TIDNINGEN WE 1 | 2017. OM EN HÅLLBAR INDUSTRI FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP.

Digital

OHÄLSA ÖKAR
Så arbetar vi i

FRAMTIDEN
Google

VISAR VÄGEN
Rädda chefer

BROMSAR

TEMA

DEN DIGITALA
MÄNNISKAN
Danica Kragic Jensfelt omfamnar
den nya teknologin

1

INNEHÅLL

1 : 2017

PROFILEN

DIGITAL
KÄRLEK
Danica Kragic Jensfelt
vill att vi ska omfamna
den nya teknologin
SIDA

24

TEMA: DEN DIGITALA MÄNNISKAN

8

DE DIGITALA ARBETSMILJÖPROBLEMEN ÖKAR

22

PIIA UTVECKLAR EN
SMARTARE INDUSTRI

40

LEAN FÖR TJÄNSTEMÄN

13

OKUNNIGA CHEFER BROMSAR

24

DANICA KRAGIC JENSFELT:
»VAR INTE RÄDD FÖR
DEN NYA TEKNOLOGIN«

44

SSG-SIDORNA

14

DIGITAL STRESS ÄR
ARBETSGIVARENS ANSVAR

28

SCA BYGGER FRAMTIDENS
DRIFTCENTRAL

15

SÅ BLIR DU DIGITALT MEDVETEN

30

SÅ SKAPAR GOOGLE
FRAMTIDENS ARBETSPLATS

16

NORDENS BÄSTA
DIGITALA ARBETSPLATS

34

JÄMSTÄLLDHET – INDUSTRIN
SLÄPAR EFTER

20

SMARTARE RONDERINGAR
MED QUICKTAG

SIDA

46

KRÖNIKA:
AI FÖRÄNDRAR ALLT

NUMMER 1 | 2017 TEMA DEN DIGITALA MÄNNISKAN
ANSVARIG UTGIVARE MATS JAKOBSSON CHEFREDAKTÖR CARL JOHARD REDAKTIONSRÅD MATS JAKOBSSON, CARL JOHARD, KAROLIN JONASSON, KRISTINA NILSSON,
MIKAEL SJÖBLOM, STEFAN TÄRNHUVUD, SARA VEDIN PRODUKTION CALEJO FORMGIVNING GULLERS GRUPP TRYCK ÅTTA.45 TRYCKERI AB OMSLAGSFOTO ERIK FLYG

2

LEDARE |

SIDA 30

SÅ SKAPAR GOOGLE
SINA ARBETSPLATSER
SIDA 34

Vinden har vänt

MEN INDUSTRIN SLÄPAR
FORTFARANDE EFTER

1: 2017

SÅ BLIR LEAN
EN VIKTIG DEL AV
ARBETSMILJÖARBETET
Med digitaliseringen är våra jobb på väg att successivt förändras i
grunden. Men väldigt få talar idag om den digitala arbetsplatsen
och den digitala arbetsmiljön.
Allt fler utför idag sina arbetsuppgifter med hjälp av digitala
verktyg och många är för sitt arbete helt beroende av digital teknik.
Vi tillbringar allt mindre tid vid våra skrivbord på kontoret, vilket
ställer krav på en digital arbetsplats, som främjar produktivitet och
skapar affärsnytta oavsett tid och rum. Även på de industriella arbetsplatserna blir arbetet mer uppkopplat och internet- och sensorbaserat.
Med digitaliseringen ökar också den psykiska ohälsan. Framför
allt är det de kognitiva arbetsmiljöproblemen som blir vanligare.
En modern digital arbetsplats innehåller idag betydande informationsflöden, gränslöst arbete och ständig samverkan mellan många.
Detta skapar en stor belastning när det gäller uppmärksamhet på
såväl individer som hela företag och det ställer höga krav på en väl
fungerande digital arbetsplats.
Den ökade teknikanvändningen kan också leda till att gränserna
mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Dessutom blir antalet
digitala redskap, som användarna förväntas känna till och kunna
använda i sina arbeten, hela tiden allt fler.
Med digitaliseringen får vi även närmare och bättre tillgång
till våra kunder, liksom mer information om hur de använder våra
tjänster och produkter och hur deras framtida behov ser ut. Detta
är en mycket viktig del i det lean-tänkande, som nu även börjar
nå företagens administrativa delar. Tanken här är densamma som
för produktionen, det vill säga att eliminera det som inte skapar
kundvärde, som till exempel överproduktion, väntetider,
transporter, onödiga rörelser, felaktiga processer, lager
och defekter.
På så sätt blir införandet av lean
en central del i det framtida
arbetsmiljöarbetet även
inom administrationen.

SARA VEDIN
Kommittéprocessledare
Ytskydd, säkerhet, SSG
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Nu måste vi börja tala om

DEN DIGITALA
ARBETSMILJÖN
Det pågår en successiv anpassning till
nya och mer moderna, effektiva och
aktivitetsbaserade arbetsplatser, men
väldigt få talar idag om den digitala
arbetsplatsen. Det som är mest märkbart idag är istället företagens rädsla.
»Rädslan för nya otydliga och osynliga
risker påverkar ledningar, människor
och organisationer mycket mer än
själva digitaliseringen«, säger Parisa
Zarnegar, medicine doktor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
TE X T: C ARL JOHARD ILLUSTR ATION: BJÖRN ÖBERG

