrukturen ganska komplex. Vid den 
studerade anläggningen finns ledningen för ett av företagets tre affärsområden. Den 
studerade anläggningen har en lång historia och de maskiner och den utrustning som 
används idag har köpts in från cirka 1950-talet fram till idag. Anläggningen är specialiserad 
på att tillverka avancerat material Vid anläggningen finns även en större del av 
produktområdets forskning och utveckling. År 2016 togs ett beslut att genom ett namnbyte 
återuppta det ursprungliga varumärket för alla produkter och tjänster inom den studerade 
anläggningens affärsområde.  

Idag finns cirka 350 personer anställda på tillverkningssidan vid den studerade 
anläggningen och till denna delstudie har en av avdelningarna, med 18 anställda, studerats. 
Det är operatörerna som är i fokus men en linjechef har också intervjuats. Personal från 
forskning och utvecklingsavdelningen ingår inte i studien. Vid den studerade avdelningen 
görs olika operationer där man vidareförädlar eget material till avancerade produkter som  
även packas och skickas iväg från den aktuella avdelningen.  

För att börja arbeta som operatör krävs ingen generell formell utbildning men för vissa 
arbetsområden behövs certifikat som tex för svetsning och för en del arbeten krävs 
truckförarutbildning. En vanlig väg in i verksamheten är att börja som sommarvikarie. Det 
finns ingen fast rotation vid den studerade avdelningen, men för att ha kännedom om 
befintliga kompetenser och vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföra, jobbar man med 
en kompetensmatris. Här dokumenterar operatörerna själva tillsammans med linjechefen 
vilka uppgifter de behärskar och det förs även in hur man arbetar med att uppgradera sig 
på olika områden. Det finns inga tydliga formaliserade karriärvägar inom organisationen för 
operatörer.  

Företaget har ett eget intranät för att kommunicera från ledning till anställda. På 
intranätet finns information om produktionen, lediga anställningar, information från 
koncernledningen och så vidare. Men det är i praktiken huvudsakligen linjechefen som 
sköter informationen både uppåt och nedåt mellan operatörer, tjänstemän och högre 
chefer. Det finns tex inte någon digital tavla med information som rullar i de lokaler som 
operatörerna vistas i. I produktionen genomförs månadsmöten med operatörer, personal- och 



Utmaningar och möjligheter för digitalt arbete och organisering – delstudie 5 

12 Carina Loeb 

produktionsombud och chefer. Vid dessa möten diskuteras bland annat produktionsfrågor, 
personalfrågor och organisatoriska frågor. Även veckomöten har införts men är fortfarande 
under uppbyggnad. Målet är att ha överblick över produktionen 14 dagar framåt och vilket 
material som kommer behövas finnas tillgängligt. Veckomötena hålls varje fredag i 
samarbete med produktkoordinatorer vilka är de som ansvarar för att beställa hem material 
och skapa underlag för vad som ska produceras. I en powerpoint-fil fyller linjechefen i saker 
som aktuell bemanning, fungerande maskiner och kommande underhåll. Produkt-
koordinatorn fyller i inkommande material, saldon för material och om kunderna har 
särskilda önskemål om leveranstid. Sedan tre år tillbaka genomförs också kortare 
morgonmöten på vardagar klockan 9.00, så kallad daglig styrning, för delar av produktionen 
där samtliga yrkesgrupper är representerade. Detta innebär att det brukar vara cirka 8-9 
personer med vid varje möte. Vid daglig styrning diskuteras allt som är aktuellt utifrån ett 
kortare dagligt perspektiv, såsom aktuella order, avvikelser och måluppfyllelser. Det handlar 
till stor del om att vid dessa möten visualisera allt som sker i produktionen som är någon 
form av hinder för att producera. Det kan vara så att inte de rätta ritningarna finns 
tillgängliga, material saknas, maskiner som inte fungerar, någon underleverantör som 
missats.  

Verksamheten på den studerade avdelningen är till vissa delar bullrig med stora och 
tunga volymer. Anläggningen har tidigare haft problem med olika typer av tillbud och 
arbetsskador av olika slag. Företaget arbetar därför kontinuerligt med säkerhetsfrågor för 
att göra arbetet säkrare och tryggare.  
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2 Tillvägagångssätt  

Sammanlagt genomfördes 5 intervjuer och 1 timmes verksvisning av en forskare under 
våren och hösten 2017. De intervjuade är 4 operatörer, varav 1 operatör även innehade 
rollen som skyddsombud på halvtid, samt 1 linjechef. Vid forskarens första besök 
genomfördes en verksvisning, vid vilken anteckningar togs som senare renskrevs i dator till 
totalt 4 tätskrivna sidor. Uppföljande material från deltagarna har även samlats in utifrån 
intervjuerna via telefonsamtal och mailväxling.  

Samtliga intervjuade var män men vid verksvisningen framgick att det även arbetade 3 
kvinnor vid avdelningen. Inga uppgifter togs om etnisk tillhörighet. Åldern på de 
intervjuade varierade från 40 till 58 år och anställningstiden varierade från 1 till 33 år.  

