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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 
begränsade förkunskaper om metallindustrin, med värme och har bemödat sig med 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 utgöra 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 inte är deterministisk. Sättet teknik implementeras på 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, innovation 
och kunskapsöverföring (delstudie 6 inom DAO-projektet). Vidare undersöks även 
förändrade kunskapskrav, flexibilitet, kompetensförsörjning och mångfald (föreliggande 
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.  

Kompetens och kunskapskraven för operatörerna har förändrats med digitalisering och 
automatisering. Paradoxalt nog har arbetsuppgifter både utarmats (tyst kunskap hos 
operatörer standardiseras och utförs av OT-styrd teknologi) och blivit mer komplex (man 
inte bara övervakar maskiner och IT som styr dem, man behöver även kunna ingripa 
fysiskt i vissa arbetsmoment eller i fall av ”strul”). Då teknologin är sammanbyggd genom 
löpande band krävs även större ansvar för teamet; är det strul på ett ställe i produk-
tionskedjan påverkas alla andra.  

Operatörsyrken inom metallindustrin anses vara typiskt ”manliga” yrken, vilket man 
associerar med tunga lyft och hårda arbetsvillkor. Manlighetsidealen är också kopplade till 
kontroll över tekniken, i motsats till kvinnlighetsidealen som är kopplade till omsorg, 
vilket återspeglas i typiskt kvinnliga yrken inom omsorg och administration. Det finns 
också föreställningar om att digitalisering och automatisering förändrar arbetets innehåll 
och att det därigenom öppnar upp för ny organisering av arbetet bortom en sådan köns-
stereotypisk uppdelning.  

Vi kan konstatera att digitalisering och automatisering har gjort traditionellt fysiskt 
arbete, såsom operatörsyrken inom metallindustrin, mindre fysiskt krävande. Krav på IT-
kunnande har samtidigt ökat, då uppföljningen av produktionen tas över av digitala 
program som operatörer förväntas kunna hantera. Sådana arbetsmoment relaterade till 
uppföljningen av produktionen har tidigare oftast utförts av kvinnlig administrativ 
personal och kan nu rationaliseras bort och tas över av digitala program. Den nya 
teknologin har potential att öppna upp för nya sociala mönster, där genusstereotypa 
särskiljningar kan lösas upp. Trots denna öppning verkar det könsstereotypiska tanke-
sättet finnas kvar och könsfördelningen inom operatörsyrken är fortfarande mans-
dominerad. Denna studie undersöker bland annat hur sociala föreställningar om mång-
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fald, förändrad konkurrens och rekryteringsstrategier bidrar till att förändringsprocessen 
går sakta, trots företagets uttalade policy för diversifiering. 

Företagets kompetensförsörjningsstrategi förändrades som följd av den ekonomiska 
krisen under 2009 och det förändrade också efterfrågan på och sammansättningen av 
arbetskraften. Ökad intern och extern flexibilisering blev då en respons som tillämpats i 
flera sammanhang.  

Företaget har övergått från högkonjunkturens ”öppna porten till samhället”-modell där 
Arbetsförmedlingen och Komvux var viktiga partners för att rekrytera och utbilda efter-
frågad arbetskraft, till en ny rekryteringsmodell som följd av den ekonomiska krisen. I 
nuläget rekryteras istället nya operatörer huvudsakligen genom bemanningsföretag för att 
täcka tillfälliga fluktuationer i arbetskraft, t.ex. på grund av sjukdom.  

Flexibilisering tillämpas även internt. Operatörerna måste lära sig ett flertal moment i 
sitt flöde för att möjliggöra interna omplaceringar. Sådan flexibilitet kan också ses som en 
respons på förändringar i teknologin. Digitaliserad och automatiserad teknologi verkar 
även vara mer känslig för produktionsstopp p.g.a. teknologiska problem. Arbetskraft som 
blir överflödig vid produktionsstop kan antingen skickas hem på ledighet eller omdirigeras 
internt enligt avtal mellan företaget och facket. Vidare ska operatörerna på sikt inte bara 
lära sig olika apparater inom ett och samma flöde, utan även apparater inom andra flöden. 
Omplacering kan då vara en lösning för att ersätta arbetare vid sjukdom.  

Beträffande den externa rekryteringen så följer företaget en uttalad policy för diversi-
fiering. Trots detta förekommer könsstereotypiska uppfattningar av kvinnliga och manliga 
kunskapsfält. Det förekommer en viss skillnad i hur män och kvinnor i ledningen samt de 
på operatörsnivån har reflekterat kring dessa frågor. Bland män i ledningsfunktioner 
förekom en föreställning om att kvinnor som kommer från typiska ”kvinnoyrken” har ett 
handikapp jämfört med de som kommer från tekniska yrken. Utan tekniska förkunskaper 
anses de ha svårt att ta till sig kunskaper och färdigheter som operatörsyrket förutsätter. I 
jämförelse verkar män inom operatörsyrken se kvinnor som mer kunniga i områden som 
kräver multifunktionalitet (såsom traversföring). Kvinnor själva ser främst sina egna 
farhågor och rädslor inför ”manliga” yrken och arbetsmiljöer som ett hinder, men finner 
samtidigt att sina typiskt ”kvinnliga” erfarenheter från hushåll och tidigare yrken har hjälpt 
dem i de ”manliga” miljöerna på det sättet att de lyckats omtolka och anpassa erfaren-
heterna så att okända situationer blir mer familjära. I de få handikapp de känner, t.ex. vid 
ett fåtal fysiskt krävande arbetsuppgifter, kan de be om hjälp från andra kolleger. 
Sammanfattningsvis är inte de ”kvinnliga” erfarenheterna och eventuella svagheterna så 
stora att god kollegialitet och stöd av kolleger inte kan kompensera, samtidigt som de 
bidrar med sina ”kvinnliga” erfarenheter genom att omtolka och göra stålverkets miljö 
mer hemmavänlig och hanterbar. 

När det gäller etnisk diversitet verkar det som att högkonjunkturen har öppnat upp portarna 
för en större etnisk mångfald hos medarbetarna. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft minskat 
och en ökning av sökande med rätt typer av teknologiska förkunskaper anpassade till en auto-
matiserad och digitaliserad arbetsmiljö har gjort det svårare för nyanlända att hitta sina vägar in i 
företaget.  
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1 Bakgrund: det studerade företaget 

Det studerade företaget i denna studie är ett internationellt tillverkningsföretag inom stål-
industrin. I företagets studerade produktionsenhet i Sverige pågår både utveckling och 
tillverkning, men företaget har även verksamhet i andra delar av världen. För att försäkra 
anonymiteten 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. Inom 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 dimensionerna förfinas till kundens 
önskemål. Slutprodukten inom 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 mening att man tillhanda-
håller produkter enligt recept på 900 olika stålsorter, men företagets produktion i ton är 
relativt liten i internationell en 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 specia-

                                              
1. För att anonymisera företaget används härifrån och famåt KP för att beskriva en produktionsenhet som 
utför en kontinuerlig produktionsprocess enligt en löpande bandprincip och BT för en verksamhet som utför 
batchproduktion. 
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liserade 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 mot kunderna och hur viktigt det är att kunna spåra 
produkter i produktionskedjan i syftet 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 4.02.  
Företaget har infört en LEAN-inspirerad styrningsmodell. En sådan styrning 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 gemen-
samma 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 systemtrappan, 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 LEAN-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 LEAN 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 operatörernas involvering och ansvar eftersom de ständigt själva hanterar ett 
avpersonifierat styrinstrument, å andra sidan innebär de digitala spåren ökade möjligheter 

                                              
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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att 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 del-
studie är hur den sociala organiseringen av teknikens utnyttjande formas, hur teknikens 
användning organiseras och vilka handlingsutrymmen som finns för produktionschefer, 
lagledare och operatörer i sin 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 vid BT och två rundturer vid KP. Dessa visningar spelades 
även in. Korta reflektioner skrevs också ned efter varje tillfälle under fältstudien. 