Vi befinner oss just nu mitt i ett paradigmskifte. Den digitala ekonomin innebär
en övergång från industrisamhällets
hierarkiskt styrda processer med fokus
på produkter för en massmarknad till
användarfokuserade och individualiserade
digitala tjänster. Det som är kittet och den
nya tidens olja är information och data.
De viktigaste användningsområdena för
Big Data är kundrelation och interaktion,
produktutveckling operativa processer samt
verksamhetens organisation och system.
»I de verksamheter som har startats
innan 2004 eller tidigare är IT
fortfarande ett stöd och
inte en plattform. I de
digitala företagen
är det just det
digitala

som är arbetet. Skiftet från verktyg till
plattform är själva kärnan i den digitala
transformationen, där det digitala utgör
ett fundament som vi arbetar utifrån.
Och utan fundamentet finns inte arbetet«,
säger Arash Gilan, medgrundare och vice
VD på en av Nordens
största digitala byråer
Viva Media Group.
I en mycket nära
framtid har vi i allt
högre grad lämnat
tangentbordet. Vi talar till
gränssnittet och det sker
direktöversättning mellan
olika språk. Vi kommer
allt mer använda »virtual
reality« både privat och
i arbetet. Andelen människor
med inopererade chip kommer
att öka. Uppdelningen mellan
analogt och digitalt har upphört.
Allting har flutit ihop.
»Den tekniska utvecklingen sker
exponentiellt och våra institutioner, organisationer och företag förändras inte lika
snabbt. Det är en del av våra svårigheter
idag, vi riskerar att sväva i ständig ovisshet
om vilka våra visioner och våra referensramar är. Jag tycker det är väldigt lätt att bli
distraherad av alla dessa snabba förändringar, som händer där ute, och vi tappar
lätt bort kärnan - hur kan alla dessa olika
nya möjligheter skapa rätt förutsättningar
för att driva utveckling i organisationen
och initiera ett utvecklande partnerskap
med våra kunder. En lyckad omställning

kräver att vi bli bättre på att skapa tillit,
självkännedom och social kännedom«,
säger Parisa Zarnegar, medicine doktor i
neurovetenskap vid Karolinska Institutet
och diplomerad PCC-coach.
Den stora rädslan
Med digitaliseringen får vi en ny generation med hungriga medarbetare,
som kräver en annan typ av
ledarskap. Men utan ett
förändrat ledarskap är
risken stor att den nya
generationen dräneras på
energi av de bakåtsträvande
i organisationen. Och
de som inte tillför värde
kommer att kämpa ett tag,
men successivt bli ersatta av
några som vill mer.
»Och det kommer att
bli en tuff övergångsperiod för
oss nutidsmänniskor, som är barn av vår
generation, som går till kontoret mellan
8-17 och använder stämpelklocka. Detta
riskerar att skapa en stor rädsla ute i
organisationerna. Detta kan jag se mycket
tydligt både hos företagsledningar och
anställda. Där finns en uppenbar rädsla
för att robotar och maskiner tar över
jobben och att folk blir arbetslösa. Dessa
farhågor och tankesätt påverkar människor
och organisationer mycket mer än själva
digitaliseringen. Det finns mycket rädsla
även i ledningsgrupperna. Även cheferna
är rädda för de förändringar som kommer
och de förmedlar sin rädsla till medarbe5
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»Digitaliseringen gör våra arbeten mer intressanta
och det hjälper oss att göra våra jobb bättre«, säger
Parisa Zarnegar, KI.

tarna, samtidigt som de inte vågar säga
att de är rädda. De talar om framtiden,
trycker ner känslorna och försöker hitta
strategier och taktiska motdrag för att
överleva«, säger Parisa Zarnegar
och fortsätter:
»Detta är en stor risk. Om rädslorna
tar över och företagen bara försöker
överleva och leverera som tidigare, så
ökar risken för att fatta fel beslut och
välja fel strategier. Därför är det viktigt
att organisationerna synliggör och jobbar
med denna fråga och hittar en strategi för
att hjälpa sig själva och sina medarbetare
att förstå att digitaliseringen inte är ett
hot. Den är en möjlighet, som förenklar
våra liv och den kan skapa nya verktyg,
som vi ska använda oss av. De anställda
måste få känna att de är delaktiga, har
individuella värden och är viktiga för
organisationen. Då blir de per automatik
också mer engagerade.«
Nystart från blankt papper
Den stora utmaningen
för företagen i den
nya digitala
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världen blir att ifrågasätta sina egna verksamheter och hitta nya sociala och digitala
delningsekonomiska affärsmodeller, där
det många gånger handlar om att skapa
nätverk via internet för att dela på olika
typer av prylar eller upplevelser.
»Många företag är kvar i sitt linjära
tänkande och sin gamla framgång. Ju
bättre det har gått, desto svårare blir det
att ändra sig. Varje organisation måste
starta från ett blankt papper och återuppfinna sig själv och fråga sig: Om vi skulle
starta allt detta idag igen, hur skulle det
då se ut. Om någon skulle kopiera oss, hur
skulle en sådan disruptiv affärsmodell se
ut för vår verksamhet«, säger Arash Gilan
och fortsätter:
»Vi har idag världens största taxibolag,
Uber, och de äger inte en enda bil. Vi har
världens största e-handel, Alibaba, och
de har inget eget lager. Vi har världens
största hotellföretag, AirBnb, och de äger
inga hotell. Vi har även världens största
skapare av innehåll och texter, Facebook,
och de skapar knappt något innehåll
själva. Delningsekonomin möjliggör en
effektivare värld, som får bukt med vår
tids enorma slöseri och påvisar en av de
allra största fördelarna med digitalisering,
nämligen effektivisering«.
Gamla jobb försvinner – nya tillkommer
Med digitaliseringen kommer våra
arbetsplatser att förändras. Gamla jobb
försvinner och nya uppstår. Reforminstitutet har tidigare rapporterat om att
450 000 jobb försvann i Sverige mellan
2006 och 2011 på grund av automatisering
och digitalisering. De har i senare
rapporter dragit slutsatsen att 53 procent
av svenska jobb finns i yrken, som kan
automatiseras inom 20 år. Samtidigt
kommer många nya jobb att tillkomma
med den nya verkligheten och den
digitala ekonomin.
»Nöjes- och fritidsindustrin kommer
att fortsätta expandera. Om 5-10 år har
vi självkörande bilar och lastbilar, vilket
kraftfullt kommer att utmana konceptet
att äga en bil. Hotellindustrin kommer att
utmanas och erbjudandet utvecklas till att
mer handla om en upplevelse än rumsuthyrning«, säger Arash Gilan.