Tabell 1. Intervjuer och observationer i delstudien 

Intervju Datum Tidsåtgång Empiri Kön Ålder Titel 

1 20170511 45 min Intervju M 40 Operatör 

2 20170511 58 min Intervju M 53 Operatör 

3 20170511 45 min Intervju M 53 Operatör/skyddsombud 

4 20170511 41 min Intervju M 58 Operatör 

5 20170831 69 min Intervju M 49 Linjechef 

       

Observation       

1 20170511 60 min Verksvisning M  Linjechef 

Övrigt:   120 min 

Telefonsamtal 
samt 

mailväxling M  Operatörer samt linjechef 

Intervjuerna var halvstrukturerade och hade formen av samtal. Varje intervju utgick från en 
skiss som illustrerade studiens fokusområden: arbetsuppgifter, organisationskultur, med-
arbetarskap, ledarskap, organisering, förändring, teknik/digital teknik. Som stöd användes 
även en lista med följdfrågor för varje fokusområde. Dessa områden relaterades under 
samtalen till digitalisering.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Som underlag för analysen 
användes även anteckningar från intervjuerna. De citat från intervjuerna som presenteras i 
rapporten har varsamt ”tvättats” från upprepningar, hummanden, längre pauser och 
liknande. 
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Under början av december 2017 har linjechefen från företaget fått återkoppling på 
intervjuresultaten. Syftet med återkopplingen har varit stämma av resultatet och för att få 
in synpunkter på materialet och att minimera eventuella fel i rapporten.  
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3 Resultat: teman att beakta vid verksamhets-
utveckling och införande av ny teknik på det 
studerade företaget 

Fyra väsentliga teman att beakta när man arbetar med verksamhetsutveckling och 
införandet av ny teknik i denna organisation har identifierats (se tabell 2) – två av dem är 
relaterade till medarbetarskap, det vill säga teman som har att göra med hur medarbetarna 
relaterar till arbetet och dess förutsättningar och synen på den egna kompetensen. De andra 
två är relaterade till ledning och organisering, det vill säga de teman som rör hur verksamheten 
styrs, organiseras och utvecklas. 

Kommande avsnitt har följande struktur: 

 För varje tema följer ett antal indikatorer med korta beskrivningar som sedan 
illustreras med citat  

 För varje indikator identifieras både möjligheter och utmaningar när det handlar 
om att förändra verksamheten för att kunna ta till sig och använda mer digital 
teknik, vilket illustreras i en tabell 

 För varje indikator föreslås därefter möjliga sätt att bygga på möjligheterna och 
vända utmaningarna till styrkor/utvecklingspotential. 

Tabell 2. Teman att beakta vid verksamhetsutveckling och införandet av ny teknik 

Medarbetarskap Ledning/organisering 

Arbetet och dess förutsättningar Ledarskap och utveckling 

Anställdas kompetens och tilltro till egen förmåga Kommunikation och relationer 

I det följande beskrivs ovanstående fyra teman. Först beskrivs medarbetartemana därefter 
följer temana som rör ledning och organisering.  
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3.1 Arbetet och dess förutsättningar  

3.1.1 Hantverk 

Många av de intervjuade operatörerna ger uttryck för att arbetsuppgifterna kräver en hög 
grad av hantverkskunnande och det finns en tydlig yrkesstolthet. Synen är också relativt 
genomgående att denna typ av arbete inte kan göras lika bra på annat sätt eller ersättas av 
maskiner och robotar.  

Hos oss sker förändringar hela tiden men just det jobbet vi har är det ju svårt att göra några 
förändringar på utan det är ju om maskiner och sådant där, alltså mycket utav det vi gör idag 
det är ju handarbete. Gaslåga och hammare och bockar för hand och allt sådant där, så det 
är ju svårt att få till förändringar med rör och bottenfläns och det här.  

Det är mycket hantverk när man gör de olika momenten och inte så mycket maskingrejer, 
mer än gängningen då. Där har vi en maskin från 1940-talet.  

Man behöver vara lite händig och ha lite känsla, vi ska ställa in maskinerna så att de riktar 
materialet rakt. Så man behöver ha lite blick och kom ihåg.  

Tabell 3. Möjligheter och utmaningar med hantverk 

Möjligheter Utmaningar 

Stolthet över hantverket Skepsis från personalen 

Värdefull informationen om arbetets förutsättningar Omvandla hantverkskunnande till nya kompetensområden 

Möjligheterna med synen på arbetet som ett hantverk kan bland annat ligga i att ta tillvara 
på den yrkesstolthet som finns och använda kraften i engagemanget när man vill vidare-
utveckla verksamheten. Operatörerna sitter inne med mycket värdefull information som 
kan kopplas till de förutsättningar som behövs för att kunna införa digital teknik på ett 
hållbart sätt. Samtidigt utgör en skepsis från personalen en utmaning genom att det kan leda 
till ett motstånd som behöver hanteras på ett klokt sätt. Detta för att kunna omvandla 
hantverkskunnandet till nya kompetensområden som behövs i framtiden. 

3.1.2 Autonomi och självständighet 

Beskrivningarna av arbetsuppgifterna visar tydligt att operatörerna upplever sig vara själv-
ständiga i exempelvis hur arbetet ska planeras och läggas upp. Flera av de intervjuade 
uttrycker att de har relativt stort utrymme att ha egen kontroll över hur arbetet styrs och 
genomförs, inom vissa givna ramar. Något som ytterligare bidrar till en frihetskänsla är 
möjligheterna att till viss del kunna styra de egna arbetstiderna.  
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Vi planerar mycket själva och det underlättar ju mycket för chefen så att han inte behöver 
springa och jaga hela tiden utan vi styr upp verksamheten lite själva.  