Tabell 1. De intervjuade 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 00:50 

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 

 

Företagsgemensamma funktioner 

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

HR-chef M 20170518 00:52 

Processtekniker M  20170518 00:42 

Facklig ordförande M 20170519 1:33 

Produktionsenhetschef 

Produktionsenhetschef 

Operatör 

Ställare 

Koordinator 

K 

K 

M 

M 

M 

20170519 00:48 
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 14 operatörer och 3 skiftledare 

 3 supporttekniker, produktionstekniker och produktionslogistiker  

 4 flödeschefer 

 2 produktionschefer 

 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 
förutsättningar som 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 Digitalisering och förändrat arbetsinnehåll, kompetens och 
kunskapskrav  

Digitalisering och automatisering förändrar förutsättningarna för arbetet, men hur 
arbetets innehåll formas och omvandlas till praktik kräver social organisering. Nedan pro-
blematiseras hur ledningen och operatörerna reflekterar över de utmaningar som digitali-
sering och automatisering innebär för organiseringen av arbetet.  

3.1.1 Ledningsperspektiv på kunskap 

3.1.1.1 Möjligheter 

Automatisering anses förändra arbetets innehåll och organisering. Operatörer interagerade 
mer fysiskt med produktionsredskapen i sitt arbete under förutsättningarna som fanns 
under den traditionella arbetsprocessen som har beskrivits i delrapport 6.3 Som följd av 
automatiseringen har operatörsjobbet omvandlats från att fysiskt hantera maskinerna till 
att övervaka jobbet som utförs av maskinerna. Operatörer behöver dock fortfarande rätta 
till, justera och byta delar vid behov, samt genomföra regelbundet underhåll av 
maskinerna. 

Utifrån de tekniska förändringarna finns det olika möjliga arbetsorganisatoriska 
lösningar. Det som förändrats är att övervakningen tagit mer plats, medan den fysiska 
delen av arbetet minskat i betydelse. Å ena sidan skulle det kunna leda till att man 
specialiserar uppgifter så att de handlar mer om övervakning, å andra sidan ökar även de 
praktiska aspekterna med arbetet: 

… för annars skulle man tänka sig inom framtiden att du bara har övervakare som sitter 
och är proffs på maskiner och sen har du några som springer och gör allting praktiskt. 

                                              
3. Se s. 18 i Asztalos Morell, I. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och oranisering – delstudie 6: 
Arbetsvillkor, kunskapsöverföring och innovation. Arbetsrapport 2017:6 i serien Studies in Social Sciences. Västerås: 
Mälardalens högskola. (Fulltext i PDF-format finns tillgänlig på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh: 
diva-37362.) 
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En sådan lösning skulle dock göra att de som övervakar jobbet inte har den tekniska 
kunskapen om produktionsprocessen, och de som utför de fysiska uppgifterna har inte 
samma möjligheter att få en överblick över styrningen av produktionen. Att kunna förena 
dessa sidor är centralt för medarbetarnas yrkesstolthet, enligt HR-chefen: 

Då tror jag inte du får rätt förståelse för maskinen. Har du helhetsansvar, du både sköter 
skärmen, du byter skär, du gör allting runt maskinen, då får du en väldig professionalism i 
det. Ett ägandeskap. Som är också förenat med processen av maskinen… Det finns en 
stolthet i det då. Att man kan sin maskin, man kan sin… 

Med utgångspunkt i dessa tankar föreslås istället att skapa arbetsuppgifter för operatörer 
som förenar tekniskt kunnande och fysiskt arbete med maskinerna med ett mer 
styrningsinriktat övervakningsarbete: 

Jag tror att tiden framför skärmen för operatörer blir större och större. Sen har du ändå 
moment när du måste gå ut och byta kapklinga, du måste gå ut och göra daglig insyn i 
maskinen som är relativt tungt och relativt tekniskt krävande. Så de delarna. Så att även om 
själva handlaget, alltså att det fysiska arbetet vid maskinen blir mindre, så är det ändå 
fortfarande ett väldigt viktigt inslag. 

Utifrån ett ledningsperspektiv anser man därför inte att några enkla jobb har tillkommit 
med digitaliseringen: ”Fast man kanske har tagit bort jobb som är lågt värderade. Som har 
blivit överflödiga”. Snarare så har operatörsjobben blivit mer komplexa och krävande. 

3.1.1.2 Utmaningar 

Utifrån LEAD-filosofin ska ansvar läggas på produktionsnivån och då företaget tillämpar 
produktion i olika skift krävs det att ansvar kan delegeras till någon då ledningspersonal 
inte är på plats. Vissa operatörer lyfts därför upp till skiftledare: 

… enhetscheferna är dagtidsgående och sen har man kollektiva skiftledare som håller upp 
ledarskapet på kvällar, nätter och storhelger samt helger. Och det är typiskt ett sånt jobb 
som har tillkommit, som är väldigt, väldigt högt värderat. 

Den teknologiska utvecklingen inom digitalisering och automatisering förutsätter personal 
med specialiserade kunskaper. Enkla åtgärder kan operatörer utföra, men blir det mer 
omfattande problem så behöver man vända sig till specialister. Mer avancerade fel kräver 
alltmer specialiserade kunskaper och genomförs därför av högre utbildade tekniker, vilket 
sedan faktureras till produktionsenheterna. Som följd av att sådana behov uppstår blir 
produktionen och operatörerna mer beroende av dessa experter. 
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3.1.2 Operatörsperspektiv på kunskap 

3.1.2.1 Möjligheter  

I den äldre teknologins flöde, särskilt för maskiner av typ I (se även maskiner av typ III4), 
är arbetsprocesser svårare att standardisera. Operatörer interagerar direkt med maskinerna 
och deras kunskap om hur materialet ska formas är central. Exakt hur en önskad 
slutprodukt ska formas anses vara mycket individuellt och sättet man går tillväga på för att 
åstadkomma detta är svårt att beskriva på ett standardiserat sätt. Detta innebär även att 
det anses svårt att automatisera vissa processer och att hitta pålitliga sätt att byta ut det 
mänskliga omdömet och kunskapen med teknik och automatisering. Några av opera-
törerna som arbetar med manuella moment anser att det finns sådana gränser:  

Att göra bedömningen då hur den är krokig och hur jag ställa in maskinen, vet jag inte om 
det går att lösa med teknik eller, ja, jag vet inte. Man behöver ju liksom … Ja, det skulle 
behöva avancerad teknik i alla fall, för att lösa det. 

