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Förord 

Denna rapport sammanfattar delstudierna i forskningsprojektet Digitaliserat Arbete och 
Organisering (DAO), finansierat av Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska 
Material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 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 har åtta delstudier genomförts 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. Denna sista 
rapport i serien är en slutrapport där iakttagelserna från de olika delstudierna samlas och 
analyseras. 
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Sammanfattning 

Denna rapport sammanfattar iakttagelserna från de sju delstudier som under 2017 utfördes 
inom DAO-projektet, ett Vinnova-finansierat projekt vars mål är att stärka innovations-
förmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom digitalisering. 

Rapporten syftar till att vägleda svenska metallföretag i den organisatoriska omställ-
ningen till en digitaliserad verksamhet. Detta görs genom en samling rekommendationer 
som arbetats fram utifrån delstudiernas empiriska resultat. Rekommendationerna är 
uppdelade i tre kategorier: arbetets utformning, organisering och ledarskap. Inom dessa 
kategorier berörs frågor som bedöms som centrala i företagens digitaliseringsarbete; 
kunskap och kompetens, användning av data, kommunikation, mångfaldsarbete, yrkes-
stolthet och beslutsfattande är några av de punkter som behandlas. Sammantaget beskriver 
rekommendationerna vad som krävs för att möjliggöra omvandlingen till en digitaliserad 
verksamhet där medarbetare trivs och är engagerade, där rätt kunskap finns tillgänglig och 
där den digitala tekniken utnyttjas till fullo. 

Ett av DAO-projektets viktigaste observationer är att delaktighet är av avgörande 
betydelse för att bygga en sådan organisation. Delaktighet kan skapas genom att involvera 
medarbetare från produktionen i beslut och i utvecklingen av nya lösningar, och genom att 
låta dem ta del av information som rör företaget och dess planer. Delaktighet främjas också 
genom formaliserade karriärvägar och utbildningsprogram, och genom att bygga upp en 
förståelse för att alla inom verksamheten är del av en och samma process. Detta är själva 
kärnan i det organisatoriska förändringsarbete som svenska metallföretag i och med 
digitaliseringen nu står inför. 

För att lyckas i detta arbete behöver metallföretag utmana organisatoriska gränser: 
horisontellt och vertikalt, mellan enheter, avdelningar, olika yrkesgrupper och chefer. På så 
vis skapas förutsättningar för kunskapsspridning, gemensamt beslutsfattande och gemen-
sam problemlösning. Som en del i detta identifierar DAO-projektet även det kulturella och 
tekniska gapet mellan OT (operational technology) och IT som ytterligare en gräns som 
behöver luckras upp för att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter. 
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1 Inledning 

Den bärande idén i regeringens senaste strategi för att öka svensk industris konkurrens-
kraft1, är att det är med hjälp av framtidens teknik som industriell utveckling kommer att 
äga rum. Ett av de fokusområden som strategin lyfter fram är digitalisering: det är detta 
fenomen som både i Sverige och internationellt kanske mer än något annat anses påverka 
den samtida industriella omvandlingen. Inom begreppet Industri 4.0, som har haft stor 
slagkraft såväl politiskt som inom näringslivet, beskrivs digitalisering som den ”fjärde 
industriella revolutionen”. Efter de senaste århundradenas industriella omvälvningar i form 
av mekanisering, elektrifiering och datorisering, anses digitalisering utgöra den nya, radikalt 
omdanande kraften. Kortfattat kan digitalisering beskrivas som ett kraftigt ökat utnyttjande 
av databehandling och datakommunikation. Vad betyder då detta för industrin? Där 
datoriseringen sedan efterkrigstiden har möjliggjort en successiv automatisering och roboti-
fiering av industriell produktion, innebär digitalisering nu ytterligare möjligheter till både 
effektivisering och till skapandet av nya värden. Genom en sammankoppling av maskiner, 
sensorer, mjukvara och elektronik – det som ofta kallas ”Internet of Things” (IoT) – 
konstrueras digitala nätverk inom vilka maskiner kan kommunicera med varandra, med 
affärssystem och med annan ansluten programvara. Användande av sådana digitala system 
kan exempelvis resultera i mer stabila och effektiva produktionsprocesser och sänkta 
kostnader för maskinunderhåll. Dessa typer av positiva effekter förutsätter dock att den 
digitala tekniken integreras i en verksamhet och därmed blir en fungerande del av en 
arbetspraktik. Digitalisering är följaktligen inte bara en teknisk process utan också en 
organisatorisk sådan. 

Det är just digitaliseringens organisatoriska dimension som är fokus för denna rapport. 
Rapportens syfte är mer specifikt att belysa de utmaningar och möjligheter svensk metall-
industri står inför i och med omvandlingen till digitaliserad verksamhet. Hur bör ledarskapet 
se ut, verksamheten organiseras och arbetet utformas för att bäst kunna implementera och 
dra nytta av digitala verktyg? Vilka kompetenser hos metallindustrins medarbetare kan 
komma att behövas? Dessa frågor kommer att adresseras här genom att samla och analysera 
iakttagelserna från åtta delstudier som utförts inom ramen för forskningsprojektet Digitali-
serat arbete och organisering (DAO). Denna rapport är således den sammanfattande 
slutrapporten för projektet. 

                                              
1. Näringsdepartementet. (2016). Handlingsplan Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Diarienummer: 
N2016/04273/FÖF. Finns tillgänglig i elektroniskt format på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/ 
49dad1/contentassets/85b4aaebe8004e1b9e72b63b8215b399/20160617_handlingsplan-smart-industri.pdf. 
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I varje delstudie har ett svenskt metallföretag studerats utifrån frågeställningar om 
digitaliseringens och automatiseringens effekter på industriell verksamhet. Snarare än att 
undersöka organisationerna i dess helhet har fokus har legat på operatörernas arbete. I 
tabellen nedan är grundläggande information om de studerade företagen sammanställd.  

Tabell 1. Översikt över de studerade företagen 

 Typ av 
produktionsprocess 

Typ av 
produktion? 

Omfattning av digitalisering och 
automatisering 

Antal genomförda 
intervjuer 

Företag 
A 

Process 
Råvaru-

produktion 
Mycket låg grad av digitalisering 21 

Företag 
B 

Batch Tillverkning Viss grad av digitalisering 21 

Företag 
C 

Process 
Råvaru-

produktion 
Varierande grad av digitaliering i de 

studerade enheterna 
13 

Företag 
D 

Underhåll på process 
Råvaru-

produktion 
Viss grad av digitalisering 11 

Företag 
E 

Batch Tillverkning Mycket låg grad av digitalisering 5 

Företag 
F1 

Process 
Råvaru-

produktion 
Hög grad av digitalisering  

Företag 
F2 

Batch 
Råvaru-

produktion 
Låg grad av digitalisering 29 

Företag 
G 

Enstyck Tillverkning Viss grad av digitalisering 15 

1.1 Begränsningar 

De sex olika metallföretagen kommer här inte att beskrivas och analyseras individuellt, utan 
för en detaljerad redogörelse för och diskussion om varje företag hänvisas läsaren till 
delstudierna. Alla de studerade företagen utom ett är knutna till branschorganisationen 
Jernkontoret och Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska material. 

Den gemensamma nämnaren är alltså att de är verksamma inom stål- och metall-
industrin, men som tabellen ovan visar skiljer sig dock företagen åt på vissa punkter. Dessa 
skillnader innebär att förutsättningarna för och effekterna av digitalisering inte är desamma 
för alla aktörer inom denna industri; verksamhetens storlek, typ av produktion och antal 
operationer som operatörer övervakar är exempel på faktorer som påverkar hur om-
ställningen till en digitaliserad organisation kommer att se ut och vad konsekvenserna av 
digitalisering blir. 