Det är ingen som styr mig utan jag styr själv hur jag ska göra saker och ting. Det tycker jag 
är bra.  

Något av det bästa med jobbet är att vi har så fria arbetstider. Vi har ju flextid och kan i princip 
komma och gå lite som vi vill. Den här friheten får man inte på så många ställen. Sedan har vi 
inte världens bästa lön men eftersom jag älskar min fritid så väger det upp.  

Tabell 4. Möjligheter och utmaningar med autonomi och självständighet 

Möjligheter Utmaningar 

Känsla av intern kontroll Fortsätta göra saker på gamla sätt 

Delaktighet  Ineffektivitet 

Delegering Enkelkretslärande 

Den tydliga upplevelsen av självständighet i utförandet av operatörernas arbete ger goda 
möjligheter till positiva psykologiska processer såsom en känsla av att kunna påverka den 
egna situationen och att känna sig delaktig i det sammanhang man befinner sig i. Detta kan 
i sin tur bidra till trivsel och arbetstillfredsställelse och ge utrymme för chefen att delegera 
uppgifter. Utmaningar som kan uppstå är att hamna i ett mönster att fortsätta göra saker 
på ett sätt man känner sig trygg med vilket i sin tur kan leda till att inte upptäcka nya och 
mer effektiva arbetssätt. Det kan också bidra till lägre grad av utveckling och lärande på 
såväl individ som gruppnivå.  

3.1.3 Fokus på säkerhet  

De intervjuade är i hög grad medvetna om att företaget satsar stort på ett säkerhetstänk. 
Från ledningshåll betonas att säkerhet är en av de allra viktigaste frågorna inom hela 
koncernen. Trots det menar skyddsombudet att det inte alltid görs ordentliga risk-
bedömningar vid installation av nya maskiner. Det finns också en något delad bild av 
konsekvenserna av ett så starkt fokus på säkerhet, där en del ger uttryck för att det skapar 
begränsningar och att ibland fel saker prioriteras. Några framhåller den ekonomiska sidan, 
där begränsningar för att investera i säkrare maskiner handlar om resurser. Några av de 
intervjuade lyfter kvarvarande belastningsproblematik. En del av de intervjuade menar 
också att det inte finns tillräckligt bra säkerhetsutrustning på marknaden, såsom hörselskydd. 
En av operatörerna berättar om en farhåga om kommande höjda pensionsåldrar och menar 
att den som jobbar på golvet inom den studerade industrin inte klarar att jobba lika högt 
upp i åldrarna som en som har kontorsarbete. 
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Förr i tiden, på -80-talet då fanns det inte mycket säkerhetsarbete, men det har blivit väldigt 
viktigt på senare år, det är en jättestor skillnad.  

De största riskerna idag är att man installerar nya maskiner och inte gör klara och säkra 
riskbedömningar på dem, vad som kan hända. Gamla maskiner ska man ju riskbedöma så att 
de blir säkra. Så man betar av och gör det på gamla maskiner. Gängmaskinen tex från -40-
talet där har vi flyttat på start- och stoppknappen och sedan har det kommit till nödstopp. 

Vi har höj- och sänkbara bord, det hade vi inte när jag började här. Nu har man dem i rätt 
nivå, innan lyfte vi stängerna för hand.  

Det finns säkert grejer som både sågar och gängar och borrar i en maskin, det gör det säkert. 
Och maskiner som bockar alla hårnålar automatiskt, istället för att göra det manuellt. Det är 
mycket man gör för hand. Kanske har man inte ändrat på det för att man har varit snål. Men 
det skulle vara värt att satsa på för det blir ju belastningsskador om du står, om du ska stå 
och bocka 450 hårnålar för hand. Varje dag. Då blir det axlar och nacke, även om det inte är 
tungt, så blir det ju monotont och samma rörelse hela tiden. Men det finns maskiner som 
gör det där, så nog går det att förbättra.  

Någonting som är bra men väldigt irriterande är deras ständiga tjat om säkerhet, det är tjat 
om att vi ska lämna in riskobservationer. Vi ska lämna in förslag, det tjatas hela tiden. Så 
det ska liksom pressad fram, inte komma naturligt.  

Jag tänker inte jobba längre än 60, 61 … Man ska hålla. Det gör du inte som industriarbetare. 
Ja det är ju skillnad beroende på vad du jobbar med. Sitter man så här på kontor så kanske 
man håller längre. Men det är mycket dumma lyft som man gör varje dag, och det straffar sig 
till slut. Och hög bullernivå, förstör öronen.  

Vi har hörselskydd, men de räcker inte till, vi har fått specialhörselskydd men de räcker ändå 
inte till. 

Tabell 5. Möjligheter och utmaningar med fokus på säkerhet  

Möjligheter Utmaningar 

Säkrare arbetsmiljö Tillräckliga resurser 

Minskat risktagande Utveckling av säkerhetsutrustning 

 Högre pensionsåldrar 

Möjligheter med ett tydligt fokus på säkerhetsfrågor är att det bidrar till en utformning av 
en säkrare arbetsmiljö. Ett ökat säkerhetstänk kan också medverka till ett minskat risk-
tagande hos operatörerna. Båda dessa aspekter kan leda till färre olyckor och arbetsskador. 
Utmaningarna är många och bland de viktigaste är att ha ett långsiktigt perspektiv och skjuta 
till tillräckligt med resurser vid nyinvesteringar av maskiner och säkerhetsutrustning för att 
minska arbetsbelastning och arbetsskador. En höjd pensionsålder ställer större krav på en 
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hållbar arbetsmiljö där det är möjligt för operatörerna att fortsätta arbeta högre upp i 
åldrarna. 