Operatörernas arbete har påverkats i och med introduktionen av IT-baserad styrning. 
Förändringen är mest påfallande på enheten med löpande bandbaserad produktion och de 
interaktiva IT/OT-lösningar som beskrivs i delrapport 6 (se linjeproduktion av typ V5). 
Övervakning av produktionen styrs av IT/OT-interfacet och är en stor del av operatörer-
nas arbete. Det är en mångfacetterad bevakning:  

 man följer den virtuella processen genom SUPERIOR och REAL 

 man följer arbetsflödet genom hela arbetsprocessen 

 man bevakar den aktuella arbetsprocessen i manöverrummet  

 handpåläggning förekommer dock i olika grad vid vissa produktionsmoment. 

3.1.2.2 Utmaningar 

Operatörernas kunskap är olik ledningens och här finns det ett gap att fylla. Ledningen lär 
sig genom att studera och har en mer övergripande syn. Innan de kan sätta sig in i 
produktionen behöver de komma närmare själva maskinerna och operatörernas kun-
skaper om dem. 

Operatörer anser att de behärskar maskinerna bättre än ledningen. Därför behövs det 
någon i ledningen som har varit med i produktionen och som kan förstå maskinerna. 
Sådan erfarenhet premieras, men även om en från ledningen har varit med i produktionen 
någon annanstans så betyder inte det att den personen förstår sig på maskinerna i en 
annan produktionskedja: 

                                              
4. Ibid. 
5. Ibid. 
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A: Så B. kan…han har jobbat i produktionen. Han kan den. 

B: Ja, jag tror inte han kan så jävla mycket. Jag tror inte han har jobbat i någon maskin här 
vid 1:an. 

Ledningen anses ha en mer teoretisk och generell kunskap om maskiner. Dock är varje 
produktionskedja unik och därför kan en person som tidigare arbetat i en viss produk-
tionskedja bli förvånad när den kommer till en annan produktionskedja. Därför bör man 
lära sig maskinerna var för sig: 

De känner hela sträckan och de förstår sig på vad det är för fel och allting. Men … de som 
har jobbat på finverket eller på någonting de kommer till oss också i början. Man känner 
sig ”Oj”. Med vissa saker måste man jobba några år för att känna till och så. 

3.1.3 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 2. Digitalisering och förändrat kunskapskrav 

Utmaningar Möjligheter 

Gap mellan ledning och operatörer i kunskap om 
produktionsteknologin 

Förkunskapskraven är låga, man kan lära sig på jobbet 

Låg automatisering  

Det är i mångt och mycket tal om tyst kunskap, vilket är 
svårt att sätta ord på eller standardisera  

Man behärskar sin maskin 

Ledningen anser att vissa processer anses vara lätta att lära 
ut, så som traversföring, men man kan underskatta 
svårigheter 

Har nära relation med materialet man arbetar med och kan 
forma det 

Tyngre lyft  

Hög automatisering  

Expertkunskaper krävs om något går fel Fysiskt mindre krävande 

Automatiseringen kan inte göra människor överflödiga, de 
krävs för att övervaka 

Övervakningsjobb 

Mycket stillasittande kombinerat med hög uppmärksamhet 
på monotona processer kräver mental uthållighet 

Kan kombinera övervakning och handpåläggning 

 Man sitter tillsammans i manöverrum 

 Inom enheter med lägre automatisering bör operatörernas tysta kunskaper 
kartläggas. 

 Möjligheter finns att automatisera både maskiner och IT/OT-interface där 
arbetet skulle kunna underlättas. 

 Då arbetets karaktär förändras öppnas möjligheter för att förändra arbetets 
organisering. 

 Bra att kombinera olika uppgifter (övervakning och handpåläggning) vid enheten 
med hög automatisering. 
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 Ledningen bör reflektera över vad förändrade arbetsvillkor gör med 
operatörernas kropp och hälsa (t.ex. monotont arbete eller mycket stillasittande). 

 Bra att se över möbleringen, och byta ut mot ergonomiska lösningar. 

3.2 Digitalisering, automatisering och rationaliseringar av 
arbetsorganisationen  

3.2.1 Ledningsperspektiv 

3.2.1.1 Utmaningar 

Ledningen eftersträvar flexibilitet. Från ett ledningsperspektiv är det därför viktigt att 
kunna anpassa arbetskraften till produktionsbehoven. Man vill helst inte betala för 
arbetare när det sker långa produktionsstopp. Avtal inom kollektivavtalet möjliggör att 
skicka hem arbetare och kalla in extra vid behov. Samtidigt kan oplanerade händelser 
kräva extra arbetsinsatser, då man behöver jobba hårt för att rätta till felet. Under mitt 
besök förekom längre produktionsstopp som delvis hade att göra med en extern 
cyberattack mot IT-systemet, men också med introduceringen av en ny högautomatiserad 
ugn i ett av produktionsmomenten, vilken har tagit tid att optimera. Automatisering och 
digitalisering kan innebära risker som leder till längre eller kortare produktionsstopp, 
vilket motiverar företag att använda sig av arbetskontrakt med flexibla tider. 

Utöver den produktionsrelaterade motiveringen för flexibilitet finns det även andra 
anledningar till att hitta alternativa lösningar. En sådan anledning är medarbetarnas 
sjukfrånvaro. En arbetsgivarstrategi för att minska arbetsstopp p.g.a. sjukdom har blivit 
att arbetsgivare förordar att operatörer ska kunna hantera flera maskiner (idealiskt sett 
alla). Om alla kan allt går det att omplacera operatörer om någon är sjuk. Sådana lösningar 
kan vara fördelaktiga även för arbetstagarna, då de kan känna mindre press att komma till 
arbetet om de är sjuka. En sådan strategi förutsätter dock att operatörer kan hantera flera 
produktionsprocesser. 

En annan lösning är en del av en långsiktig strategi som handlar om att koncentrera 
medarbetare som övervakar flera produktionsfunktioner till ett manöverrum, istället för 
att använda sig av flera, utspridda manöverrum. Sådana möjligheter öppnas ju mer 
produktionsprocessen blir automatiserad. Det underlättar hanteringen av sjukfrånvaro 
och leder även till att antalet operatörer kan minskas: 

När vi gör de stora investeringarna och det handlar väldigt mycket om att man 
samlokaliserar operatörsrum och man kan merutnyttja och att det blir mer och mer 
övervakning och mindre fysiska ingrepp, så att på sikt så kommer det att bli färre … en 
person kan övervaka flera flöden då. 
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3.2.2 Operatörsperspektiv 

Flexibilitet är inte nödvändigtvis lika hög prioritet för medarbetarna, eftersom det lägger 
ansvaret på arbetarna när produktionshinder uppstår. Likväl kan det komma order som 
har hög prioritet eller lägen efter långa produktionsstopp där det blir väldigt mycket att 
göra och då blir det istället ökad press på medarbetarna. Detta uppfattas dock inte vara 
något stort problem: ”Ja, ibland blir det så, att det blir material som kommer som det är 
prio på och då lär man ju trycka på och köra på då”. 