Den analys och de förslag som presenteras i denna rapport är därför inte i varje detalj 
relevanta och tillämpbara för alla företag inom svensk metallindustri. Men skillnaderna 
mellan de olika studerade företagen inom projektet kan också ses som en fördel. 
Variationen innebär att rapportens slutsatser arbetats fram utifrån ett brett empiriskt 
material, vilket betyder att resultaten ger en god allmän bild av nuläge och framtida riktning 
inom digitaliseringsarbetet för branschen som helhet. 
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1.2 Rapportens form och disposition  

Målet med rapporten är att på ett konkret sätt åskådliggöra de utmaningar och möjligheter 
som digitaliseringen innebär för svenska metallföretag, och bidra med vägledning i hur 
dessa utmaningar och möjligheter kan hanteras. 

Rapporten är uppdelad i två delar: i första delen presenteras rekommendationer medan 
den andra utgörs av en slutdiskussion. Rekommendationerna har arbetats fram utifrån del-
projektens empiriska material, och motiveras med exempel från delstudiernas data. Dessa 
rekommendationer ringar in de viktigaste åtgärderna som vi anser att metallföretag behöver 
vidta i den organisatoriska omställningen till en digitaliserad verksamhet. I slutdiskussionen 
sammanfattas sedan iakttagelserna och rekommendationerna. 
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2 Rekommendationer  

De framtagna rekommendationerna har sorterats i tre kategorier: arbetets utformning, 
organisering och ledarskap. Inom varje kategori finns ett par underkategorier. Det är viktigt 
att påpeka att många av rekommendationerna hänger ihop, även om de placerats i olika 
kategorier. Kategoriseringen har gjorts i syfte att skapa en enkel överblick över vilka 
områden rekommendationerna berör, men i verkligheten existerar inga klara gränsdrag-
ningar mellan dessa delar. Exempelvis kan en rekommendation knuten till arbetets 
utformning även påverka verksamhetens organisering, och en rekommendation kopplad till 
ledarskap också ha konsekvenser för produktionsarbetets innehåll och utformning. Den 
indelning som har gjorts bör alltså inte läsas som en uppmaning att arbeta med förändring 
på tre olika områden separat, utan är helt enkelt bara det sätt vi valt att åskådliggöra våra 
resultat.  

2.1 Rekommendationer gällande arbetets utformning 

I detta avsnitt presenteras rekommendationer för utformningen av arbete inom produktion. 
Såväl de fysiska platserna och verktygen för arbetet, som arbetsuppgifternas innehåll 
beaktas. 

2.1.1 Operatörarbetets fysiska lokalisering 

 Tänk på att erbjuda variation. Omväxling i arbetsuppgifter innebär 
minskat stillasittande och mindre risk för psykisk överansträngning.  

En följd av automatisering, som kan förväntas bli än mer markerad och omfattande i och 
med ökad digitalisering, är omvandlingen av operatörsarbetets själva kärna: i stället för att 
fysiskt hantera maskiner blir den huvudsakliga uppgiften i allt högre grad att övervaka dem 
via dataskärmar. Även om operatörer nu, och sannolikt även fortsättningsvis, i viss mån 
behöver justera, rätta till, underhålla och byta delar i maskinerna är det ett faktum att 
arbetets fysiska moment har minskat i betydelse. Samtidigt har övervakningen av 
produktionen tagit alltmer tid i anspråk. 

Denna förändring medför både utmaningar och möjligheter. Eftersom IT-baserad 
övervakning bör ske på avgränsade platser med låg ljudnivå är det lämpligt att placera 
dataskärmarna i manöverrum, som onekligen erbjuder en tystare arbetsmiljö än de ofta 
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bullriga och dammiga produktionshallarna. Men ljudnivå och rumslig avgränsning är bara 
två av de arbetsmiljöaspekter som bör beaktas; ansträngningsnivå och möjligheter till social 
interaktion är också viktiga punkter att uppmärksamma. Att sitta i ett manöverrum och 
övervaka flöden via skärmar kan utifrån förefalla vara ett lugnt och inte särskilt mödosamt 
arbete. I verkligheten erbjuder denna typ av jobb dock ett mycket begränsat utrymme för 
avkoppling, eftersom konstant koncentration krävs för att inte missa vad som händer i 
produktionen. Arbetstempot är ojämnt, men även i perioder under dagen då inte mycket 
händer får inte uppmärksamheten vika eftersom någonting som kräver omedelbart 
agerande närsomhelst kan dyka upp. Av den anledningen innebär denna form av arbete 
vissa risker för psykisk överansträngning. Från ledningsnivå är det därför viktigt att inse 
att övervakningsarbetet inte är enkelt och behovet av arbetskraft på området ska därför inte 
underskattas.  

 Utnyttja teknikens möjligheter för att skapa rum som är trivsamma och 
tillåter operatörer att sitta tillsammans och problemlösa. Tänk på att inte 
låsa fast operatörer vid en plats. 

 Låt arbetare växla mellan att vara ”ute” och i rummet.  

Att ägna sig åt oavbruten övervakning via skärmar innebär inte bara enahanda mental 
ansträngning för operatören. I de fall en operatör sitter själv framför skärmarna en lång tid 
går hen också miste om social interaktion med arbetskamrater, vilket kan ha en negativ 
effekt på såväl operatörens tillfredsställelse med sin arbetssituation, som på arbetsrelevant 
kommunikation operatörerna emellan. Här erbjuder digital teknik emellertid stora möjlig-
heter att utforma arbetet på ett sätt som främjar både prestation och jobbtillfredsställelse; 
manöverrum kan göras till trivsamma platser där operatörer kan sitta tillsammans och 
lösa problem. Dessutom kan arbetet organiseras på ett sätt som inte låser fast operatörer 
vid manöverrummet, utan tillåter dem att arbeta både ”inne” och ute i anläggningen. 
Denna variation i arbetsuppgifterna innebär inte minst möjligheter för operatörerna att 
både upprätthålla gamla kunskaper och förvärva nya genom att utföra andra typer av 
sysslor.  

 Utnyttja fjärrstyrning så att arbetarna kan jobba på olika platser 
(exempelvis hemma).  

 Använd mobila verktyg.  

Ytterligare ett sätt att använda sig av den nya tekniken är att erbjuda möjligheter att via 
fjärrstyrning och mobila verktyg, som iPads, manövrera maskiner från en helt annan plats 
än anläggningen, kanske till och med hemifrån.  
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2.1.2 Skapandet och användningen av data 

 Tänk på hur data produceras och inte bara på analys. Datakvaliteten är 
central. Det måste vara korrekt data som läggs in. 

Industriell digitalisering innebär att produktionsverksamheter sköts, drivs och rullar främst 
genom dataströmmar mellan maskiner och människor. Den mest grundläggande förut-
sättningen för en framgångsrik omvandling till ett digitaliserat arbetssätt är därför att den 
data som skapas är av god kvalitet, d.v.s. att den är korrekt i den mening att den faktiskt 
exakt avspeglar den fysiska verkligheten. Oavsett hur genomtänkt analysen och 
användningen av data är uppnås inte digitaliserings fördelar full ut om inte den data som 
förs in i IT-systemen är bra. I de fall data inte produceras automatiskt av maskiner handlar 
det därför om att de personer som lägger in data måste göra rätt. 