3.1.4 Varumärkets betydelse 

Flera av de intervjuade kommer i sina svar in på den komplexa företagsstrukturen. Ett 
namnbyte och anpassning till den internationella koncernen under slutet av 1990-talet 
innebar en del förändringar som inte alltid upplevs har varit till fördel för den studerade 
verksamheten. Till exempel upplever några av de intervjuade att en centralisering innebar 
försämringar i kontakter med underleverantörer. Många av operatörerna beskriver 
övervägande fördelar med återgången till det gamla varumärket som genomfördes nyligen, 
såsom att gamla kunder kommer tillbaka och att i vissa fall snabbare beslut kan fattas.  

Tidigare hade vi en lokal firma som gjorde trälådor till packningen, man fick en trälåda på en 
timme. Nej sa de centralt, alla ska ha samma leverantör så då fick de lägga ner den lokala 
firman och vi beställer långt ifrån och det tar längre tid.  

Det är skönt att vi nu kan marknadsföra oss på rätt sätt, som passar oss. Det har varit lite 
låst under ett antal år. Många gamla kunder, som vi hade tidigare, har efterfrågat vårt 
varumärke. Så vi har kanske tappat kunder på grund att det nya namnet, som vi nu kommer 
få tillbaka tack vare att vi får tillbaka vårt gamla varumärke.  

Återgången till gamla varumärket kan ge konkreta förändringar, kanske lite snabbare till 
beslut. Andra inköpsvägar. Det har varit väldigt omständligt bara för att få ut en skruv från 
en järnaffär, så nu kan vi kanske hitta lite kortare vägar.  

Lite grann känns det som att något gick förlorat i och med det nya varumärket.  

Tabell 6. Möjligheter och utmaningar med varumärkets betydelse 

Möjligheter Utmaningar 

Fler kunder Relationer till kunder och leverantörer 

Organisationsidentitet Balans mellan lokalt och centralt 

Stolthet över det egna affärsområdet  

Ett starkt varumärke kan ge många möjligheter såsom fler kunder och samarbetspartners 
och olika typer av leverantörer. För operatörernas del ger ett starkt varumärke fördelarna 
att skapa förutsättningar att vilja identifiera sig med organisationen genom att känna en 
stolthet över det egna affärsområdet. Detta bidrar till en önskan att vara kvar inom 
organisationen och gör att man pratar gott om företaget i olika sammanhang. Utmaningen 
med förändringar i varumärket handlar om att bibehålla och utveckla goda relationer till 
både kunder och leverantörer. Att ingå i en internationell koncern rymmer också 
utmaningar i att få till en balans i det som ska styras lokalt och det som ska styras centralt. 
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3.2 Anställdas kompetens och tilltro till egen förmåga 

3.2.1 Tilltro till egen förmåga  

För att kunna lösa arbetsuppgifterna på ett bra sätt framgår vid intervjuerna att operatörerna 
behöver vara kreativa, påhittiga, noggranna samt bra på problemlösning. Operatörerna 
behöver också ta egna initiativ, säga ifrån om något inte fungerar och ha en förmåga att 
använda befintlig information för att skapa nya och egna lösningar. Det finns genomgående 
en stark tilltro till den egna förmågan och även till hela arbetsgruppens förmåga att vara 
självständiga. Det finns en tydlig lojalitet gentemot både linjechefen och företaget vilken 
genomsyras av en vilja att bidra till verksamheten på bästa sätt.  

Du behöver vara kreativ och ha lite fantasi. För mycket utav det vi håller på med är ju special 
och man använder huvudet och tänker lite själv. Du får en ritning men du måste vet hur. 

Vi har en linjechef som inte kan allt tekniskt här men han säger ju det att han inte kan, att 
man får förklara för honom så det fungerar bra.  

Eftersom jag varit här så länge så ser jag mig själv som en som står upp för gruppen om det 
är något, så kan jag ta upp det med chefer utan problem. 

Jag bidrar med så mycket kunskap som möjligt och sedan att när man är här, att man gör det 
man ska, att man inte kommer hit och såsar bara för att lyfta lön, utan du gör rätt för dig.  

Tabell 7. Möjligheter och utmaningar med kompetens och tilltro till egen förmåga 

Möjligheter Utmaningar 

Arbetsmotivation Användande av för lite resurser 

Arbetstillfredsställelse och trivsel Glapp mellan verklig kompetens och upplevd 

Yrkesstolthet Högre risktagande 

Det finns många fördelar och möjligheter med att ha personal som har en positiv syn på 
den egna kompetensen och en stark tilltro till den egna förmågan. Det skapar utrymme att 
våga sätta högre mål, att känna en tydlig arbetsmotivation som många gånger kan vara 
internt driven. En stark tilltro till den egna förmågan leder ofta till hög arbets-
tillfredsställelse, välbefinnande på jobbet och även goda resultat. Allt detta skapar 
gynnsamma förutsättningar att känna yrkesstolthet. Utmaningar kan ligga i om det finns ett 
glapp mellan den verkliga kompetensen och den upplevda. Om den upplevda kompetensen 
är betydligt högre än den verkliga kan det bland annat leda till ohälsa om man inte når upp 
till målsättningar. En lägre upplevd kompetens än den verkliga kan leda till under-
prestationer. En personalstyrka som har en stark tilltro till förmågan kan också bidra till att 
använda för lite resurser och/eller anstränga sig för lite vilket kan ge sämre resultat. Ett 
alltför starkt självförtroende kan också skapa oförsiktighet och högre risktagande vilket kan 
resultera i skador.  
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3.2.2 Kompetensförsörjning   