Den digitala arbetsplatsen
Det pågår en successiv anpassning till nya
och mer moderna, effektiva och aktivitetsbaserade arbetsplatser, men väldigt få talar
idag om den digitala arbetsplatsen.
Vi går mot ett mer molnbaserat system
och friare arbetsplatser. Redan idag har
90 procent av de som arbetar tillgång
till internet på jobbet medan 53 procent
använder internet för att arbeta hemifrån
och nästan hälften (45 %) läser jobb-mejl
under semestern.
I det nya arbetslivet tillbringar vi allt
mindre tid vid våra skrivbord på kontoret,
vilket ställer krav på en digital arbetsplats,
som främjar produktivitet och skapar
affärsnytta oavsett tid och rum.
Den digitala arbetsplatsen är uppbyggd
utifrån användarens perspektiv. Här
handlar det mer om en djupare förståelse
för verksamheten än om bara teknik.
En digital arbetsplats innefattar digitala
systemlösningar och hjälpmedel, där
medarbetare, leverantörer och partners
integrerar framtida affärsmodeller, där de
själva bestämmer över sina tider och sina
verksamheter. Även på de industriella arbetsplatserna blir arbetet mer uppkopplat
och internetbaserat med ökad användning
av armband och chips.
»Många ser fortfarande flextid som en
förmån, medan yngre ser det som en naturlig självklarhet. Med nya generationer
suddas gränserna allt mer ut. Friheten var
vi arbetar och valet av med vilka vi arbetar
är en del av transformationen vi befinner
oss i. Den möjliggörs som en följd av den
digitala tekniken«, säger Arash Gilan.
På framtidens arbetsplatser blir också de
fysiska mötena viktiga.
»Det finns flera studier som visar att
innovation i ett bolag oftast sker i ett
gränsland mellan två avdelningar. Utifrån
detta har Google utformat hela sin
kafémiljö mellan avdelningarna i syfte att
stimulera uppkomsten av de spontana och
kreativa mötena«, säger Arash Gilan.
Det digitala arbetsklimatet
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige.
Digitalt arbetsklimat definieras som verksamhetens, medarbetarnas och ledningens
upplevelse av hur väl den digitaliserade
arbetsplatsen och företaget fungerar med
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Det tog telefonen 75 år att
nå 50 miljoner människor.
För Angry Birds tog det
endast 35 dagar.

Telefon

75 år

avseende på effektivitet, engagemang
och välbefinnande. En modern digital
arbetsplats innehåller idag enorma
informationsflöden, gränslöst arbete och
ständig samverkan mellan många. Detta
skapar stor belastning när det gäller
uppmärksamhet på såväl individer som
hela företag och det ställer stora krav på en
väl fungerande digital arbetsplats.
Att analysera företagets digitala arbetsklimat är en bra utgångspunkt för att börja
optimera den digitala arbetsplatsen och
den digitala verksamheten.
»Organisationen, våra chefer och övriga
myndigheter har ansvar för att hitta sätt

Radio

38 år

TV

13 år

»Det finns

mycket rädsla
även i ledningsgrupperna«

Internet

4 år

Facebook

3,5 år

Angry Birds

35 dagar

Källa: Citi Digital Strategy Team

PARISA Z ARNEGAR KI

att bygga upp en hälsosam och hållbar
arbetssituation, liksom en bred kunskap
och kompetens som håller jämna steg
med den tekniska utvecklingen. Om ett
företag vågar satsa på ett internt arbete,
till exempel för att skapa ett gott digitalt
arbetsklimat, kan man vara säker på att
detta kommer att synas både i siffror och
upplevas av medarbetare och chefer«,
säger Parisa Zarnegar.
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Hög arbetsbelastning skapar lätt höga
stressnivåer. Idag finns det undersökningar som visar att 36 procent av de
anställda i Sverige lider av digital stress
och att samhällets nota för stress uppgår
till 35 miljarder kronor. Enligt Arbetsmiljöverket har en anställd som upplever
arbetsmiljöproblem i genomsnitt ett
produktionsbortfall på 38 procent.
»Digital stress kan inte enbart hanteras
på en individuell nivå, utan måste även
tacklas på en organisatorisk nivå. Det
konstruktiva digitala arbetsklimatet borde
vara en naturlig del av organisationens
systematiska arbetsmiljöarbete«, säger
Parisa Zarnegar.
Mot bakgrund av att det, enligt IDC,
i snitt existerar 11 versioner av samma
dokument och att 20 procent av våra
arbetstider går åt till att söka och hitta
information, borde även landets digitala
arbetsplatser fokusera på lean.
Viktigt med värdegrund som engagerar
Just den anställdes och företagets vision
och värdeskapande blir direkt avgörande
för organisationens framgång.
»Det är strategiskt viktigt att fastställa
en värdegrund, som är till gagn för den
anställde, för företaget och för samhället.
Att bara effektivisera, jobba och få lön
är inte lösningen på allt - för dig som
individ är det av stor betydelse att veta
vilket värde du bidrar med till omvärlden.
Organisationens fokus måste förflyttas
från hur vi kan konkurrera och överleva
till hur kan vi utveckla oss själva och
företaget genom att sätta våra medarbetares och våra kunders behov i fokus.
Det bidrar till att vi bli mer innovativa,
nyfikna och produktiva«, säger
Parisa Zarnegar och avslutar:
»Det handlar om att skapa en företagskultur, som tillåter medarbetarna att våga
pröva och att inte vara rädda för att göra
misstag. Vi lär oss av misstagen. Om
medarbetarna förstår varför de måste
lära sig ny teknik och sedan också tror
på användningen av den, då blir de mer
trygga och företaget vågar använda sig av
den inneboende potential, som verkligen
finns i personalen.«
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SAMHÄLLET
HINNER INTE MED
- de digitala arbetsmiljöproblemen ökar