Operatörer arbetar direkt med produktionsrelaterade data. I sitt arbete med tillsyn och 
körning av maskiner behöver de föra in data både för att produktionsprocesser ska flyta på 
i den dagliga verksamheten och för att ge överordnade information om hur produktionen 
går. Projektets delstudier har dock tagit upp flera exempel på att loggning av data av olika 
skäl inte alltid fungerar. Exempelvis rapporteras inte alltid alla avvikelser elektroniskt, vilket 
betyder att den information chefer får kan ha brister. Upplysningar om vad som hänt under 
arbetspasset rapporteras inte heller alltid i systemet utan förmedlas ibland muntligt mellan 
kollegor, i regel för att IT-systemet upplevs som alltför långsamt. Ibland är anledningen till 
att data inte loggas att systemet anses svårt att samarbeta i. Den data som förs in kan även 
vara inkorrekt för att den läggs in under stressiga omständigheter, eller för att personen 
saknar datorvana. Det kan också vara så att systemet ber operatören att lägga in information 
kring något som upplevs som svårbeskrivbart; en delstudie uppmärksammar utmaningen i 
att i text beskriva en produkts kvalitet när bedömningen bygger på tyst kunskap och 
sinnesintryck. I sådana fall finns därför också en risk att lågkvalitativa eller svåranvändbara 
data förs in i systemet helt enkelt för att systemet ber om data som inte ”går” att få.  

 Förbättra användargränssnitt, gör det mer användarvänligt.  

Det finns således ett flertal olika orsaker till felaktiga eller bristfälliga produktionsdata, och 
varje typ av felkälla kräver specifika åtgärder. Bristande datorvana kan hanteras med hjälp 
av utbildning, medan stress och buller runt datorer där data ska loggas delvis kan reduceras 
genom bättre placering av datorerna. Tydligare användargränssnitt ökar också sanno-
likheten att data rapporteras korrekt.  

 Klargör nyttan av datan.  

 Ge meningsfull återkoppling. 

 Låt operatörer använda data och se vad som händer med den, i stället för 
att bara föra in den i systemet. 

Den mest genomgripande lösningen, som är relevant oavsett skälet till inkorrekt inmatning, 
är dock att klargöra nyttan av all data för dem som ansvarar för att lägga in den. Att ge 
meningsfull återkoppling kring data och låta operatörer använda och se vad som händer 
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med den är viktiga delar i detta; genom att se på vilket sätt data kommer till nytta skapas 
mening i denna typ av digitaliserade arbetsmoment. 

I flera av projektets delstudier konstateras att ett sätt att öka datakvaliteten, eller öka 
sannolikheten att data förs in överhuvudtaget, är att skapa motivation och engagemang 
kring den data som ska loggas. En delrapport beskriver hur operatörerna upplever att de 
saknar överblick över företagets verksamhet och är osäkra på såväl vilka slutkunderna är, 
som på betydelsen av de data de matar in i IT-systemet. 

Andra delrapporter återger hur vissa operatörer upplever de digitala styrsystemen som 
ett kontrollmoment, möjligen på grund av att det inte ges någon återkoppling om själva 
processen. I sådana fall, där anställda saknar insikt om sin betydelse för verksamheten som 
helhet eller inte har kunskap om hur specifika data används, är incitamenten låga för att 
anstränga sig vid loggning av data. För att skapa engagemang kring data bör operatörerna 
vara med i diskussioner kring just dataanvändning: vilken data är viktig för produktionen, 
och vad kan göras med den? Vad behöver operatörerna i relation till data i sitt arbete inom 
produktionen? Finns det onödiga data som kan plockas bort? Det är en god idé att faktiskt 
involvera operatörer i uppföljning av produktionsrelevant data, och när beslut baserade på 
sådan data ska fattas är det en fördel om operatörer är en del av den processen.  

 Integrera IT med OT (operational technology); det är ett ”tomt” jobb att 
föra över data.  

I en fullt digitaliserad produktionsverksamhet är IT integrerad med OT (operational 
technology), vilket innebär att data skickas automatiskt mellan maskiner, datorer och andra 
digitala arbetsverktyg. En sådan omställning handlar naturligtvis om en förändrad organi-
sering och samordning av arbetet (se avsnitt 2.2.1 nedan för kommentar kring IT/OT i 
relation till organisering), men det medför också en specifik förändring i operatörers arbete 
med data. 

I och med en integrering mellan IT och OT försvinner större delen av de datainmat-
ningsmoment som tidigare krävdes för att skicka information till maskinerna, eller från 
maskinerna till IT-systemet. En sådan utveckling är önskvärd eftersom mycket av den 
inmatning av data som operatörerna behöver ägna sig åt kan upplevas som ”tomt” arbete 
(än mer så i de fall där det inte är tydligt hur införda data kommer till nytta, som nämndes 
i föregående diskussion). 

I en av delstudierna beskrivs ett par av de utmaningar som avsaknad av IT/OT-
integrering kan medföra. I det återgivna fallet överförs all information mellan IT och OT 
manuellt; information om vilka ordrar som ska bearbetas hämtas från en dator som står i 
ena änden av lokalen och förs till maskinen som ska användas, i vilken orderinformationen 
matas in av operatören. Bristen på koppling mellan IT och maskinen innebär här dels ett 
stressmoment för operatörerna på grund av att dator och maskin befinner sig på olika 
platser samt för att datainmatningen görs i en bullrig miljö, och dels en ökad risk för att 
data förs in på fel sätt eller glöms bort helt och hållet. Det finns alltså flera fördelar både 
för verksamheten i dess helhet och för operatörerna om de senare inte behöver vara länken 
mellan maskiner och IT. 
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2.2 Rekommendationer gällande organisering 

Rekommendationerna i detta avsnitt berör organisering av industriell verksamhet. Vilka 
behov skapar digitaliseringen när det gäller samordning, kompetens och kommunikation 
inom metallföretag? 

2.2.1 Organisering och samordning av enheter  

 Gör IT till mer än en stödfunktion – gör den till en del av produktions-
driften.  

 Inrätta nya roller. Var beredd på att man kan behöva utmana organisa-
toriska gränser mellan t.ex. Metall/tjänstemän, drift/underhåll, 
produktionsdrift/IT-drift.  

Integrering mellan IT och OT, som diskuterades ovan, är inte bara en tekniskt komplex 
utmaning, utan innebär sannolikt även att organisatoriska förändringar blir nödvändiga. En 
del i detta är att se IT som en del av produktionen snarare än som en stödfunktion. En 
sådan förändring skulle betyda att medarbetare med olika bakgrund och olika utbildningar 
behöver arbeta närmare varandra. 

Flera av delstudierna uppmärksammar behovet av att utmana organisatoriska gränser på 
företagen. De studerade verksamheterna har kommit olika långt på detta område, men 
flertalet har identifierat en ”vi och dom”-situation som ledningen på olika sätt försöker 
motverka. Ett företag har infört möten där flera yrkesgrupper träffas för att snabbt lösa 
praktiska problem, men det är ändå tydligt att operatörerna känner sig fast i sina roller i och 
med att det inte existerar några tydliga karriärvägar. Om de organisatoriska gränserna 
verkligen ska luckras upp behöver det sannolikt kombineras med formaliserade karriärvägar 
och kompetensutveckling, vilket diskuteras närmare i nästföljande avsnitt. 

En annan delstudie beskriver brister i kommunikation och samarbete mellan tjänstemän 
och operatörer, mellan de som gör ritningar och de som är utförare. Chefer och operatörer 
saknar insikt i varandras arbetsuppgifter. I sådana situationer finns stor utvecklings-
potential. 