Det framkommer i de intervjuades berättelser att medelåldern vid den studerade 
avdelningen är hög och att de flesta också har arbetat många år inom företaget. Det har 
tidigare inte funnits någon tydlig rutin att rotera mellan olika stationer och arbetsuppgifter, 
utan varje operatör har mer varit expert inom sitt eget område. Detta har inneburit att det 
har varit svårt att hitta ersättare inom företaget för vissa arbetsuppgifter vid sjukskrivningar. 
För att ta tag i situationen med kompetensförsörjningen har den nuvarande linjechefen tagit 
initiativ till att göra en inventering av den befintliga kompetensen i en så kallad kompetens-
matris. Linjechefen har även en ambition att öka operatörernas motivation att utveckla den 
egna kompetensen genom att lära sig nya arbetsuppgifter, vilket syftar till att sänka 
sårbarheten vid till exempel sjukskrivningar eller tjänstledighet. Det framgår av intervjuerna 
att arbetsflödet inte är ett jämnt över året utan det är starka kontraster mellan arbetstoppar 
och dalar. 

Min kollega, vi är två stycken, han var sjukskriven i åtta veckor nu, så jag fick ta hela själv i 
åtta veckor, och då råkade det vara extra mycket jobb. Sedan har han kommit tillbaka nu, 
och nu är det helt plötsligt helt tomt, nu har vi knappt något att göra.  

En dag är skönt om det är lite att göra, men blir det många dagar så blir det riktigt tråkigt. 
Det är inte kul att sitta och stirra på mobilen åtta timmar om dagen. Men om det är hyfsat 
att göra på de andra avdelningarna så kan man gå in dit och köra.  

Vi har ingen fast rotation där operatörerna går runt, men vi jobbar med den som jag kallar 
kompetensmatris där vi dokumenterar, medarbetaren själv säger ”vilka uppgifter kan jag” 
och ”hur gör vi för att uppgradera oss hela tiden på vissa områden”?. Vissa områden är lite 
svårare där vi behöver certifieringar.  

Nu har jag tre som jag har lärt upp, som kan det här – nu kan du gå dit och göra det här för 
det här måste göras idag liksom. … Sedan försöker vi hjälpas åt över gränserna också, men 
det är en ledarskapsfråga, hur duktiga är vi på att motivera våra medarbetare att gå dit eller 
att hjälpas åt … jag försöker motivera våra medarbetare och säga ”åh, vad roligt att få göra 
någonting annat” för då kommer de också prestera.  

Tabell 8. Möjligheter och utmaningar med kompetensförsörjning 

Möjligheter Utmaningar 

Kompetensmatrisen Skapa trygghet 

Lärande och utveckling Generationsskifte 

Den nya kompetensmatrisen kan skapa goda möjligheter att öka flexibiliteten och 
mobiliteten hos operatörerna att kunna utföra fler och andra arbetsuppgifter. En kart-
läggning av kompetenserna kan också leda till insikter om att operatörerna kan mer än de 
trodde vilket stärker självförtroendet. Detta kan i sin tur leda till ökad motivation att lära 
sig nya saker. Utmaningarna ligger bland annat i att inspirera till lärande och utveckling 
vilket kan göras bland annat genom att skapa en trygg, stödjande och tillitsfull arbetsmiljö 



Utmaningar och möjligheter för digitalt arbete och organisering – delstudie 5 

22 Carina Loeb 

där tillräckliga resurser erbjuds. En annan utmaning framöver ligger i kommande pensions-
avgångar där en ny generation behöver uppmuntras att söka sig till företaget genom att 
tillhandahålla en attraktiv arbetsplats.  

3.3 Ledarskap och utveckling 

3.3.1 Upplevelse av styrning och ledning 

De intervjuade operatörerna har tät kontakt med och en nära relation till sin närmaste 
linjechef. Linjechefen är länken mellan operatörerna och högre chefer. Flera av opera-
törerna beskriver att de inte har någon kontakt alls med högre chefer. Det finns en generell 
upplevelse i gruppen att de högre cheferna inte känner till hur verksamheten på golvet 
bedrivs. Det omvända gäller också, och operatörerna vet i vissa fall inte ens vet vilka de 
högre cheferna är. Flera av operatörerna beskriver även brister som de kopplar till den 
upplevda okunskapen som finns om verksamheten på golvet, inte bara hos högre chefer 
utan även hos andra avdelningar inom företaget. Operatörerna upplever också till vissa 
delar att det inte blir lyssnade på. 

Vi har en linjechef som lyssnar och förstår, riktigt bra sådär. Och tänker på sina medarbetare. 

Om jag var högre chef så skulle jag tittat igenom organisationen och göra en helt ny struktur. 
Jag tycker liksom att det är för mycket folk på olika positioner, så det blir bara rörigt istället. 
Vi vet inte ens vad alla håller på med. Vi ser att de sitter framför datorn, men vad gör 
personen?  

Vi har inte så mycket kontakt med högre chefer, det är vår linjechef som sköter den kontakten 
när det är någonting.  