Även om produktionens växlande behov främst gör arbetsgivarna extra intresserade av 
att ha flexibla lösningar, kan flexibilitet även främja arbetstagarna. Att ta in ett extra skift 
vid kampanjer kan underlätta belastningen på dem som arbetar dagtid: 

Ibland … det blir material som kommer som det är prio på och då lär man ju trycka på och 
köra på då… Det är väl kanske inte så mycket för företagets skull, utan det är ju mer … 
Om natten kör så blir det inte lika stor press på förmiddagen och eftermiddagen, typ så. Så 
man hjälper varandra liksom. 

En annan aspekt av den interna flexibiliteten är att kunna hantera flera uppgifter. Det 
möjliggör att till exempel hoppa in i ett annat arbetslag och täcka upp om någon är sjuk. 
Att flytta runt på det sättet kan ha ett egenvärde i sig för operatörer, eftersom det ger 
variation i arbetet: ”Det är … enkelt att bara sitta vid en maskin men det blir ju tråkigt i 
längden, tycker jag i alla fall för jag vill gärna kunna röra lite grand på mig så det blir 
någonting nytt.” 

Att flytta runt möjliggör även att träffa andra kolleger som annars bara arbetar vid en 
och samma plats: ”när man hoppar omkring då får man lite nytt sådär”. Ett annat sätt att 
försäkra sig om variation är att variera uppgifterna vecka för vecka: 

Vi kör ju varannan vecka så att vi… den veckan jag sitter här då blir det mera ut och röra 
på sig och köra truck och travers och lite så, medans den veckan man sitter där är mera 
sitta still och hålla koll på datorn och lägga upp körplan och lite så. 

Att kunna flera arbetsuppgifter betyder att man kan byta med andra operatörer i 
arbetslaget om man känner sig trött på ensidigheten i en uppgift: 

Skulle jag känna till exempel efter ett halvt skift att jag inte orkar något mer, men då har jag 
en till kille på laget som kan batchmaskin Y och då kan jag gå till honom och säga … Han 
kör travers nu till exempel, ”nu vill jag köra travers i ett par timmar och så får du rikta”. Så 
man kan liksom … 

Att många kan flera uppgifter gör det även lättare för alla att kunna ta ledigt: ”… det är 
bra att vi har det här, att vi är flexibla. Då är det lättare att få ledigt och så där också.” 

När produktionen rullar på behöver man bevaka sin plats och det arbetet kan låsa in 
operatörerna. Behöver man t.ex. gå på toaletten kan man dock be en kollega att hoppa in 
under tiden, vilket möjliggörs genom en flexibilitet av att flera operatörer kan flera olika 
maskiner: 
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… så gör man det efter avbyte [eller] ber att få gå på toaletten eller hämta kaffe eller 
någonting. … Det är det som är så bra med att vi är flexibla och lär oss så mycket jobb 
som möjligt. Det är ju bara bra. 

3.2.2.1 Utmaningar 

En möjlig utmaning med att behöva vara redo att flytta runt är att det gör arbetsdagen 
oförutsägbar. Dock upplevs det inte vara någon större utmaning: ”Det kan ju vara lite 
sådär att ”Ja, men idag vet jag inte vart jag ska vara någonstans” och så. (Skratt)… Jag 
tycker att det är helt okej.” 

En annan utmaning när man har många uppgifter är att man behöver vara aktiv med 
sina kunskaper. Man behöver påminna sig, annars hinner man komma ifrån: 

Så det är både och det där med att man ska kunna överallt och så känner ju jag också som 
är ofta överallt och hoppar här och där, att helt plötsligt så kommer det upp en ny grej och 
då vet man inte riktigt vad det där är för någonting. Man tappar ju lite grand. 

Arbetsmiljön är krävande och stillasittande jobb kan medföra påfrestningar, något som 
operatörerna främst uppmärksammar som ett arbetsrelaterat problem: ”Har lite ont i 
ryggen på grund av att man sitter lite för mycket men det gör ingenting. Kommer med 
åldern faktiskt ... man börjar bli lite stel.” 

Att lära sig flera uppgifter uppmuntras av företaget genom ett belöningssystem, men en 
del av operatörerna ser inte det som den huvudsakliga drivkraften: 

Ja, man får ju sådana här KV-poäng… Det blir ju några hundringar beroende på hur 
mycket man kan och vad man kan, men… Nej, jag tycker att det är bra för min egen del så 
att man inte sitter fast på samma ställe. 

3.2.3 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor?  

Tabell 3. Flexibilitetskrav och automatisering 

Utmaningar Möjligheter 

Växlande arbetsbelastning: Dötid vid produktionsstopp, ökat 
behov av insatser vid nödsituationer 

”Flexanställning”, då man kan skicka hem arbetare på 
”tvångssemester” och kalla in för övertid då extra insatser 
krävs 

Sjukdom Instegsjobb med timanställning (traversförare) 

Löpande bandet gör att om det blir stopp i en del av 
produktionskedjan, då finns inte möjlighet att jobba med 
något som ligger före eller efter den processen. Dock finns 
det två-tre processer som går att växla mellan om problemet 
ligger i slutändan av produktionsprocessen 

I den mindre avancerade produktionskedjan, där maskinerna 
inte är ihopbyggda, är det lättare att flexa mellan olika 
produktionsprocesser 

Det kan finnas material som det är ”prio” på för att kunden 
behöver snabb leverans 

Öka operatörers kunnande av olika maskiner 
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 Det verkar som att företagets ”morötter” för att stimulera operatörer till att lära 
sig flera uppgifter fungerar olika bra som motivation för olika operatörer. Kunde 
vara värt att undersöka vilka motkrafter som finns.  

 Det verkar som att operatörer och ledningen har delvis ett unisont intresse av att 
främja att operatörerna ska kunna hantera flera maskiner.   

 Man bör undersöka eventuella faror med att tappa djupkunskap om maskinerna 
om operatörerna flyttas runt för mycket. 

 Det verkar som att kunnandet av flera arbetsmoment möjliggör en bättre 
förståelse för produktionens helhet hos operatörer. 

 Det verkar som att icke-automatiserade maskiner kräver mer tyst kunskap, vilket 
är svårare att standardisera och överföra. Därmed kan digitalisering/automati-
sering innebära att det är lättare att vara multitaskare? 

3.3 Mångfald 

Som tidigare beskrivits så förändrar digitaliseringen arbetets karaktär. Det fysiskt tunga 
arbetet utförs med hjälp av olika redskap och andelen arbetsmoment som automatiseras 
ökar. Att underlätta arbetet och minska säkerhetsrisker är viktiga drivkrafter för automati-
sering. Från ett arbete baserat på fysisk interaktion med maskiner har arbetet förändrats 
till övervakning av maskiner. Utöver det har införandet av IT-styrning inneburit nya 
arbetsmoment där arbete med styrningsprogram med hjälp av datorer införts. Metall-
arbetaren har varit typiskt ”manligt” kodad och har tidigare associerats med fysiskt 
krävande arbete. På grund av digitalisering och automatisering har dock kraven på tunga 
lyft minskat och arbetets karaktär har fått mer inslag som tidigare ansetts karakterisera 
”kvinnliga” yrken. Det innebär att den nya teknologin kan vara en öppning för kvinnors 
inträde i operatörsyrken inom metallindustrin. 