I ett av de studerade företagen, som har kommit en bit på vägen i sitt digitaliserings-
arbete, har redan ett par nya roller inrättats i produktionen; systemtekniker är här ansvariga 
för att bistå operatörerna i det dagliga underhållet av robotarna. I och med detta har det 
inrättats en karriärväg för operatörer som vill vidareutbilda sig tekniskt. Utöver detta arbetar 
två produktionstekniker, som formellt tillhör supportavdelningen, i produktionen där de 
bl. a. ansvarar för de svårare tekniska frågorna kring, och programmeringen av, robotarna. 
Med andra ord har här driftsupport och produktion integrerats på ett bra sätt, medan IT 
däremot fortfarande är åtskild från produktionen. Ytterligare en annan delstudie fokuserar 
helt på den integrering som gjorts mellan produktionsdrift och underhåll. 

Rent generellt kan det vara fördelaktigt att ifrågasätta de gränser som finns mellan chefer 
och medarbetare i produktionen. På ”golvet” uppskattas det när tjänstemän är insatta i vad 
som händer i produktionen, och det finns exempel på företag i delstudierna som börjat 
luckra upp gränsen mellan Metall och tjänstemän genom att befordra Metallmedarbetare. 
Digitalisering betyder att många skulle kunna ta del av den information som behövs för att 
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ta beslut, vilket innebär att det inte finns några praktiska hinder till att även operatörer skulle 
kunna vara med i beslutsprocesser. För att få detta att fungera krävs dock att företagen 
arbetar med frågor kring arbetsklimat och företagskultur.  

2.2.2 Kunskap och kompetens  

 Erbjud utbildning för att hantera oro inför digitalisering. 

 Skapa vidareutvecklingsplaner för de anställda. 

 Skapa karriärvägar. 

Delstudierna har visat att det bland operatörerna generellt finns en medvetenhet om att 
digitalisering innebär en förändring i kompetensbehov inom metallindustrin. Många är 
trygga i sina nuvarande roller och upplever att de är skickliga på det de gör, men de anar att 
det i och med digitaliseringen kommer att ställas nya krav på deras kompetens, vilket för en 
del skapar en viss oro för framtiden. Denna oro – som skulle kunna resultera i motstånd 
mot förändring, minskat engagemang i arbetet och känslor av att vara utbytbar – kan 
reduceras på olika sätt. Dels kan medarbetarna involveras i samtal kring utvecklingen av 
tekniken inom verksamheten, och då också få tydlig information om vilken kunskap och 
vilka färdigheter som kommer att behövas som en konsekvens av denna utveckling. Detta 
kan skapa motivation bland medarbetarna att delta i utbildningsinsatser. Dels bör utbildning 
och kompetensutveckling erbjudas de operatörer som efterfrågar det. 

I flertalet av de företag som undersökts i delstudierna saknas vidareutvecklingsplaner 
och formaliserade karriärvägar för operatörerna. Även om det förekommer medarbetare 
som är nöjda med de sysslor de utför och inte vill utveckla sig vidare, är det många som vill 
just detta. För företagen är det i högsta grad värdefullt att ha personal med erfarenhet av 
verksamhetens produktion som också vill höja sin kompetens, och etablering av formella 
interna utbildningsprogram och karriärvägar är därför ett viktigt steg i omvandlingen till en 
digitaliserad organisation. Utbildning bör uppmuntras och premieras, och kontakter med 
regionala utbildningsinstitutioner kan etableras för att skapa olika samarbetsprogram. 
Diskussioner bör också föras kring hur redan existerande informella utbildningsformer, 
som exempelvis mentorskap, kan formaliseras och belönas.  

 Ta tillvara på lärandekompetensen. 

Att just informella mentor- eller lärlingssystem, där erfarna kollegor lär upp nyanställda, är 
vanligt förekommande blir tydligt i delstudierna. I de flesta fall krävs ingen utbildning för 
att börja arbeta som operatör, utan huvuddelen av det kunnande som förvärvas sker genom 
det praktiska arbetet i produktionen. Flera intervjuade operatörer uppger att de lär sig nya 
saker varje dag, att det inte går att bli fullärd. Lärandet är alltså ständigt pågående, genom 
kunskapsöverföring från erfarna medarbetare till nyanställda, och genom det dagliga arbetet 
för den enskilda operatören. Sammantaget visar delstudierna således att det finns en 
lärandekompetens inom verksamheterna som bör tas tillvara; när lärande är en del av 
vardagen finns en god grund på vilken nya utbildningsinsatser kan byggas.  

 Ta tillvara på tyst kunskap – erkänn den och glöm inte bort att den finns. 
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Även om metallföretags fokus gällande kunskapsbehov nu bör ligga på utformning och 
formalisering av kompetensutveckling och karriärvägar, är det viktigt att samtidigt erkänna 
och förstå betydelsen av tyst kunskap inom produktionsarbetet. Delstudierna tydliggör att 
denna form av kunskap fortfarande är oundgänglig så som produktionen ser ut idag. Många 
intervjuade operatörer uttrycker att de är beroende av sina sinnen – hörsel, syn och känsel 
– för att exempelvis bedöma kvaliteten på en produkt, avgöra huruvida ett litet fel har 
uppstått i en maskin eller upptäcka problem innan de uppstått. I studierna finns exempel 
på verksamheter där ett av syftena med loggning av dagligt arbete och avvikelser är just att 
dokumentera kunskap för att den ska komma alla till del. Men all kunskap som operatörer 
besitter låter sig inte enkelt beskrivas. Detta får dock inte innebära att den glöms bort, eller 
att den inte värderas. 

 Fokusera inte endast på teknisk kunskap utan säkerställ också att 
människor har social kompetens att kunna samarbeta med varandra. 

Att digitalisering av industriell produktion framför allt medför ett ökat behov av teknisk 
kompetens betyder inte att social kompetens ska förbises. Digitalisering innebär nämligen 
att även kraven på social kompetens höjs. En delstudie beskriver hur en följd av automati-
seringen i ett av de undersökta företagen är att operatörerna nu har mer tid att interagera 
med varandra, vilket de också gör. Tiden som frigörs används bland annat till gemensam 
problemlösning. Rent allmänt är social kompetens fördelaktig för alla typer av kunskaps-
utveckling – även vid  den traditionella, informella upplärning som nyanställda inom de 
beskrivna verksamheterna får. 

2.2.3 Kommunikation och information  

 Låt information och kommunikation nå alla. Det innebär att alla anställda 
bör ha en e-postadress. 

Digitalisering möjliggör nya kommunikationsvägar och snabb spridning av informa-
tion till många samtidigt. Flera delstudier visar hur företag exempelvis använder sig av 
digitaliserade instruktioner, och hur chefer följer produktionen online från en annan plats 
och kontaktar berörd operatör direkt vid oförutsedda händelser. Samtidigt är det tydligt att 
flera företag inte fullt ut ger operatörer den tillgång till information och kommunikations-
kanaler som digital teknik gör möjlig. Alla anställda, även de som arbetar i produktionen, 
bör ha en e-postadress. Förutom att operatörer på detta sätt kan hållas uppdaterade om 
vad som händer i företaget, främjar det dessutom sannolikt känslor av delaktighet hos denna 
grupp av anställda. 

 Studera vad operatörerna faktiskt gör i sitt dagliga arbete för att se vilka 
elektroniska hjälpmedel som de kan behöva – t.ex. en arbetssmartphone. 

För att avgöra huruvida, och i så fall vilka, elektroniska hjälpmedel som behövs i 
operatörers dagliga arbete är det nödvändigt att studera hur deras arbetspraktik faktiskt ser 
ut. En delstudie uppmärksammar operatörers användning av privata mobiltelefoner i 
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arbetet; för att snabbt kunna kommunicera med kollegor utifrån sina hytter skickar de sms 
eller ringer från sina egna mobiltelefoner. I sådana lägen är det en god idé att företaget 
tillhandahåller de digitala verktyg som behövs, snarare än att de anställda själva behöver stå 
för kostnaden. 