Vi har en flytt av packavdelningen och en kommande ny layout hur det ska se ut på nya 
arbetsplatsen och där har vi haft möten och det känns inte som de lyssnar på vad vi tycker. 
Vi gjorde ett eget layoutförslag men det känns som vi vart lite överkörda.  

Cheferna som är lite högre upp skulle vara mer insatta i verksamheten där vi jobbar, många 
utav de där de vet inte ens vad vi håller på med. 

Tabell 9. Möjligheter och utmaningar med upplevelser av styrning och ledning 

Möjligheter Utmaningar 

Tillit mellan närmaste chef och operatörer Bristande vikänsla med hela företaget 

Samhörighet Vag koppling mellan olika delfunktioner 

Identifikation Vi och dom mentalitet och bristande helhetssyn 
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Den goda tilliten mellan närmaste chefen och operatörerna skapar goda förutsättningar att 
fortsätta bygga vidare på den samhörighet som redan finns inom arbetsgruppen. En god 
relation med den närmaste chefen kan bidra till identifikation med företagets normer och 
värderingar om chefens agerande stödjer företagets mål och visioner. Den stora utmaningen 
ligger in en bristande vikänsla med hela företaget som till viss del kanske kan förklaras av 
en vag koppling mellan de olika delfunktionerna inom företaget. Detta har lett till en 
tendens till ”vi och dom” mentalitet och kan leda till en bristande helhetssyn.  

3.3.2 Att driva utveckling av produktions- och informationsteknologi  

Vid den studerade avdelningen finns i nuläget en relativt låg grad av automatisering. De 
intervjuade ger i sina berättelser uttryck för en medvetenhet om att i framtiden kommer 
nog arbetet se väldigt annorlunda ut och att till exempel graden av automatisering kommer 
att öka. Hur förändringar gällande produktionsteknologi och behov av kompetens kommer 
att se ut framöver är dock inte alls tydligt för de intervjuade operatörerna. Flera beskriver 
att förändringen förmodligen ligger väldigt långt fram i tiden. Några operatörer nämner 
också att det som skulle behövas för en större förändring skulle kräva så mycket resurser 
att det verkar vara alltför kostsamt, åtminstone i ett kortare perspektiv. Samtidigt beskriver 
både operatörer och linjechef att det är viktigt att utveckla produktionsteknologin utifrån 
både ett arbetsmiljö- och överlevnadsperspektiv. Utvecklingsarbetet behöver göras även 
om det skulle innebära att några blir av med jobbet.  

Jag tror att ganska mycket kommer se likadant ut om 10 år, så länge jag har varit med har det 
inte hänt så mycket. Om man tänker på övrig teknik, vad den har rusat, så står det stilla i 
industrin. 

Alltså det finns säkert lösningar men lösningen är nog ganska långt bort tror jag.  

Det är svårt att säga hur det ser ut om 10-15 år för det hänger på en massa saker. Det är väl 
klart att man vill automatisera allting som när vi bockar och det där men det finns ju ingen 
som tål den där värmen. Vi kör ju upp över 1000 grader när vi jobbar med det där så att det 
finns inte maskiner som klarar av att göra det där. Vi jobbar för hand.  

Det finns ingenting hos oss som svetsar som är automatiserat. Det finns lösningar men det 
är tidskrävande och kostar väldigt väldigt mycket pengar. 

Jag tycker att det är bra om man kan få jobben att bli bättre för personalen. Sedan kan det 
innebära att man blir av med jobbet, och tjänster. Men då får det bli så. Kan du få bort farliga 
moment och slitiga moment, så är det ju jättebra. Innebär det sedan att man blir av med den 
tjänsten, så ja, då är det så.  

Det framkommer i intervjuerna att det mesta av informationsflödet går via närmaste 
linjechefen. När det gäller utveckling av informationsteknologi så anser både linjechefen 
och flera av operatörerna att det finns mycket att göra redan idag för att effektivisera. En 
del operatörer nämner att intranätet är krångligt och har fungerat dåligt. Det finns en 
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förhoppning om att ett nytt system, som är på gång, kommer att innebära förenklingar och 
förbättringar. Bilden av vad som ska finnas på papper och vad som ska finnas i en dator är 
delad och här är de intervjuade inte helt överens. 

Intranätet har varit sämre nu, nu är det superkrångligt. Förut hade vi allt på samma sida, alla 
genvägar, allting på samma sida. Nu får du bläddra och söka och lägga till egna genvägar.  

Datasystemet är inte användarvänligt för fem öre, det är jättekrångligt. Men ett nytt system 
håller på att utarbetas som jag verkligen hoppas är bättre.  

Det här företaget skulle spara massor av pengar på att digitalisera sig mera och ta bort den 
här pappersmängden vi har här. Alltså det är fruktansvärda mängder papper. Alltså alla 
ritningar är på papper. Istället för att man kanske har som iPads nere i produktionen där man 
bara skickar över en ritning. Jag tror att hela företaget skulle spara miljontals kronor per år 
på det här. Det finns jättemycket att göra.  

Jag tycker nog att ritningarna ska vara på papper, då kan man ta dem med sig. Du jobbar ju 
inte på samma ställe. Ibland kapar du grejerna på ett ställe, och så ska uttagen bockas, då får 
du gå bort och tända en svets och så ska de bockas i en bockmaskin, då måste du ha alla 
mått, då kan du inte springa fram och tillbaka. Jag vet inte om en padda skulle funka så bra, 
de håller nog inte så bra heller. Det blir ju ganska dyrt om de går sönder hela tiden.   