Företaget har en uttalad diversifieringsstrategi och har på olika sätt arbetat för 
mångfald. En strategi är att blanda akademiskt utbildade och de med operatörserfarenhet 
bland linjecheferna. Detta har haft genomslag i både enheterna KP och BT. Det har även 
förekommit särskilda satsningar under olika tidsperioder för att rekrytera kvinnor, särskilt 
under perioder med arbetskraftsbrist. Sådana satsningar finns numera för att rekrytera 
kvinnliga ingenjörer och chefer. Som följd har företaget numera 30% kvinnliga chefer.  

3.3.1 Ledningsperspektiv 

3.3.1.1 Möjligheter 

Tack vara särskilda satsningar finns det en ökande andel kvinnor i ledningsfunktioner hos 
företaget, vilket delvis är ett resultat av företagets medvetna rekryteringsstrategi. Bland 
kvinnor i ledningsfunktioner finns både sådana som fick sin anställning tack vare uni-
versitetsutbildning, men också de som gått från att vara operatörer. Dessa kvinnor har en 
positiv uppfattning om kvinnors möjlighet att ta operatörsjobb inom metallindustrin och 
har egna erfarenheter av att ha bytt från traditionella ”kvinnoyrken” till traditionellt 
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”manliga” yrken inom metallindustrin. De kände ingen nackdel med att ha kommit från 
kvinnoyrken: 

Nej, [jag] började min karriär med traditionella kvinnoyrken, jag städade ..., jag jobbade på 
restaurang, … i affär, på hemtjänsten. Sedan så hörde … att de skulle ha en stålteknik 
grundkurs för tjejer, i [kommunen]. Det var -89. Då hade de kris, de fick inte folk att söka 
till [företaget]. Det var så då, de flesta som är uppvuxna i [kommunen] vill inte jobba på 
[företaget]. Så då -89, drog de igång en jättekampanj, dels för att behålla kvinnorna i 
[kommunen]. [Företaget] och [kommunen] i samarbete då startade upp den här utbild-
ningen. 

Att det kan finnas tveksamheter kring kvinnors förmåga att passa in i tekniska operatörs-
yrken kan ha att göra med att det inte förekommit speciellt omfattande värvningar av 
kvinnor sedan högkonjunkturen 1989. Att föra travers har länge ansetts vara ett 
kvinnoyrke vid företaget. Att kvinnor var och är anställda som travers- eller truckförare 
beror även på att män anser att kvinnor är mer försiktiga jämfört med män: 

Truck och travers [körde många kvinnor], för kvinnor körde försiktigare, var mera 
noggranna än killar sägs det. Traditionellt, sant eller inte.  

Det verkar som att män i ledningen inte betraktat traversförande som ”cul-de-sac” för 
kvinnor, utan att de kan, i fall de har motivation, gå vidare till andra yrken. Om de inte går 
vidare beror det på avsaknad av motivation till att göra det: 

… det var upp till var och en hur man var själv, ville man, visade man intresse och ville lära 
sig andra arbetsuppgifter, så absolut, så var det välkommet. Men många satt nöjda med att 
köra sin travers, ville inget annat. 

3.3.1.2 Utmaningar 

Kvinnor kan uppleva olika former av utmaningar när de träder in i traditionellt ”manliga” 
yrken. Trots att det finns en uttalad policy för att öka kvinnornas andel inom ledande 
positioner kan t.o.m. samma personer som talar för denna policy ha en uppfattning om 
att kvinnor med traditionella kvinnoyrken har ett handikapp inför ett operatörsyrke inom 
metallindustrin. Det förekommer även uppfattningar inom ledningen rörande hur kvinnor 
med färdigheter från typiska ”kvinnoyrken” kan passa till tekniska yrken inom företaget. 
Trots att några i ledningen konstaterar att det finns en efterfrågan av arbetskraft konsta-
terar en anställd att det saknas sökande med tekniska förkunskaper och att kvinnor med 
traditionella kvinnoyrken inte har de önskvärda förkunskaper som sådana anställningar 
skulle förutsätta:  

Och det där blev inte riktigt, riktigt bra. Vi fick in kvinnor men så kommer man från 
frisöryrken, det kom lite barnskötare och såna saker. Och det här, det är precis lika 
förödande för män ska jag säga, som kommer från de här… kock och sådär, för det finns 
inget riktigt tekniskt intresse och tekniskt kunnande.  
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Att kvinnor inte hittar vägar till operatörsjobb inom metallindustrin kan även handla om 
kvinnors egna hämningar. Inte bara själva yrket kan kännas främmande, utan även arbets-
miljön. Att man har svårt att gå över tröskeln kan också handla om kvinnors inre oro och 
farhågor. Sådant har även de kvinnliga cheferna upplevt som har påbörjat sin karriär i 
företaget som operatörer: 

”det var … att komma innanför grindarna, att inte ha blivit skrämd av allt det liksom. 
Första anblicken när man kommer in i stålverken och de kör igång ugnen och så, det låter 
och det är hett, det är flytande stål. Det är lite sådär skrämmande. Men sedan är 
arbetsmiljön, att jobba i, inte alls så skrämmande och tuff som man kan tro.”  

Även nuvarande kvinnor i ledningsposition har funnit att i början av anställningen var 
klimatet lite tufft, men inte mer än att man kunde klara sig om man var lite tuff själv: ”Jag 
har nog lite skinn på näsan, det måste man nog ha, att vara lite tuff så. Så det funkade 
jättebra. Jag blev jättebra välkomnad.”  

Trots att det förut verkar ha funnits kvinnor i företaget som arbetat med traverser 
ansåg man att vissa andra yrken, såsom smide, inte var passande för kvinnor. Dock har 
arbetsbördan minskat med en ökad modernisering även i dessa yrken: 

Jag började på smide då och jag var den första kvinnliga smeden, någonsin. Det var liksom, 
alla sa det, tungt och bullrigt, ingenting för en tjej … [men] jag sa redan när jag började, 
att är det för tungt för en tjej så är det för tungt för en kille också i längden, så då måste 
man göra något för att bygga bort de här tunga uppgifterna. Och det har vi gjort, otroligt 
mycket sedan -89.  