 Personlig kommunikation och möten fyller fortfarande en funktion. 

Samtidigt som digital teknik innebär nya och effektiva sätt att kommunicera och dela 
information, framgår det från delstudierna att personlig kommunikation och fysiska 
möten fortfarande spelar en väsentlig roll. Tavelmöten förekommer i flertalet av de 
studerade verksamheterna, och fyller en viktig funktion av flera skäl. Dels är det ett sätt att 
förbättra informationsflödet från ledningen till medarbetare i produktionen, dels ger det 
möjlighet till kommunikation ansikte mot ansikte. I en arbetsvardag som i allt högre grad 
är fylld av digital information uppskattas dessutom den konkreta visualisering som tavel-
möten innebär. 

2.3 Rekommendationer gällande ledarskap 

Då digitalisering av en verksamhet innebär betydande organisatoriska förändringar ställs 
stora krav på ledarskap. I detta avsnitt presenteras rekommendationer för hur ledningen 
kan agera i frågor som rör mångfald, yrkesstolthet och beslutsfattande – aspekter som alla 
är viktiga i omvandlingen till en digitaliserad organisation. 

2.3.1 Mångfaldsarbete  

 Jobba med arbetskultur och -klimat. 

Metallindustrin har alltid varit en plats där män är i klar majoritet. Fysiskt tunga arbets-
uppgifter har betytt att kvinnor varit få i antal, och att de som funnits arbetat med typer av 
sysslor som inte bedömts kräva stor muskelstyrka. Men i och med automatiseringen och 
den påbörjade digitaliseringen har arbetet inom metallindustrins produktion ändrat 
karaktär; tidigare fysiskt påfrestande arbetsmoment har förenklats eller helt eliminerats 
genom hjälpmedel och automatiserade maskiner. Muskelkraft är därför inte längre 
avgörande för att kunna utföra de flesta arbetsuppgifterna. Detta innebär att det inte finns 
några praktiska skäl till att produktionen inom metallindustrin förblir en mansdominerad 
domän, utan insatser bör göras för att öka andelen av kvinnor bland de anställda. 

Ett steg i detta arbete är att från ledningens sida betona vikten av ett gott arbetsklimat, 
och att säkerställa att ansträngningar görs för att ändra rådande kultur om den på något sätt 
är exkluderande. I flera av delstudierna uppmärksammas att arbetsplatserna präglas av en 
traditionellt maskulin kultur där jargongen är tuff och där det finns svårigheter att ge (och 
därmed få) positiv återkoppling för väl utfört arbete. I en delstudie nämner flera intervjuade 
operatörer att uttryck för både rasism och sexism är en del av jargongen. I ytterligare en 
delstudie nämns hur operatörer blivit retade för brytning som avslöjar ett annat modersmål 
än svenska. I ett av de studerade företagen berättar både linjechef, skyddsombud och 
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operatörer om en djupt rotad tuff jargong som speglar närmast machokulturella värderingar 
och normer. Det finns här en medvetenhet att det hårda språkbruket kan skapa utanförskap 
och ohälsa, men samtidigt finns beskrivningar från flera delstudier att det är den drabbades 
ansvar att säga till om stötande jargong och hårt bemötande. 

Om kvinnor i större antal ska känna sig manade att söka sig till, och sedan stanna i 
metallindustrin måste arbetsklimatet de möter förändras: arbetskulturen ska inte utgöra det 
största hindret för kvinnor att finna sig till rätta i operatörsyrket. Att på allvar förändra ett 
klimat som kännetecknas av tuff jargong och hårt språkbruk är i grunden en ledningsfråga. 
Ledningen bör med andra ord andra ord ta initiativ till och följa upp förändringsarbete 
inom detta område.  

 Synliggör och utmana existerande föreställningar om vem som ”passar” för 
yrket.  

I ett sådant förändringsarbete ingår också att utmana existerande idéer om vilka som passar 
som operatörer. Egenskaper som varken är traditionellt maskulina eller rasifierade bör lyftas 
fram för att bredda föreställningarna, både bland chefer och bland produktionsanställda, 
om vilka sorts personer som behövs inom yrket. En delrapport belyser hur det trots den 
uttalade policyn att öka andelen kvinnor inom det studerade företaget, ändå bland personer 
som står bakom denna policy finns idéer om att kvinnor med bakgrund inom traditionella 
kvinnoyrken inte skulle ha nödvändiga färdigheter för att klara av rollen som operatör. De 
kvinnliga operatörer med tidigare erfarenhet från kvinnliga arbeten som intervjuas i studien 
anser dock inte alls att skiftet från icke-industriella yrken till teknologiskt produktionsarbete 
varit utmanande. Förändringen i arbetsuppgifter hanterades genom omtolkning av 
omgivningen utifrån tidigare livserfarenheter och sysslor (”Man kör bara, typ som hemma 
med disken, in i maskinen…” (Asztalos Morell, 2017:21)). 

Men för att ta frågan om arbetsklimat på allvar räcker det inte att endast granska 
organisationernas föreställningar om kopplingen mellan teknisk kompetens och kön; det är 
också nödvändigt att se över existerande idéer om operatörsarbete i relation till etnicitet 
och verka för att produktionsmiljön är en plats utan rasistiska kommentarer och skämt. 

Att skapa en tillåtande och öppen kultur på arbetsplatsen är ett av de sätt på vilka 
metallföretag kan locka till sig och behålla anställda som bryter mot den traditionellt 
maskulina, etniskt svenska normen. Men det finns ytterligare sätt för ledningen att arbeta 
för ökad mångfald inom produktionen: 

 För att locka till sig personer som är underrepresenterade inom operatörs-
yrket behöver både själva upplevelsen och arbetets innehåll betonas.  

 Om metallföretag utvecklar sina incitamentsstrukturer och karriärvägar, 
samt fortsätter att erbjuda bra löner, kan de trycka på att de erbjuder 
attraktiva jobb för att locka flera olika typer av sökande.  

 Ha en strängare hållning gentemot rekryteringsbolag när det gäller urval 
av kandidater för att motivera rekryterarna att sålla fram t.ex kvinnor.  

För att skapa intresse för operatörsyrket bland kvinnor och minoriteter måste det 
tydliggöras för potentiella sökande vilka sysslor som faktiskt utförs och vilken upplevelse 
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arbetet ger. Om det finns en önskan att få fler kvinnliga operatörer behöver möjliga 
kandidater informeras om att fokus inte längre ligger på fysiskt krävande arbetsuppgifter, 
utan att den ökade användning av IT som digitaliseringen medför innebär en förändrad 
arbetspraktik. 

Ytterligare ett sätt att nå grupper som är underrepresenterade är att kunna visa att det 
både erbjuds bra löner och att satsningar görs för att utveckla och formalisera karriärvägar 
och incitamentsstrukturer. 

Slutligen är det nödvändigt för ledningen att ha en strikt hållning gentemot de rekry-
teringsbolag som används för att sålla fram kandidater. Om målet är en jämnare köns-
fördelning är det inte acceptabelt att rekryterare sållar bort kvinnor utifrån traditionella 
föreställningar om lämplighet. För att motivera rekryteringsbolag att faktiskt välja ut 
kvinnliga kandidater för operatörsjobb kan företagsledningen behöva ställa tydliga krav på 
rekryteringsbolagen, och även bemanningsfirmor när sådana används. 

2.3.2 Yrkesstolthet 

 Cheferna bör trycka på nya aspekter av yrkesstolthet. Jobba med stolthet 
för företaget. 