Flera studier pekar på att de digitala arbetsmiljöproblemen är stora och
ökande. Framför allt är det de kognitiva arbetsmiljöproblemen som ökar.
»Det behövs mer forskning om digital arbetsmiljö och om förebyggande
åtgärder. Framför allt behövs bättre metoder för utvärdering av
förändring och införande av IT-stöd i arbetet«, säger professor
Jan Gulliksen, som på Arbetsmiljöverkets uppdrag genomfört
en kartläggning av den digitala arbetsmiljön.
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: K TH
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Med automationen och den digitala
utvecklingen har vårt arbete förändrats
i grunden. Allt fler utför idag sina
arbetsuppgifter med hjälp av digitala
verktyg och många är för sitt arbete
helt beroende av digital teknik.
Mot denna bakgrund är det
särskilt deprimerande att läsa
i den av Arbetsmiljöverket
beställda rapporten »Digital
arbetsmiljö« från KTH och
Uppsala Universitet, att när det
gäller just digital arbetsmiljö,
så använder vi idag gammal
forskning och kunskap. Den
senaste föreskriften är från 1998.
»På KTH undervisar jag
studenter, som är yngre än
föreskriften. Det känns inte
riktigt seriöst, även om den
gamla föreskriften är bra och
framåtseende. Den behöver
dock uppdateras och vi behöver
fokusera mer på den nya tekniken och de nya arbetssätten«,
säger Jan Gulliksen, professor på
KTH och ansvarig för rapporten.
Han fortsätter: »Det behövs
idag en stark forskning om digital
arbetsmiljö och om förebyggande
åtgärder. Framför allt behövs bättre
metoder för utvärdering av förändringar och införande av IT-stöd i
arbetet. Med processinriktade utvärderingsmetoder kan vi få kunskap om vad
som fungerar, men också hur och varför,
samtidigt som vi stärker deltagarnas
inflytande och kontroll i arbetet.«
Brister i den digitala arbetsmiljön
Flera studier pekar på att de digitala
arbetsmiljöproblemen är stora och
ökande. Framför allt är det de kognitiva
arbets-miljöproblemen som ökar.
Statistiken visar bland annat att:
• 35 procent av alla i arbetslivet rapporterar att de har ont i övre delen av
ryggen eller nacken varje vecka.
• 29 procent rapporterar att de varje
dag sitter stilla i sitt arbete mer än två
timmar i sträck och sju procent i mer
än fyra timmar i sträck .
• 40 procent upplever sig ha ett så stres�sigt arbete att de inte hinner prata eller
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»Förlorad effektivitet i arbetet på grund av brister i digital arbetsmiljö uppgår varje år till mångmiljardbelopp«,
säger professor Jan Gulliksen, KTH.

tänka på annat än arbetet under mer än
halva arbetsdagen.
• 43 procent upplever att de för det mesta
inte, eller aldrig, kan bestämma när
olika arbetsuppgifter ska göras.

Arbetstid och fritid flyter ihop
Den ökade teknikanvändningen har också
lett till att gränserna mellan arbetsliv och
privatliv kan suddas ut, vilket i en del

För många yrkesgrupper har det skett en
snabb och omfattande
förändring bara under
senare år.
»Där man för
upplever sig ha ett så stressigt
något eller några
arbete att de inte hinner prata
årtionden sedan inte
eller tänka på annat än arbetet
arbetade med datorer
överhuvudtaget, så
under mer än halva arbetsdagen.
tillbringar man nu
största delen av sin
arbetstid vid datorn.
Detta kan medföra negativa konsekvenser
sammanhang har fått till följd att kraven
för såväl individer som verksamheter.
ökar och upplevd kontroll minskar med
Arbetssituationer, som präglas av digitalt
utbrändhet som följd.
arbete, innehåller ofta en kombination
»Ansvaret att skapa balans mellan
av faktorer, som visat sig öka risken för
krav och resurser läggs på individen. För
skadlig stress – höga kvantitativa och
många skapar det osäkerhet om hur de kan
kvalitativa krav, låg upplevd egenkontroll
uppfylla kraven. Resultatet blir att många
och svagt upplevt socialt stöd«, säger
arbetar för mycket och får för lite vila«,
säger Jan Gulliksen.
Jan Gulliksen.