Tabell 10. Möjligheter och utmaningar med att utveckla av produktions- och 
informationsteknologi 

Möjligheter Utmaningar 

Effektivisering Resursfråga  

Göra andra och nya saker Överlevnad 

Skapa bättre arbetsförhållanden Motstånd 

Möjligheterna med att driva utveckling av produktions- och informationsteknologi ligger 
bland annat i att skapa förutsättningar för effektivisering. En mer effektiv produktion kan 
i sin tur leda till möjligheter att göra andra och nya saker vilket kan öppna upp för nya 
affärsområden. En mer utvecklad produktions- och informationsteknologi kan också skapa 
bättre arbetsförhållanden. När det gäller informationsteknologin så finns förmodligen en 
hel del lösningar inom räckhåll. Här kan utmaningen snarare ligga i att kunna hantera den 
mängd av information som går att samla in. Den största utmaningen ligger kanske snarare 
i utvecklingen av produktionsteknologin och att den kräver mycket stora investeringar och 
i vissa fall kanske inte ens lösningarna finns tillgängliga på marknaden än. Just en mer 
utvecklad produktionsteknologi är dock på sikt sannolikt det som krävs för en överlevnad 
på en hårt konkurrerande marknad. Och samtidigt finns hos en del operatörer ett motstånd 
som exempelvis skulle kunna förklaras av en oro för att få ha jobbet kvar och en osäkerhet 
kring den egna kompetensen att klara av en helt ny arbetssituation.  
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3.4 Kommunikation och relationer 

3.4.1 Relationer, språkbruk och bemötande 

När det gäller relationer och bemötande så betonar flertalet av de intervjuade att det 
viktigaste för både trivsel och för att få arbetet att fungera på ett bra sätt, att visa omtanke 
gentemot varandra. Det är också viktigt att lyssna på varandra och att hjälpas åt och att nya 
ska känna sig välkomna. Flera av de intervjuade beskriver att stämningen på avdelningen 
nu är mycket bättre än den har varit tidigare. Den intervjuade linjechefen samt skydds-
ombudet beskriver ett aktivt arbete med att förändra både språkbruk och bemötande.  

När vi kommer då fikar vi och är det någonting så kan vi prata om det uppe i fikarummet. 
Så vi tar alltid en kaffe när vi kommer och sedan går man ner, det är ungefär samma procedur 
varje dag. 

Det viktigaste är att medarbetare lyssnar på varandra och tar hänsyn till varandra, alla kan ju 
olika saker, så man ställer upp och hjälper varandra och ger varandra lösningar på saker och 
ting, att man hjälps åt och det tycker jag vi läser ganska bra när någonting strular eller 
någonting är problem.  

Det är bra om folk inte pratar ner någon bakom ryggen, det hade vi förr. Men det vart 
upprett., vi försöker hålla det på en bra nivå.  

Det är viktigt att få nya som börjar här att känna sig välkomna. Att de sitter med vid borden 
på fikat, även om de inte säger så mycket, man måste försöka få med dem i samtalet, lite 
grann i varje fall.  

Både operatörer, skyddsombud och linjechef beskriver i intervjuerna att språkbruket kan 
vara ganska hårt och detta kommer till uttryck i normer och värderingar som kan tyda på 
lite av en machokultur. Det är också få kvinnor anställda vid avdelningen. Det finns en 
medvetenhet om att skämten ofta är grova. Ansvaret för en förändring av språket ligger på 
den som inte gillar det. Om man inte vill acceptera språket ska man säga ifrån.  

Vi har en tuff jargong därnere men alla är ju inbitna på det där så vi kör. 

Det kan vara lite hårda skämt, men det är ingen som menar något illa, och är det någon som 
säger att det här är inte ok, då är det inte ok. Säger man ifrån, då släpper man det.  

De enstaka tjejerna som är här är rätt så grova i munnen de också. Då de är inte så mycket 
bättre, de heller, om man ska hårdra det.  

Vi har rätt så grovt språk där nere, ganska sjuk humor, och allt sådant där. Vissa kanske inte 
tycker att det är så jättetrevligt och sådär.  
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Det där ”högt i tak”, ta bort det där, det uttrycket vill jag inte veta av, det finns ingenting 
som heter högt i tak, det är vad vi själva accepterar och hur vi vill bli bemötta som är det 
viktiga. Bara för att du har en viss nivå själv på hur du pratar, så är inte din granne på samma 
nivå då måste du acceptera det, det är den som säger ifrån och som sätter nivån. 

Tabell 11. Möjligheter och utmaningar med relationer, språkbruk och bemötande 

Möjligheter Utmaningar 

Finns en medvetenhet att bygga vidare på Jargong som sitter i väggarna 

Lojalitet Tystnad från de som inte samtycker 

När det gäller relationer, bemötande och språkbruk inom arbetsgruppen så finns en god 
möjlighet att fortsätta utveckla den positiva spiral som har börjat byggas upp. Det finns en 
medvetenhet kring att den tuffa jargongen kan vara en nackdel och exempelvis skapa 
utanförskap och ohälsa. Utmaningen ligger till viss del i att hitta verktyg för att förändra en 
jargong som sitter i väggarna. Detta är till stor del en ledningsfråga. Hur man kan påverka 
kultur och klimat på ett sätt som förändrar normer och värderingar på alla nivåer i hela 
företaget. Kanske ligger också ansvaret för att en förändring ska komma till stånd för 
mycket på de som inte gillar jargongen.  