Delstudierna har genomgående visat att det bland operatörerna finns en tydlig yrkesstolthet. 
Denna stolthet är framför allt knuten till det hantverkskunnande som operatörsarbetet 
traditionellt har krävt, och som på flera sätt fortfarande är viktigt för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna. Det framgår att hanterverksskicklighet, självständighet och kunskap om 
maskinerna utgör centrala delar av yrkesidentiteten. En delstudie tar upp att det finns en 
viss romantisering av det manuella hantverket, vilket också resulterar i ett mått av skepsis 
mot ny teknik. 

Givet den roll hantverkskunnande spelar för operatörernas yrkesidentitet innebär 
digitalisering av produktionen en utmaning. För att minska motståndet mot den förändring 
av arbetspraktiker som en digitalisering medför, är det av stor vikt att ledningen finner nya 
sätt att jobba med yrkesstolthet – och i förlängningen stolthet för företaget. En möjlig 
utgångspunkt är att betrakta den redan existerande stoltheten som en grund att bygga vidare 
på; till yrkesskickligheten och det hantverkskunnande som där ingår, kan fogas en ”digital 
hantverksskicklighet”. Om operatörerna kan se att införandet av ny teknik i produktionen 
innebär bättre produkter, kan deras yrkesstolthet – som innefattar känslan av att bemästra 
de metoder som krävs för bästa resultat – motivera dem att lära sig hantera nya tekniker. 
Att ”kunna sin maskin” skulle i så fall inte endast omfatta tekniskt kunnande om produk-
tionsprocessen och den sinnesbaserade tysta kunskapen om material och maskiner, utan 
också kunskap om styrning och övervakning av produktionen. 

Graden av nyfikenhet och benägenhet till anpassning och förändring skiljer sig dock 
mellan individer, vilket ledningen behöver vara medveten om. För att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för alla medarbetare att hantera övergången till en digitaliserad organisation 
behöver ledningen uppmuntra sina anställda att lita till sin förmåga:  

 Skapa möjligheter för operatörerna att bygga upp tilltro till sin egen 
förmåga.  
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På flera av de företag som studerats i projektet görs redan mycket som bidrar till att stärka 
operatörers tilltro till sitt eget kunnande. När verksamheterna digitaliseras är det av vikt att 
fortsätta skapa möjligheter för operatörerna att bygga vidare på denna tilltro. I ett av de 
studerade företagen arbetar operatörernas närmaste chef medvetet med att stärka sina 
medarbetares initiativförmåga och självständighet, vilket har fått positiva konkreta effekter; 
operatörerna har där visat att de på egen hand kunnat lösa situationer som uppstått. 
Operatörerna ser sig också som kreativa, noggranna och som goda problemlösare. Dessa 
kompetenser – och inte minst känslan av att de har ett värde – är alla viktiga för och 
överförbara tillen digitaliserad verksamhet. 

En annan delstudie uppmärksammar det studerade företagets målsättning att alla 
operatörer ska lära sig alla celler i produktionen, och att det finns möjlighet att bli system-
tekniker och teamledare. Detta uppskattas av medarbetarna, som även får gehör för sina 
förbättringsförslag vid de veckovisa förbättringsmötena. Att som operatörerna vid denna 
enhet bli bemötta som kunniga och kompetenta, och få se sina förslag till förbättringar 
implementeras, är stärkande och signalerar till medarbetarna att deras förmågor betraktas 
som värdefulla. 

För att ha största möjliga nytta av digitala lösningar i verksamheten är det fördelaktigt 
om det kan skapas en känsla av helhet genom att olika grupper integreras, vilket också 
diskuterades i ett av avsnitten om organisering. Detta kan göras på flera sätt:  

 Bygg vidare på vi-känsla och känslan av att vara del av en och samma 
process. 

Känslan av att alla tillsammans bidrar till en och samma process kan främjas exempelvis 
genom att, som föreslogs i ett av avsnitten om arbetets utformning, låta operatörerna se 
hur den data de loggar används. Genom att få en överblick över hela produktionsprocessen 
blir det tydligare vilken roll ens egen del har i verksamheten som helhet.  

2.3.3 Beslutsfattande och delaktighet 

 Chefernas närvaro är viktig. 

Hur bör ledningen tänka kring beslutsfattande för att få medarbetare med sig? I och med 
den omställning som digitaliseringen innebär ställs extra stora krav på hur chefer bemöter 
och kommunicerar med anställda. Delstudierna identifierar närvaro och delaktighet som 
centrala frågor i relation till chefskap och beslutsfattande. 

Högre chefers närvaro i produktionsverksamheten varierar mellan de studerade 
företagen; i någon verksamhet vet operatörerna i vissa fall inte vad de högsta cheferna heter, 
medan högsta chefen i ett annat företag syns ”på golvet” regelbundet, vilket uppskattas av 
de anställda. Men oavsett graden av chefers synlighet upplever operatörer vid flera av de 
studerade enheterna att de inte får tillräckligt med information om nuläget, framtiden och 
kommande satsningar. Det finns bland operatörer önskemål om att delges information även 
om denna inte specifikt berör just dem och deras avdelning. Att utestänga en grupp av 
anställda från informationsflödet om vad som händer på företaget och hur framtidsplanerna 
ser ut, signalerar till dessa individer att de inte utgör en viktig del av företaget – vilket riskerar 
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att öka det upplevda avståndet mellan ledning och ”golvet”, och i förlängningen skapa eller 
förstärka motståndet till förändring. Ledningen bör således både sträva efter att öka sin 
närvaro i produktionsverksamheten – fysiskt eller via digital kommunikation – och se till 
att operatörer får del av information som rör företaget. 

Generellt finns ett behov bland operatörerna av att bli sedda utan att för den skull 
kontrolleras; de vill både informeras om och involveras i det som pågår, och behålla sin 
självständighet. Ytterst handlar det för ledningen om att agera på ett sätt som bidrar till en 
känsla av delaktighet bland de anställda. En viktig del av detta är att låta operatörer vara 
med i beslutsprocesser som berör dem. 

 Decentralisera beslutsfattandet och skapandet av kunskap. 

 Skapa s.k. abstrakt delaktighet där alla känner till och är delaktiga i 
företagets mål och värderingar. 

Delstudierna beskriver operatörernas önskan att bli lyssnade på när det gäller beslut som är 
kopplade till den verksamhet de arbetar i. Här behöver ledningen be om medarbetarnas 
input i ett tidigt skede, innan cheferna har hunnit ”tänka för långt”. Cheferna kan visa vägen 
men ska inte vara de som på egen hand har bestämt exakt vad vägen är. Det är alltså frågan 
om ett mer delat ledarskap, där chefers huvudsakliga roll är att agera möjliggörare och 
moderatorer snarare än att utöva strikt kontroll. 

Dock finns självklart från början givna förutsättningar som operatörer som bidrar i 
beslutsfattande behöver förhålla sig till, och dessa behöver kommuniceras tydligt. I grunden 
handlar det om att ledningens strategi avseende produktionen ska vara förankrad hos 
berörda medarbetare. Operatörerna ska både känna till och vara delaktiga i företagets mål 
och värderingar. Flera av de intervjuade operatörerna i delstudierna upplever att de har goda 
relationer med sin närmsta chef – vilket, förutsatt att denna chef stöder företagets mål och 
visioner, är ett gynnsamt utgångsläge för att uppnå denna så kallade abstrakta delaktighet. 
Medvetenhet om och identifikation med företagets värderingar och normer innebär alltså 
att operatörers konkreta delaktighet – input inför beslut, förslag på nya lösningar och 
återkoppling kring implementerade förändringar – förenklas. 