Förutom teknologiska förbättringar blir det även en lättare arbetsbörda på grund av 
lagarbetet: 

Fortfarande tunga uppgifter kvar, absolut, men det är också det att man är ju ett lag, man 
jobbar ju liksom, man sliter ju inte ut en människa på de här tunga uppgifterna hela tiden, 
utan man roterar ju. … 

3.3.2 Operatörsperspektiv på kvinnor i operatörsyrken 

3.3.2.1 Möjligheter 

Det verkar som att kvinnor har blivit en synbar minoritet bland operatörerna. Det finns 
ett flertal kvinnor inom typiska ”manliga” yrken inom företaget och flera av dem 
anställdes under den tidigare satsningen på kvinnor inom tekniska yrken som redan 
nämnts. Många av dessa kvinnor bytte traditionellt ”kvinnliga” yrken mot tekniska och 
har lyckats väl med att bemästra sina yrken. Dessa kvinnors berättelser tyder på att de har 
lyckats med att rota sig i denna typiskt ”manliga” arbetsmiljön, trots att de kom från 
typiskt ”kvinnliga” yrken. 

Från operatörkvinnornas perspektiv förefaller det inte som något särskilt utmanande 
att vara operatör i en högteknologisk linje som på KB. Ett sätt att hantera miljöombytet 
var att omtolka omgivningen i termer som var familjära för dem utifrån tidigare livs-
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erfarenheter: ”På vissa saker tänker man faktiskt inte på… Man kör bara, typ som hemma 
med disken in i maskinen och … Så är det.” 

En kvinnlig operatör anser att hennes tidigare utbildning och yrkeserfarenhet i ett 
väsentligt annorlunda och typiskt kvinnligt fält inte alls har varit något hinder för att finna 
sin plats inom ett mansdominerat yrke, snarare tvärtom:  

Jag började jobba på … som servertris och städade lokaler. Gick medan man är ung. Då 
kan man jobba som servertris, men måste man ändå tänka lite … 

Ja, så det var lika bra att man byter yrke och går till arbetsförmedlingen. Men faktiskt så 
ångrar jag mig inte. Jag trivs jättebra. 

Ett skäl till kvinnors inträde till ”manliga” operatörsjobb var stödet från Arbets-
förmedlingen under högkonjunkturen. En av de kvinnliga operatörerna har lyckats med 
karriärbyte från ett typiskt kvinnligt yrke till ett typiskt manligt genom vuxenutbildnings-
insatser som stöddes av Arbetsförmedlingen. Den beskrivna satsningen skedde under en 
högkonjunktur för operatörer med CSN-utbildning. Liknande karriärvägar för kvinnor 
genom vuxenutbildning finns kanske inte i samma utsträckning idag. 

En föreställning som inte verkar stämma enligt kvinnliga operatörer är att 
metallindustrin skulle innebära väldigt tungt arbete. De menar att den senaste tidens 
utveckling gjort att det finns många redskap som gör att arbetet inte längre kan betraktas 
som fysiskt tungt: 

det låter typ ”metallindustri jättetungt”, men man sliter inte så mycket. På vissa ställen är 
det lite tyngre och på vissa ställen är det lite lättare. Men man har väldigt många hjälpmedel 
så …  

En annan intressant aspekt är hur kvinnliga operatörer uppfattar arbetsklimatet inom ett 
typiskt manligt yrke. Mina kvinnliga operatörsinformanter uppfattar inte att de är mot-
arbetade av sina manliga kolleger, utan känner snarare att de får bra stöd dem när det 
gäller arbetsuppgifterna: 

Om det är någonting som jag inte klarar eller någonting. … Det finns killar här … om det 
är spätta eller om det är någonting som man inte kan göra själv och man måste ropa på 
hjälp. Det är bara att ropa så kommer de. 

Flera av kvinnorna tycker även om att de manliga kollegerna är mer ”rakt på sak”, vilket 
gör medarbetarskapet lättare: 

Ja, och andra sidan så tycker jag faktiskt ibland att det är toppen att jobba med killar än 
med tjejer för man vet exakt var man har dem ... Om de vill hjälpa till så kommer de och 
hjälper till. Vill de inte så eller inte kan så säger de ”Jag kan inte nu”. 

En kvinnlig operatör anser även att det inte är lika självklart att klimatet skulle vara så 
fördelaktigt mellan kvinnor i kvinnodominerande yrken. En annan informant menar att 
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kvinnor som arbetar inom mansdominerade yrken brukar anamma den positiva sidan av 
den manliga arbetsmiljön inom operatörsyrken:  

Men med tjejer i vårt lag eller i vår byggnad fungerar det jättebra. Det finns lite olika yrken 
eller några yrken som är lite mer kvinnodominerade. Jag kan inte prata om dem. Jag vet att 
här hos oss fungerar det faktiskt utmärkt.  

3.3.2.2 Utmaningar 

För kvinnor kan arbetsmiljön vara avskräckande och de kan ha problem med att tro på 
sina egna förmågor. Men stödjande chefer kan överbygga de första farhågorna och oron: 

Jag var mest rädd att jag kan skada en karl som ska göra ren de där skänkarna. Efter två 
dagar berättade jag för den chefen … han tyckte jag var jättestark eftersom han sa att det är 
väldigt många som inte vågar säga att de inte kan utföra jobbet, men mår dåligt. 

Bland flera manliga operatörer på verkstadsnivån finns det också en positiv uppfattning 
till hur man anser att kvinnliga egenskaper skulle kunna vara fördelaktiga inom tekniska 
yrken:  

Jag har upptäckt att tjejer … kan frakta mycket bättre för de blir inte lika stressade … Nej, 
de har sitt lugna tempo. De lunkar på och bryr sig inte så mycket. De gör sitt grejs liksom. 
Och de klarar oftast av det bättre än killar … Och det säger man … att man ska jobba 
säkert ... Och det gör du om du gör det lugnt. Men en kille kan oftast stressa upp och då 
händer olyckorna. Medan tjejerna gör inte det.  

En sådan karakterisering associerar vissa egenskaper till kvinnor, och genom det 
rättfärdigas kvinnors högre antal bland traversförare. Som en av ställarna har poängterat, 
är traversföring ett av de tyngsta jobben på företaget. Det är både hög stress och ständig 
rörelse, då man måste ta hänsyn till att avlasta från andra operatörer som är färdiga med 
sin beställning och samtidigt vara vaksam på andra operatörer som arbetar inom 
påföljande arbetsmoment och som väntar på att traversförare ska leverera nya arbets-
ordrar.  

3.3.3 Operatörsperspektiv om etnisk mångfald 

En annan aspekt av mångfalden berör etnisk mångfald. Högkonjunktursperioder, så som 
under nittiotalet, skapade en öppning av möjligheter för utlandsfödda att få anställning i 
företaget som operatörer. 

3.3.3.1 Möjligheter 

När det gäller etnisk mångfald bland arbetskraften tycks det som att ett arbetskraftsbehov 
uppstod samtidigt som vågor av utbildade flyktingar invandrade och sökte jobb, såsom 
flyktingarna som kom till Sverige under Balkankriget.  
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Jag gick på … utbildning… Det är arbetsförmedlingen som betalde den utbildningen. Det 
är väl lite … att man ska kämpa tills man får vissa saker … det var jag som såg det. Jag 
började jobba på … som servertris och städade lokaler. Gick medan man är ung. … Ja, så 
det var lika bra att man byter yrke och går till arbetsförmedlingen. 