3.4.2 Relationer till övriga funktioner och avdelningar 

Beskrivningarna i intervjuerna vittnar om att det till viss del kan finnas en enkelriktning i 
kommunikationen både mellan olika funktioner och mellan olika nivåer. Operatörerna 
skildrar en situation där det inte är ovanligt med felaktiga ritningar eller ritningar med brister 
vilket beskrivs leda till ineffektivitet och dubbelarbete. Det finns lite av en uppgivenhet i 
dessa berättelser som skulle kunna bero på att man inte upplever att det sker någon 
förbättring trots att man tidigare påtalat dessa och liknande problem. Det finns också en 
tendens till att en bristande sammanhållning mellan avdelningar lett till en ”vi och dom” 
känsla med syndabockstänkande. 

Det vi där nere känner är att när man planerar saker och ting, de som är där uppe har ingen, 
alltså uppfattning hur lång tid det tar att göra saker och ting utan de ser ju bara att vi svetsar 
och svetsa det går ju fort när man inte kan och inte vet, men det kräver ju mycket planering 
innan man börjar svetsa. Har man inte jobbat inom industri eller på golvet så vet man inte 
hur man lägger upp det här. Som ett exempel vi fick in rullar förut, de hade satt fyra timmar 
på två rullar men en rulle tog 13 timmar att svetsa bara. Så det var två man som körde 13 
timmar i streck och avlöste varandra.  

Alltså vi tittar ju alltid på ritningarna och kollar att det stämmer. Det är det första vi gör och 
de som sitter på och gör ritningarna kanske inte vet vad vi ska använda för tillsatsmaterial 
men vi brukar rätta till det själva utan att säga någonting.  

Det som gör ritningarna är duktiga men de har nog inte kunskap i allt som svetsning och 
tillsatsmaterial och det här, utan det brukar de kunna blanda hej vilt. Men vi har väl aldrig 
gjort så stor sak av det där. Men det måste ju förändras för att skulle det komma någon ny 
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då får vi problem och det kostar en massa onödig tid om vi ska hålla på och slipa ner och 
göra om och svetsa om från början igen så det har vi inte tid med.  

Ibland kan man ha synpunkter på en ritning som är fel, så påtalar man felet, och så går det 
två veckor, och så kommer samma handling ner igen med samma fel. Det kan vara lite 
irriterande.  

När jag kom in här så kändes det inte som vi var en enad front utan de som tog in ordern 
var ena fronten och de som producerade var en annan front, och sedan gick vi en inbördes 
fight. Då vart det mycket det här ”ja, det är inte jag som har gjort fel” och ” det är fel någon 
annanstans”.  

Tabell 12. Möjligheter och utmaningar med relationer till övriga funktioner och 
avdelningar 

Möjligheter Utmaningar 

Finns värdefull kunskap om vad som inte funkar Samverkan mellan avdelningar 

Stor utvecklingspotential Dubbelriktad kommunikation och dialog 

Det finns en enorm potential i att förbättra relationerna till övriga funktioner och 
avdelningar. Genom att dra nytta av den värdefulla kunskap om vad som inte fungerar som 
operatörerna sitter inne med finns goda möjligheter till utveckling i en positiv riktning. 
Utmaningarna ligger i bristande förståelse för varandras arbetsområden och en till synes låg 
samordning/samarbete mellan olika avdelningar/enheter. Genom att jobba på att på olika 
sätt förbättra kommunikationen och skapa utrymme för mer dialog kan man vända 
utmaningarna till en styrka.  
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4 Avslutande kommentarer 

I denna rapport har beskrivits hur de intervjuade operatörerna och deras linjechef på en 
avdelning vid ett stålföretag i Sverige resonerar kring sitt arbete och dess förutsättningar 
samt hur de ser på hur verksamheten styrs, organiseras och utvecklas.   

Resultaten av intervjuerna visar att det finns en genuin stolthet över hur arbetet utförs 
idag och att det rymmer en stor portion hantverksskicklighet. Det finns en positiv kraft i 
beskrivningarna av tilltron till både den egna förmågan och hela arbetsgruppens förmåga. 
Samtidigt ger operatörerna i sina berättelser uttryck för en medvetenhet om att arbetet nog 
kommer se väldigt annorlunda ut i framtiden. Hur denna förvandling kommer gå till ter sig 
för operatörerna på den studerade avdelningen, där verksamheten i låg grad är auto-
matiserad, som ett mysterium och är något som de inte riktigt kan föreställa sig. Det kan 
vara så att de visioner och målbilder som ledning på högre nivåer eventuellt har inte är 
tydligt förankrade hos operatörerna på golvet. Utmaningar är att utöva ett ledarskap, på 
olika nivåer, för att driva ett förändringsarbete där målet är en övergång till en hållbar digital 
arbetsplats. Det kommer behövas ett ledarskap som både tar tillvara på den tilltro till 
förmågan som finns och samtidigt omvandla de gamla kompetenserna för en framtida och 
kunskapsintensiv digital industri.  

En viktig aspekt när ny teknik ska introduceras är att hänsyn tas till den kontext där den 
ska införas och där identifiera möjligheter och utmaningar. Introduktionen av ny 
produktions- och informationsteknik är således flerdimensionell och kräver en kontextuell 
anpassning i varje enskild organisation.  
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