 Den högre ledningen ska våga fatta beslut, gå vidare i stället för att stanna 
upp i ett mellanläge.  

Digitaliseringen innebär att företagsledningar ställs inför beslut som är både ekonomiskt, 
tekniskt och organisatoriskt komplexa. Men även om det inte finns givna recept för hur 
verksamheter på enklast sätt bör digitaliseras, är det viktigt att den högre ledningen faktiskt 
vågar fatta dessa beslut och att de sedan fullföljs i stället för att organisationen fastnar i 
ett mellanläge. Ett exempel på ett sådant mellanläge är den icke-existerande integrationen 
mellan IT och OT i de studerade företagen, som behandlats i ett par tidigare avsnitt. I viss 
mån finns en sådan integrering i en av de undersökta enheterna, men i övrigt handlar det 
om verksamheter där det visserligen kan finnas en hög grad av automatisering och 
användande av data, men där människor krävs för att koppla samman data och maskiner. 
Just dessa digitala moment i arbetet – inmatning av data – uppfattas, som nämnts tidigare, 
av vissa medarbetare som ”tomma” arbetsuppgifter, och är exempel på sysslor som skulle 
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kunna elimineras eller reduceras i en helt digitaliserad verksamhet. Men för ett bättre, mer 
omfattande utnyttjande av de möjligheter digitaliseringen erbjuder behöver den högre 
ledningen våga fatta de beslut som krävs. 
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3 Slutdiskussion 

Syftet med denna rapport har varit att belysa de möjligheter och utmaningar som digitali-
sering av svensk metallindustri innebär. Utifrån projektets kvalitativa delstudier har en 
samling rekommendationer utarbetats för att ge vägledning och riktning åt metallföretag 
som befinner sig mitt i, eller planerar att påbörja digitalisering av sina verksamheter. 
Rapporten har genom exempel från det insamlade datamaterialet presenterat förslag på hur 
företagen bör tänka kring utformning av arbetet på produktionsavdelningar, kring organi-
sering av verksamheten och kring ledarskap. 

Den huvudsakliga fråga som rapporten besvarar är vad som krävs för att möjliggöra 
omvandlingen till en digitaliserad organisation där medarbetare trivs och är engagerade, där 
rätt kompetens finns tillgänglig och där den nya tekniken utnyttjas till fullo. Utmaningen 
ligger i att få alla dessa delar att samspela: medarbetare i produktionen ska känna engage-
mang och stolthet i sin yrkesroll trots att implementeringen av nya verktyg innebär 
förändringar i såväl arbetets innehåll som i den kompetens som krävs. Det delstudierna 
visar är att delaktighet är av avgörande betydelse för att uppnå detta. Delaktighet kan skapas 
genom att involvera medarbetare från produktionen i beslut och i utvecklingen av nya 
lösningar, och genom att låta dem ta del av information som rör företaget och dess planer 
i stort. Delaktighet kan också främjas genom formaliserade karriärvägar och utbildnings-
program, och genom att bygga upp en förståelse för att alla inom verksamheten är del av 
en och samma process. Detta är själva kärnan i det organisatoriska förändringsarbete som 
svenska metallföretag i och med digitaliseringen nu står inför. 

Men samtidigt som delstudierna har identifierat delaktighet som en viktig nyckel till 
framgångsrik digitalisering, är den grundläggande empiriska observationen inom projektet 
att det i många av de undersökta företagen är den motsatta situationen som råder: det 
existerar ett gap mellan såväl ledning och produktionsarbetare, som mellan olika avdel-
ningar. Att minska dessa gap är en förutsättning för att skapa delaktighet. För att lyckas 
med detta är det nödvändigt att luckra upp organisatoriska gränser både horisontellt och 
vertikalt, mellan enheter, avdelningar, yrkesgrupper och chefer. På så vis möjliggörs kun-
skapsspridning, gemensam problemlösning och gemensamt beslutsfattande. 

Operatörernas engagemang i förbättringsarbetet kan också främjas genom samspelet 
mellan processtyrd produktionsledning (t.ex. Lean) – som redan används av ett par av de 
studerade företagen – och digitalisering. Dessa två skapar förutsättningar för varandra; i 
och med att digitaliseringen minskar eller eliminerar operatörernas fastlåsning vid 
maskinerna kan de ägna mer tid åt att överblicka, och ansvara för, produktionsprocessen i 
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dess helhet. Just detta processfokus skulle kunna bidra till en känsla av delaktighet och 
”ägandeskap” bland medarbetarna inom produktionen.  

Delstudierna har också visat att det existerar ett såväl kulturellt som tekniskt gap mellan 
IT och OT, där bristen på integrering mellan de två påverkar möjligheterna att fullt ut dra 
nytta av digitaliseringen. För operatörerna innebär det rent konkret bland annat att de 
behöver lägga tid på arbetsmoment som uppfattas som ”tomma” och som i ett samman-
kopplat IT/OT-system skulle hanteras genom datakommunikation mellan datorer, robotar 
och annan produktionsteknologi. Delvis på grund av att IT och produktion har varit och 
fortfarande är separata funktioner präglas de två av skilda kulturer och olika sätt att tänka 
kring verksamhet. DAO-projektet har genererat insikter i produktionsavdelningars verk-
samhetsperspektiv, men för att få en djupare kunskap om möjligheterna och utmaningarna 
med långt driven industriell digitalisering där IT och OT är sammankopplade, behöver IT-
avdelningar och deras syn på produktionsverksamheter studeras närmare. Inom produk-
tionen behövs även kunskap om hur leverantörer av digitala lösningar uppfattar verk-
samheten. Om sådan förståelse skapas, exempelvis genom att studera dessa leverantörer, är 
det möjligt att den nya digitala tekniken blir enklare att ta till sig, samtidigt som företagens 
beställarkompetens höjs. 

Digitalisering av industriell produktion är komplext och kräver betydande organisa-
toriska förändringar. I detta projekt har fokus legat på operatörer, och det har tydligt 
framgått att det bland många av dessa finns en oro för att deras jobb kan försvinna. Det 
finns samtidigt i den här gruppen en stark förvissning om att robotar och datorer inte kan 
ersätta människor helt och hållet, för att människor med hjälp av sina sinnen bemästrar 
saker som maskiner aldrig kan lära sig. Operatörerna ger alltså uttryck för både 
självförtroende och osäkerhet; de känner dels att de bär på värdefull kunskap som på sätt 
och vis gör dem oersättliga, och dels att digitaliseringen kan resultera i att de mister sina 
arbeten. 

Sammantaget säger sig flera av de intervjuade operatörer sig trots allt vara positiva till 
digitalisering. Det är svårt att avgöra om det handlar om genuin öppenhet eller en 
internaliserad diskurs från ledningen, men oavsett är det viktigt för chefer att vara medvetna 
om den osäkerhet många ändå känner. Men digitalisering kan skapa oro också i lednings-
skikt. Det har legat utanför projektets ramar att studera chefer inom de undersökta 
verksamheterna, men det är inte osannolikt att även personer på ledningsnivå kan utgöra 
en potentiell utmaning i digitaliseringsarbetet. Digitalisering innebär att chefer ställs inför 
svåra beslut inom ett område som de kanske inte helt behärskar. Om det dessutom finns 
tidigare negativa erfarenheter av förändringsarbete kan digitalisering väcka visst motstånd. 
Med andra ord kan det finnas lager av oro på flera nivåer inom en organisation. Desto 
viktigare är det då att det är tydligt för alla berörda på företaget vilka målen med digitali-
seringen är, och vad som krävs för att nå dessa. Förhoppningen är att resultaten i denna 
rapport kan utgöra ett stöd i det arbetet. 
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Bilaga 1. Översikt av utförda intervjuer inom 
delstudierna. 