40 %
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En annan viktig aspekt är den ökade
arbetsbelastningen.
»Med den pågående effektiviseringen
i samhället med hjälp av digitaliseringen
förväntas vi hela tiden vara effektivare
och producera mer och mer. I och med
att vi gör det blir de digitala verktygens
funktion allt viktigare, vilket i sin tur
kräver verktyg, som alltid fungerar och är
tillförlitliga, säkra, flexibla och effektiva«,
säger Jan Gulliksen.
Dessutom ökar kontinuerligt antalet
digitala redskap, som användarna
förväntas känna till och kunna använda
i sina arbeten. Till följd av detta ökar
också de krav som de anställda ställs inför,
både när det gäller att inneha rätt digital
kompetens och för att kunna planera sitt
arbete, så att arbetsinsatsen blir rimlig.
»Alla människor behöver ett stort mått
av digital kompetens för att kunna hantera
tekniken på ett bra sätt i sina arbeten.
Här finns det mycket i övrigt att önska
när det gäller möjligheten till digital
kompetensutveckling för både ledning
och medarbetare senare i livet«, säger
Jan Gulliksen.
Många olika system
Antalet digitala redskap, som
användare i sina yrken förväntas
känna till och kunna använda,
ökar stadigt, inte sällan
använder yrkesgrupper så
många som 20-30 system.
Ett vanligt problem är att
avancerade IT-system köps
in utan att behoven först
har klargjorts, samtidigt
som stödet från ledningen
brister. Följden blir ofta
även här en upplevelse av
höga krav, låg egenkontroll
och svagt socialt stöd.
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»Datasystemen måste vara utformade och
anpassade både till arbetsuppgifterna och
till de människor som ska utföra dessa och
speciellt viktig är anpassningen till deras
kognitiva förmågor och begränsningar«,
säger Jan Gulliksen och fortsätter:
»Projekt för utveckling av IT-system
måste i större utsträckning beakta vilka
arbetsmiljökonsekvenser, som systemen
kan förväntas ge, och motverka och
förhindra negativa sådana redan i
utvecklings- och införandefasen.«
Utveckling och införande av tekniska
stödsystem i en verksamhet påverkar
nämligen arbetet på en rad olika vis.
»Det handlar egentligen om verksamhetsutveckling och införande av ett nytt
arbete. Slutsatsen blir att de processer,
enligt vilka de nya digitala stödsystemen
utvecklas, måste hantera även andra
aspekter på arbetet, dess organisation
och arbetsmiljön, annars kan inte den
potentiella nyttan uppnås. Man riskerar
att införa nya problem och att cementera
ineffektiva arbetssätt«, säger Jan Gulliksen.

Dessutom är det sällan så att organisationen inför ett system en gång och sedan
är allt klart. Oftast sker många kontinuerliga införanden av mindre eller större ändringar, uppdateringar, och nya versioner.
»I samband med sådana införanden
missar man ofta att förbereda användarna,
förklara vad förändringarna innebär och
hur de ska arbeta på ett bra sätt med det
förändrade systemet. Ständiga förändringar brukar också irritera och trötta ut«,
säger Jan Gulliksen.
Rollen som användbarhetsexpert
En av de mer påtagliga effekterna av de
senaste decenniernas utveckling av digitala
arbetsmiljöer är utvecklingen av en ny
kompetens, som säkerställer användarnas
perspektiv liksom att systemen och användargränssnitten utvecklas på användarnas
och verksamhetens villkor. Denna kompetens har många namn - human factors
expert, användbarhetsexpert, användbarhetsutvärderare, interaktionsdesigner eller
user experience (UX) designer.
»Numera har professionen utvecklats
till en av de mer betydelsefulla i modern
IT- och systemutveckling. De flesta större
systemutvecklingsprojekt har en person
med ansvar för användbarhet och flertalet
av Sveriges universitet utbildar idag personer, som kan bidra med användbarhetskompetens i systemutvecklingen«,
säger Jan Gulliksen.
Ytterligare ett orosmoment,
som inte berörs i rapporten
är IT-säkerhet.
»Många gånger är det användarna själva, som beskylls för att
vara de största säkerhetsriskerna.
Vi måste skapa system, som gör
det möjligt att bedriva arbetet på
ett säkert och användbart sätt«,
säger Jan Gulliksen.
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Många arbetar
för mycket och
får för lite vila«

«

JAN GULLIKSEN, PROFESSOR KTH

Starta IT-skyddsronder
Vem ska då ha ansvaret för den digitala
arbetsmiljön på en arbetsplats i framtiden?
»De som ansvarar för genomförandet av
arbetsmiljöinspektioner ute i verksamheter
måste i ökad utsträckning få kunskap
om - och ett uttalat större ansvar för - att
också genomföra inspektioner av digitala
arbetsmiljöer. Idag ligger fokus framför
allt på att inspektera fysisk arbetsmiljö och
genomföra traditionella skyddsronder och
mycket lite på att säkerställa kvaliteten
i den digitala arbetsmiljön«, säger
Jan Gulliksen.
Två intressanta initiativ, som rapporten
lyfter fram är dels begreppet MedsITtning
och dels IT-ronder, som initierats av
läkaren Karin Båtelson.
Medsittningen innebär att representanter för systemleverantören och den lokala
IT-avdelningen följer vårdpersonalens
arbete under en halv dag. Personalens
synpunkter på önskade förbättringar
protokollförs och resulterar i protokoll,
som läggs ut på intranätet och följs upp på
arbetsplatsträffar.
»Under IT-ronden går ansvarig chef,
skyddsombud och IT-kunnig personal
med hjälp av en checklista igenom bland
annat verksamhetens hårdvara, mjukvara,
kringutrustning, säkerhetsrisker, överskådlighet, användbarhet, kommunikationsgränssnitt, tidsåtgång och konkreta
problem med handhavandet. Checklistan
tar även upp de olika momenten i utbildning och haverirutiner. Utifrån protokollet
delas ansvar ut för konkreta åtgärder och
resultatet av dessa följs i sin tur upp, efter
en månad för de snabba åtgärderna och
efter tre månader för de mer långsiktiga.
Det är en spännande metodik med denna