Vägen in för nyanlända under år 2006 var genom CSN-utbildning, praktik och sommar-
jobb. Under företagets guldålder var företaget ett med det omgivande samhället. Den 
etniska mångfalden bland medarbetarna i företaget representerade då ett genomsnitt av 
kommunens invånare, vilket tyder på att företaget tidigare har lyckats väl med att integrera 
nyanländ arbetskraft vid flyktingströmmar. 

3.3.3.2 Utmaningar 

Så är inte fallet idag. Det har kommit stora flyktingströmmar till kommunen, främst 
utom-europeiska flyktingar, men dessa är inte särskilt representerade på företaget. Det kan 
te sig något förvånansvärt med bakgrund av att företaget är ett utpräglat globalt företag 
med många besökare och affärspartners från världens alla hörn. När man tänker på 
företagets framtida kompetensförsörjning skulle man därför kunna reflektera över hur en 
breddad rekrytering skulle kunna bidra till att förankra arbetskraften i det omgivande 
samhället och hur utbildningar och språkkunskaper skulle kunna gagna företaget. 

En av de intervjuade påpekade att det förekommer IT-orienterade Komvux-satsningar 
i kommunen för nyanlända. Samtidigt finner inte dessa nyutbildade sin väg in i företaget. 
Det skulle kunna studeras hur kommunens och Arbetsförmedlingens utbildnings-
satsningar gagnar de behov som företaget har för sin framtida kompetensförsörjning: 

Förut i alla fall så fanns det ett ställe där de utbildade CSN-operatörer. Och det var i stort 
sett bara ja, från utlandet. Ja, man ser det på utseendet. Och det stod ett 15–20-tal och 
väntade där vid busshållplatsen. Och jag tänkte så här, nu kommer det en sommar, nu ska 
vi ha in sommarjobbare. Nej, jag såg aldrig till de där.  

Det finns även en slags ärlig tuffhet på arbetsplatsen. Man retas gärna om till exempel 
språkliga brytningar, men man har än ärlig ton som man kan bemöta med att visa sig tuff 
tillbaka: 

Men man får ibland kritik när man pratar på snabben att vissa kollegor inte förstår vad jag 
säger förrän man tittar dem rakt i ansiktet också. Men det ingår i jobbet. Allt ingår i jobbet. 
Att vi är tjuriga, att vi är irriterade på varandra. 
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3.3.4 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 4. Mångfaldens utmaningar och möjligheter i en digitaliserad/automatiserad 
arbetsmiljö 

Kön 

Utmaningar Möjligheter 

Kvinnor som söker arbete utifrån kommer från traditionellt 
kvinnliga yrken och har inte teknikvana  

Kvinnors mångsysslande anses vara en resurs t.ex. bland 
traversförare 

Kvinnor har mindre fysisk styrka Traditionellt kvinnliga sysselsättningar, såsom bakning, 
skiljer sig inte mycket från det som sker i ugnarna på KB 

Mäns sociala mönster att vara rakt på sak i relation till 
kvinnors mer intrikata sätt att umgås 

Som följd av automatiseringen minskar betydelsen av fysisk 
styrka 

Etnisk mångfald 

Utmaningar Möjligheter 

Samhället utanför skiljer sig från företaget, då många 
nyanlända inte finner sin väg in i företaget 

Företagets globala förankring skulle gynnas av ökad etnisk 
mångfald 

Kommunens och Arbetsförmedlingens satsningar på digital 
kunskap hos nyanlända kommer inte till nytta i företaget när 
man rekryterar 

 

Ett givande forskningsprojekt skulle kunna fokusera på frågan om hur företagets kompe-
tensförsörjning och behov av arbetskraft kan tillfredsställas genom att bredda rekry-
teringsbasen.  

 Företaget behöver fortsatt kritisk granskning av hur föreställningar om tekniskt 
kunnande är kopplade till föreställningar om kön och etnicitet. Det förekommer 
uppfattningar om hur kvinnor som har bakgrund inom ”kvinnoyrken” har 
erfarenheter som inte är kompatibla med det som efterfrågas inom tekniska 
yrken. 

 Ett paradigmskifte har ägt rum inom rekryteringen: Från en tidigare modell där 
man fick arbetskraft via Arbetsförmedlingen och Komvux, till en där man 
rekryterar genom konsultföretag. Det behövs en kritisk granskning av hur detta 
påverkar möjligheten för en diversifierad rekrytering som bidrar med både etnisk 
och könsmässig bredd till företaget. 



Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 7 

30 Ildikó Asztalos Morell 

3.4 Kompetensförsörjning och rekrytering 

Företagets produktion sker i sammanhanget av en globaliserad marknad som är känslig 
för konjunktursvängningar. Något som ställdes på sin spets under krisen 2009, då man var 
tvungen att avskeda 1 000 personer. Som följd av krisen har man gjort ”rationaliseringar”. 
Även om många återanställdes, så blev det ”inte riktigt lika många … kollektivanställda 
operatörer”. Digitalisering och automatisering har inneburit att antalet medarbetare har 
minskat. Dock, enligt information från medarbetare under min vistelse, har minskningen 
huvudsakligen skett genom att nya anställningar inte utlysts efter att anställda gått i 
pension eller lämnat företaget frivilligt.  

3.4.1 Ledningsperspektiv 

3.4.1.1 Möjligheter 

Ett system har växt fram sedan 2016 där man har delat upp arbetskraften: En del utgörs 
av dem som hör till ”grundbemanningen”, d.v.s. operatörer som har kollektivavtal med 
företaget. En annan del är de som anställs genom konsultföretag och är flexibla. De 
konsultanställda uppskattas vara 30 personer, att jämföras med de 450 kollektivanställda 
och 50 tjänstemännen på företaget: 

Jag tycker vi har en relevant bemanning, vi har gjort så att vi har suttit och förhandlat i en 
grundbemanning på alla fabrikerna, som sitter. Skulle du få en tillfällig topp, produk-
tionstopp, då använder vi konsulter och hyr in personal. Och vid föräldraledighet, 
långtidssjukskrivna, då använder vi också inhyrningar. Så vi visstidsanställer inte där. Men 
däremot ser vi en långsiktig uppgång som ändrar en skiftform, då ska vi anställa 

Konsultanställningar kan avbrytas med kort varsel och utgör en del av företagets flexi-
biliseringsstrategi. Företaget har inte samma förpliktelser mot dessa medarbetare. 
Företaget behöver inte erbjuda fast anställning, utan det är bemanningsföretaget som har 
ansvar för anställningen. På så sätt kan dessa personer kallas in när företaget har behov 
och avskedas när sådant behov inte längre finns. Anställningar genom bemanningsföretag 
används i vissa fall för att testa nyrekryterade. De får då lära sig ”enkla” jobb och om de 
passar får de mer permanenta jobb.  

De kommer via våra bemanningsföretag och så har de ersatt en föräldraledig eller en 
långtidssjukskriven, så att de har jobbat med skiftlaget, de har jobbat med de här 
personerna i minst ett par månader. Så vi vet precis vem det är. De har ju ett väldigt stort 
försteg. Så att vi går ut och anställer från en annons, rakt av, det är faktiskt väldigt ovanligt.  