Delstudie 1: Företag A 

Crevani, L. & Mörndal, M. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering 
– delstudie 1 

Antal intervjuer Tidsperiod för intervjuerna Antal informanter Informanternas roll 

21 2017 21 
12 operatörer, 5 produktionsledare, 

4 representanter från ledningsgruppen 

Delstudie 2: Företag B 

Hallin, A. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 2 

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

Operatör/skiftledare A M 00:53 

Operatör/skiftledare B M 00:53 

Operatör/skiftledare C M 00:28 

Operatör A1 M 00:46 

Operatör A2 K 00:36 

Operatör A3 M 00:24 

Operatör A4 K 00:29 

Operatör B1 M 00:52 

Operatör B2 M 00:39 

Operatör C1 K 00:20 

Supporttekniker 1 M 01:18 

Supporttekniker 2 M 01:14 

Produktionstekniker M 01:14 

Produktionsteknikchef M 01:16 

Flödeschef M 0:55 + 0:53 

Fabrikschef M 00:46 

Teknikchef M 00:45 
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Intervjuade K(vinna)/M(an) Tid (tim:min) 

Produktionsområdeschef M 01:12 

HR-/BR-ansvarig K 00:55 

IT Site Operations Manager M 00:52 

Delstudie 3: Företag C 

Lindell, E. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 3 

Intervju Datum Tidsåtgång Empiri Kön Ålder, ca Titel 

1 20170407 53 min Intervju M 50 Operatör 

2 20170407 45 min Intervju M 30 Operatör 

3 20170407 40 min Intervju M 30 Operatör 

4 20170407 39 min Intervju K 30 Operatör 

5 20170418 63 min Intervju M 30 Operatör 

6 20170418 64 min Intervju M 30 Operatör 

7 20170418 62 min Intervju M 50 Operatör 

8 20170418 59 min Intervju K 40 Operatör 

9 20170418 60 min Intervju K 30 Operatör 

10 20170421 30 min Intervju K 40 HR 

11 20170425 59 min Intervju M 40 Huvudoperatör 

12 20170425 75 min Intervju M 40 Teknikchef 

13 20170425 70 min Intervju M 60 HR-chef 

Observation Datum Tidsåtgång Empiri Kön Ålder, ca Titel 

1 20170407 2,5 tim Verksvisning M  Pensionerad operatör 

2 20170421 2 tim Observation M  Operatör 

3 20170421 0,5 tim Observation K/M  Operatörer 

4 20170421 2 tim Observation M  Operatör 

5 20170425 2,5 tim Observation M  Operatör 

Delstudie 4: Företag D 

Jonsson, B. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 4 

Antal intervjuer Tidsperiod för intervjuerna Antal informanter Ålder informanter Observationer 

11 2017 12 37–63 år 8 timmar 
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Delstudie 5: Företag E 

Loeb, C. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 5 

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 Datum Tidsåtgång Empiri Kön Ålder Titel 

1 20170511 60 min Verksvisning M  Linjechef 

Övrigt Datum Tidsåtgång Empiri Kön Ålder Titel 

  120 min Telefonsamtal samt mailväxling M  Operatörer samt linjechef 

Delstudie 6 och 7: Företag F1 och F2 

Asztalos Morell, I. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – 
delstudie 6: Arbetsvillkor, kunskapsöverföring och innovation. 

Asztalos Morell, I. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – 
delstudie 7: Digitalisering och förändrade kunskapskrav, kompetensförsörjning och mångfald. 

Företag F1 
Intervjuade K(vinna)/M(an) Datum Tid (tim:min) 

Tillförordnad produktionschef M 20170411 1:13 

Produktionsenhetschef K 20170412 0:24 

Flödeschef M 20170410 1:16 

Flödeschef  K 20170412 00:38 

Flödeschef (rundtur) K  00:12 

Huvudplanerare M 20170412 1:00 

Lagledare M 20170410 1:15 

Produktionstekniker M 20170412 1:38 

Operatör M 20170412 00:54 

Operatör M 20170411 00:53 

Operatör M 20170411 1:25 

Operatör M 20170410 1:58 
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Företag F2 
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  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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Delstudie 8: Företag G 

Johansson, J. (2017). Challenges and opportunities in digitalized work and management – case study 8  

Position Age Gender Length of 
interviews 

Length of 
observation 

TL (Team Leader) 61 M 00:57:33 01:20:00 

TL 53 M 00:42:16 00:20:00 

TM (Team Manager)  52 M 00:36:39 00:15:00 

OP (CNC Operator) 32 M 00:29:54 00:10:00 

OP  50 F 00:42:57 00:15:00 

OP  44 M 00:38:12 00:15:00 

OP  53 F 00:34:04 00:10:00 

OP  32 M 00:18:55 00:15:00 

OP  44 M 00:35:26 00:20:00 

TL 53 M 00:31:05 00:20:00 

Manager Quality and Environment  41 F 01:02:00 00:15:00 

Supply-U Manager  41 F 01:02:50 04:30:00 

HR Manager  61 F 01:12:49 00:25:00 

Production Manager  46 M 00:39:01 None 

Plant Manager 44 M 00:48:43 None 
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University 

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

___________________ 

2017:9 Launberg, Anna. Digitalisering i organisation och arbete: Nya förutsättningar för 
svenska företag inom Metalliska material. Arbetsrapport. 

2017:8 Johansson, Janet. Challenges and opportunities in digitalized work and management – 
case tudy 8. Work report. 

2017:7 Asztalos Morell, Ildikó. Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och 
organisering – delstudie 7. Arbetsrapport. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013:1 Fell, Terence; Jertfelt, Isa; Qaderi, Josef & Lahdenperä, Jori. En framgångsrik 
styrmedelsmix? Om statens ambition att påverka kommunernas energipolicys. 
Forskningsrapport. 
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Forskningsrapporter t.o.m. 2011/Research reports up to 2011 

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

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

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

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

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

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

2007:1 Karlsson Vestman, Ove; Sedigh, Mehdi; Månsson, Niclas; Jäder, Julia. Ett 
välstämt piano – till rätt melodi? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In DiVA, dissertations and other 
publications from a number of Northern 
European universities are available in full 
text. They are stored in PDF format. DiVA 
was developed by the Electronic Publishing 
Centre at Uppsala University. 
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En rapport från IEO
Denna studie publiceras inom ramen för Industriell ekonomi och organisation 
(IEO) vid Mälardalens högskola. Forskningen är i huvudsak inriktad på eko-
nomiska veten skaper och har ett särskilt fokus på industriell förnyelse. Till 
forskningen knyts utbildning inom redo visning och handelsrätt, marknads-
föring, organisation, ekonomi och statsvetenskap. Ofta medverkar forskare 
från två eller flera av dessa områden i gemensamma forsknings program och 
projekt, gärna i samverkan med forskare från andra svenska och utländska 
lärosäten. Ansvarig forskningsledare är professor Ulf Andersson.

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

ISBN 978-91-7485-370-4

DIGITALISERING I ORGANISATION OCH ARBETE

Rapporten sammanfattar delstudierna 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?

Anna Launberg är doktor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola 
och intresserar sig för frågor som rör samspelet mellan teknik, människa 
och ekonomi.  I sin avhandling undersökte  Anna användningen av veten-
skap i en kontext där olika sfärer samverkar, och hon planerar att fortsät-
ta denna forskning. Inom DAO-projektet har Anna skrivit slutrapporten. 


	Blank Page
	Blank Page