typ av kollaborativa granskningar och
analyser för att kunna ställa högre krav
när det gäller beställningar, upphandlingar och inköp av bra system«, säger
Jan Gulliksen.
Alldeles för höga kostnader
Nyttan av digitaliseringen är stor,
samtidigt som den potentiella nyttan
sällan uppnås fullt ut, eftersom de
negativa konsekvenserna av dålig digital
arbetsmiljö är alldeles för omfattande.
»Förlorad effektivitet i arbetet på grund
av brister i digital arbetsmiljö uppgår
varje år till mångmiljardbelopp, samtidigt
som kostnaderna för belastningsskador,
sjukskrivningar och sjuknärvaro också
är höga, men svåra att beräkna. Tyvärr
saknas idag incitament, ansvar, ledarskap
och kunskap om hur vi i praktiken ska gå
till väga för att eliminera dessa problem.
Det finns alldeles för stora luckor i
forskningen och i våra kunskaper om den
digitala arbetsmiljön«, säger Jan Gulliksen
och lämnar i sin rapport följande förslag
till åtgärder:

• Både beställare och leverantörer måste
se till att IT-system som köps in leder
till en god digital arbetsmiljö.
• Det behövs mer forskning och
fler experter inom området digital
arbetsmiljö.
• Arbetsmiljöverket behöver tydligare
följa upp och ställa krav på god digital
arbetsmiljö.
• Politiskt ansvariga till ansvariga
myndigheter behöver ge tydligare
direktiv om tillsyn av den framtida
digitala arbetsmiljön.
Krävs ett politiskt initiativ
»Vi behöver en ökad agilitet och snabbfothet i lagstiftningen med snabbare
anpassning till all ny teknik, som hela
tiden tillkommer. Ytterst vilar ansvaret på
regering och riksdag, som måste se över
lagar, förordningar och andra regelverk
och ge tydliga direktiv till myndigheterna.
Arbetsmiljöverkets roll för att följa upp och
kravställa digital arbetsmiljö behöver också
stärkas«, säger Jan Gulliksen och avslutar:

1 : 2017

»Arbetsmiljöverket skulle inom ramen för
sitt uppdrag tydligare kunna arbeta med
digitala arbetsmiljöer. De skulle också
tydligare och med mer kraft påtala och
döma ut otjänliga sådana. De lagar och
regelverk, som beskriver kraven på en god
digital arbetsmiljö, bör därför moderniseras.
Arbetsmiljöverket bör även bygga upp
mer kompetens inom området och lägga
mer fokus på kartläggningar, utredningar,
inspektioner och krav på åtgärder.«

78%
av alla yrkesverksamma
i Sverige använder
persondator i sitt arbete

45%
använder dator mer än
halva arbetsdagen

20%
använder persondator
i stort sett hela tiden
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Inför regler för
teknikanvändning
För att kunna arbeta effektivt krävs
en gemensam policy på arbetsplatser
för teknikanvändning under arbetstid.
När och hur ska mobiler användas?

Koppla ner
under semestern
Sätt mobilen i flygplansläge
på semestern.

Planera din tillgänglighet
slippa ständiga avbrott. Definiera även

Appar hjälper
dig arbeta ostört

vilka förväntningar på tillgänglighet,

Med en enkel knapptryckning hjälper

som gäller utanför arbetstid.

appen oss att hänvisa samtal vidare

Inför fasta mail- och telefontider för att

till växel eller kollega när vi behöver
jobba ostört. Eller lämna meddelande
om att vi inte är anträffbara.
ENERGINIVÅ

Gör rätt sak vid rätt tidpunkt
Kartlägg din energinivå under en arbetsdag och
jämför med de arbetsuppgifter du utför. Gör en
arbetsdagbok, där du styr upp din dag och detaljerat
skriver ner vad du arbetar med vid olika tidpunkter.

SKAPA EN
SUND DIGITAL
ARBETSMILJÖ

12

DEN DIGITALA MÄNNISKAN |

Okunniga chefer bromsar

DEN DIGITALA
UTVECKLINGEN
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5 tips för en bättre
digital arbetsmiljö
1. Utse en samordnare. Ge någon
ansvaret för att samordna arbetet
med den digitala arbetsplatsen.
2. Definiera uppdrag och vision.
Samordna det digitala kundmötet
och den digitala användarupplevelsen
mellan olika kanaler. Ge någon

För att svensk industri verkligen ska
lyckas med digitaliseringen och därigenom kunna vidmakthålla sin effektivitet och konkurrenskraft, så måste
den först ta itu med två stora problem:
Systemen är oftast inte tillräckligt
användarvänliga och dessutom behövs
det mer initierade och förändringsbenägna ledningar i de flesta svenska
företag, menar Oscar Berg, digital verksamhetsdesigner och författare till
ett antal böcker i ämnet, bland annat
»Collaborating in a Social Era«.
TE X T: E WA ARVE