Parallellt med den pågående omvandlingen av produktionsprocessen och dess organisa-
tion pågår även en omvärdering av vilka kompetenser som uppfattas ha nyckelroller inom 
företaget. Pensionsavgångar är förutsägbara händelser där ledningen med strategisk 
planering kan förebygga att företaget förlorar personal med central kompetens och det 
verkar då först och främst handla om tjänstemannapositioner. 
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3.4.1.2 Utmaningar 

Utifrån ett HR-perspektiv finns det behov, rentav brist, på kvalificerad arbetskraft. Det 
hänger samman med att arbetskraften som företagen eftertraktar förväntas jobba med den 
nya teknologin. Arbetet har blivit mer komplext på grund av digitalisering och auto-
matisering: 

Absolut, det är en ganska viktig grej. Vi tittar i dag på att man verkligen kan… för att 
jobben blir svårare och svårare. Digitalt är över huvud taget mer komplext. Så att en rekry-
teringsprocess för en operatör i dag den är ganska omfattande. Förut, sa man ”kom in och 
så tar vi det”… då fick man jobb väldigt lätt. Idag är det ett nålsöga att passera, även för att 
bli operatör om man kommer utifrån och ska in. 

Förtaget vill gärna att eventuella nyrekryterade ska vara unga med lämplig utbildning. En 
inkörsport är genom företagets egen gymnasieskola med teknisk utbildning. Som regel 
finns många sökande på varje annons, i genomsnitt 100 personer, men det är få som har 
lämplig bakgrund. Det finns dock en paradox mellan företagets syn på ökade kvalifika-
tionskrav och användningen av tillfälliga konsultanställda för att säkerställa kompetens-
behovet. 

3.4.2 Operatörsperspektiv 

Konsultanställda får främst ”enkla” arbetsuppgifter. Att vara kranförare betraktas som en 
sådan uppgift. När man pratar med operatörer framträder dock en annan bild: Enligt dem 
är det en väldigt stressig och komplex arbetsuppgift. ”Konsultarbetare” på korta anställ-
ningar förväntas fungera som ersättare vid sjukskrivningar och ska inte övergå till fast-
anställningar. Dock menar operatörer att det mer och mer blivit som ett instegsjobb till en 
fast anställning. 

Ja, vi tycker väl att … när det är tillfälliga toppar och om vi säger sjukskrivningar, 
föräldraledigheter, studieledigheter, då har inte vi något emot att man hyr in så att säga. 
Men tycker inte om … när man anställer på vakanta platser i grundbemanningen så tycker 
ju jag i alla fall att det inte är bra. 
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3.4.3 Hur kan man vända möjligheter och utmaningar till styrkor? 

Tabell 5. Företagets kompetensförsörjningsstrategi och digitalisering/automatisering 

Utmaningar Möjligheter 

Ekonomisk osäkerhet beträffande arbetstillfällen p.g.a. 
konkurrenskänslighet och förlust av arbetstillfällen p.g.a. 
digitalisering 

Flexibla anställningar 

Differentiering mellan centrala och marginella 
kunskapsområden och arbetsmoment  

Instegsjobb 

Osäkra instegsjobb Företaget kan testa potentiella medarbetare genom 
”konsultarbete” via bemanningsföretag 

Företaget avsäger sin styrande roll i rekrytering av 
arbetskraft 

 

 Hur instegsjobb fungerar som långsiktig kompetensförsörjningsstrategi bör 
undersökas. Betyder användningen av konsultföretag att företaget avsäger sig 
ansvaret och möjligheten att styra sin egen kompetensförsörjning? 

 Det är också av intresse om man tänker på hur mångfalden som finns i det 
omgivande samhället kan omsättas till resurser för företaget. 

 Öka företagets egen styrning av rekrytering. 

 Öka samhällsengagemanget genom riktade vuxenutbildningssatsningar för 
områden där man förespår framtida arbetskraftsbehov. 

 Samarbete med Arbetsförmedlingen och Komvux för riktade satsningar. 
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4 Slutsatser och reflektioner 

Analysen har lyft fram betydelsen av samspelet mellan teknik och människa, hur viktigt 
det är att tänka på betydelsen av hur organiseringen utvecklas kring ny teknologi samt hur 
normer och föreställningar påverkar sättet teknik används i produktionsprocessen. Nedan 
sammanfattas de viktigaste reflektionerna kring hur möjligheter och utmaningar kan 
utnyttjas för fortsatt utveckling. 

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

 Att kunna flytta runt mellan olika uppgifter är en uttalad företagsstrategi för att 
effektivisera användingen av arbetskraften. Samtidigt finns flera aspekter som 
gör sådana lösningar attraktiva för arbetstagare. Bland annat ger det variation 
och möjliggör en bättre social sammanhållning. 

 Stöd från andra operatörer verkar vara central för både kunskapsinhämtning och 
för att klara arbetsuppgifter. Resurser skulle kunna avsättas för att satsa på team-
building och på projekt för ännu bättre social sammanhållning. 

 När det gäller rekrytering så har företaget frångått sin tidigare ”öppna porten”-
praktik till en mer indirekt rekrytering genom bemanningsföretag. Det innebär 
att styrningen av vilka som rekryteras överlämnas till externa aktörer. Eftersom 
kompetenskraven har förändrats, precis som det omgivande samhället, så vore 
det en god idé att överväga om inte företagets egen styrning bör ökas av hur 
nyckelkompetens ska rekryteras. 

 Förutfattade meningar bör omprövas om kvinnliga och manliga egenskaper och 
hur typiska ”kvinnliga” och ”manliga” jobb ger bättre förkunskaper för att 
kunna arbeta inom metallindustrin. För det första kan det vara viktigt att 
tillvarata kvinnors erfarenheter av att ha bytt en anställning i ett kvinno-
dominerat arbete mot ett arbete inom metallindustrin under tidigare högkon-
junktursperioder. Dessa kvinnors berättelser visar hur de har lyckats att utnyttja 
sina tidigare erfarenheter genom att omtolka arbetsuppgifter. För det andra har 
ökad IT/OT förändrat arbetets innehåll och karaktär. De tunga lyften är inte 
längre ett dominant inslag i arbetet, och stödet från medarbetare och samarbete 
kan kompensera för eventuella olikheter i förmågor. 
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UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR DIGITALISERAT 
ARBETE OCH ORGANISERING – DELSTUDIE 7
Rapporten sammanfattar en av studierna i forskningsprojektet Digitaliserat arbete 
och organisering (DAO), finansierat av Vinnovas strategiska innovationsprogram 
Metalliska material. Projektets syfte är att stärka innovationsförmågan hos företag 
inom SIP Metalliska material genom att öka deras möjligheter att dra nytta av digi-
taliseringens potential. 

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

 Frågor som undersöks i DAO-projektet vid MDH är: 

dra nytta av och implementera digitaliseringen?
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samspelar med organiseringens och teknikens utformning. Hon leder även 
två andra projekt med fokus på marginalisering på landsbygden, aktivt åld-
rande samt deltar i ett projekt om nyanlända ungdomars etablering i Sverige. 
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