Enligt Oscar Berg har vi idag stora problem
med den digitala transformationen. Det
svenska företag just nu behöver är ett praktiskt och strukturerat tillvägagångssätt för
att förändra den digitala arbetsmiljön, så
att organisationen får rätt förutsättningar
att digitalisera sin verksamhet.
»Tyvärr har man inte haft människor
och användbarhet i fokus när man utvecklat
IT-systemen. Det traditionella och fortsatt
dominerande synsättet är att upphandlingen
av IT-system sker för att stödja processer
eller verksamhetsfunktioner – inte
människor«, säger Oscar Berg.
Vid upphandlingar finns oftast inte
heller något designtänkande eller någon
helhetssyn med användaren i centrum. För
varje nytt system eller verktyg som införs
förvärras situationen, även om intentionen är
att förbättra. Därför definieras den digitala
arbetsplatsen idag som motsatsen till detta:
»En digital arbetsmiljö, som är medvetet
utformad utifrån en helhetssyn och med
användaren i centrum.«

Det behövs mer digital kompetens
Många företag skapar på klassiskt manér
grupper, som jobbar med digital verksamhetsutveckling.
»Men man måste vara medveten om att
digital kompetens behövs rakt igenom hela
organisationen. Såväl marknadschefen som
HR-ansvarig behöver ha digital kompetens«,
säger Oscar Berg, som dock menar att
de största problemen ofta finns på högsta
ledningsnivå. Dit har kravbilden inte nått
och cheferna är ofta helt okunniga om
digitala verktyg.
»Med Sveriges föråldrade ledningsstrukturer, som består av en generation som
ofta inte har velat ta till sig digitaliseringen,
blir vi tyvärr omkörda. I Sverige lever vi med
känslan att vi ligger långt fram, men så är
det tyvärr inte längre. Vi halkar efter och
är inte den pilotmarknad inom IT, som vi
en gång var. Det försprånget har vi tyvärr
tappat – till stor del därför att ledningsstrukturerna har blivit kvar i det gamla.
Jag behöver nog inte säga att det är en
generationsfråga – för det vet vi alla«,
säger Oscar Berg.

mandat att styra upp det.
3. Fokusera på kontinuerlig
tjänsteutveckling. Rör er bort från
stora IT-projekt, som leder till massiva
förändringar. Rör er istället i riktning
mot mer kontinuerlig tjänsteutveckling
med tydlig nytta för användarna.
4. Ta tag i surdegarna. Låt multidisciplinära team ta tag i surdegarna
och förbättra tjänst för tjänst med
metoder som verkligen säkerställer
att de får med användarna och
användarnas situation.
5. Lär er av erfarenheterna. Dra
lärdom av utvecklingen av externa,
kommersiella tjänster. Jobba på
samma sätt internt.

»Millenials kommer
att ställa helt
andra krav på
arbetsmiljön«
OSC AR BERG DIGITAL VERK SAMHETSDESIGNER
OCH FÖRFAT TARE
»Vi har tappat vårt försprång inom IT«, säger Oscar Berg.
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NÄR IT-SYSTEMEN
BIDRAR TILL OHÄLSA
I den allt mer digitala världen är vi beroende av att våra IT-verktyg fungerar
och är anpassade efter våra arbetsuppgifter. Tekniska störningar ökar
arbetsbelastningen och gör oss frustrerade och obalanserade.

»För vår del handlar det om att sprida kunskap och
utbilda om de lagtexter som redan finns«, säger
Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist på Vision.

TE X T: E WA ARVE FOTO: VISION

Alla anställda har idag rätt till en bra
arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen har nu kompletterats med en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som började
gälla våren 2016, med tydliga regler om
bland annat kunskaper, arbetsbelastning,
arbetstider och kränkande särbehandling.
Målet är att minska den arbetsrelaterade
ohälsan och då framför allt ohälsa skapad
av stress, som dåligt anpassade IT-system
bidrar till. IT-systemen är av avgörande
betydelse för mångas arbeten och stressen
kring strulande system bidrar till att
människor på en arbetsplats mår dåligt.
På fackförbundet Vision har frågor om
arbetsbelastning och digital arbetsmiljö
hög prioritet.
»Utformningen av digitala verktyg är
idag en stor arbetsmiljöfråga. Digitaliseringen förändrar hur du utför arbetet i tid
och rum. De digitala verktygens möjligheter har så stort inflytande i vår vardag
att många människor numera har svårt
att skilja jobb från fritid«, säger Carola
Löfstrand, arbetsmiljöspecialist på Vision.

digitala lösningarna har hög användbarhet
för verksamheten. Orsaken är ofta bristande beställarkompetens och bristande
upphandlingsrutiner när det gäller att
fånga upp användarnas och medarbetarnas
behov, de som känner verksamhetens
arbetsuppgifter bäst. Det är idag ytterst
viktigt med en hög beställarkompetens«,
förklarar Carola Löfstrand.

Så här vill ingen ha det
Att hindras att göra sitt jobb därför att
IT-verktygen inte fungerar sätter många
anställdas känslor i svallning. Att inte
kunna lita på IT-systemet är en konstant
stress, som ofta sätter sig i muskler och
kan leda till belastningsskador och
arbetsmiljöproblem och i förlängningen
även verksamhetsproblem.
»Så här vill ju ingen ha det. Varken
medarbetare, arbetsgivare eller leverantörer. Det ligger i allas intresse att de

kraven i arbetet.
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Missar den digitala dimensionen
Antalet anmälda arbetssjukdomar som
följd av digitala problem har enligt

Arbetsgivaren har
ett stort ansvar
Det här är arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk
och social arbetsmiljö, AFS 2015:4:
- Arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga ohälsa vilket innebär
att arbetstagarna inte får ha en ohälsosam

Arbetsmiljöverket ökat med drygt 70
procent sedan år 2010. Ohälsan drabbar
individer, men orsakerna finns främst
att finna i hur arbetsgivaren organiserar
arbetet och i det sociala samspelet
på arbetsplatsen.
»På många arbetsplatser missar man
ofta problemen kring den digitala
arbetsmiljön och arbetsbelastningen blir
endast en fråga om underbemanning. Det
är arbetsgivarens skyldighet att säkerställa
att de digitala arbetsverktygen inte medför
risker för anställdas hälsa«, säger
Carola Löfstrand.
Företagsledningarna behöver nu
prioritera det systematiska arbetet för
att få en fungerande organisatorisk och
social arbetsmiljö och de bör även se
till att detta arbete blir en naturlig del
i verksamhetsutvecklingen.
»Det är väl investerad tid, som leder
till lägre sjukskrivningskostnader och
en mer driftsäker verksamhet«, slutar
Carola Löfstrand.

arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter
- Arbetstidernas förläggning ska inte leda till
ohälsa. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att
det finns tid för återhämtning.
- Klargöra att kränkande särbehandling inte
accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en
policy, och att det finns rutiner och kunskaper
för hur kränkande särbehandling ska hanteras,
till exempel hur och var de utsatta snabbt ska
få hjälp.

!
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BLI
DIGITALT
MEDVETEN
OCH SÄTT
GRÄNSER
Den nya mobila tekniken har gjort oss
flexibla och gränslösa. Inom många yrken kan vi arbeta när och var som helst.
Samtidigt som vi tack vare tekniken blivit dubbelt så effektiva i våra arbeten,
så arbetar vi paradoxalt nog idag mer
och snabbare än någonsin tidigare.
»Risken för psykisk ohälsa – att bli
sjuk av stress – ökar enormt i vårt land.
Och det är ingen tillfällighet att det
sker just nu«, menar Christin Mellner,
psykolog och forskare vid
Stockholms Universitet.
TE X T: E WA ARVE FOTO: S TOCKHOLMS UNIVERSITE T

tekniken - och dessutom om vi väljer att
sätta gränser för en arbetsgivare, som har
för vana att kräva svar en söndag. Den
gränsdragningen tycker Christin Mellner
tycker är bra. Hon ser positivt på det drygt
ett år gamla tillägget i arbetsmiljölagen om
att arbetsgivaren ska »vidta alla åtgärder
som behövs« för att förebygga ohälsa.
»Att vi kan vara ständigt tillgängliga
ska inte gå ut över återhämtningen,
som är avgörande för vår hälsa.«
Arbetsgivaren ska se till att det finns
tillräckligt med tid för att utföra arbetet
och organisera verksamheten efter det.
Mål och förväntningar ska framföras
tydligt, likaså återkopplingen. Vid en
orimlig arbetsbelastning har arbetsgivaren skyldighet att disponera
om arbetsuppgifterna.

Drygt 50 procent av jobben försvinner
Enligt en undersökning från Stiftelsen
för strategisk forskning, så kommer 53
procent av alla arbetstillfällen i Sverige
att försvinna inom 20 år som en följd av
den digitala utvecklingen, samtidigt som
det kommer att behövas kompetens inom
nya yrkesområden.
»Vi behöver därför ett flexiblare utbildningssystem, som gör det ekonomiskt
möjligt för människor att omskola sig även
i höga åldrar för att matcha de kompetenser
som framöver kommer att efterfrågas«,
slutar Christin Mellner.

Krävs en gränskompetens
Det krävs idag medvetenhet för att sätta
rimliga gränser. Ofta är det förstås upp
till den individuella förmågan att strukturera sitt arbete, säga nej och avgöra
när man är färdig. Christin Mellner
har själv myntat begreppet »självledande«
eller »gränskompetens«:
»Att ha förmågan att själv kunna reglera
sin arbetsinsats blir allt mer viktigt. Det är
mycket olika hur människor förhåller sig
till det. Vissa tycker om att jobba hemma,
andra har svårt att reglera sina arbetstider
och bör därför kanske inte välja att arbeta
från hemmet. Det är ju nytt för oss alla
om hur vi ska använda den nya tekniken
och kunskapen om hur den påverkar oss
är än så länge mycket begränsad.«

1. Bli digitalt medveten. Bli medveten om i
vilken utsträckning du läser, skriver och besvarar
jobbmejl, samtal och SMS utanför ordinarie
arbetstid. Bara för att det är tekniskt möjligt
måste du kanske inte göra det.
2. Kartlägg och organisera. Se över hur
mycket du faktiskt jobbar. Försök organisera
arbetet inom ramen för din ordinarie arbetstid.
3. Be om hjälp. Vid för hög arbetsbelastning
– be chefen om avlastning och/eller hjälp
att prioritera.
4. Chefens ansvar. Som chef och arbetsgivare
har du ansvar för att se till att de anställda har
en rimlig arbetsbelastning och möjlighet att utföra sitt arbete inom den avtalade arbetstiden.

Christin Mellners forskning på Stockholms Universitet inriktar sig på det
gränslösa arbetet och vad detta leder till.
»Det är förstås individuellt hur olika
personer reagerar och agerar, men vår
forskning visar att om du låter bli att läsa
mailet på söndagskvällen från chefen, så
mår du bättre än den mycket plikttrogne,
ständigt e-mailcheckande kollegan, vars
stressystem inte lugnat sig förrän efter flera
timmar in i sömnen«, säger hon.
Avgörande för vår hälsa
Det handlar alltså om hur vi medvetet
agerar och förhåller oss till den nya

Så hanterar du det
gränslösa arbetet

5. Stötta medarbetarna. Som chef är det
viktigt att stötta medarbetarnas egna gränssättningar. Att se till att de kan gå hem i tid, och
bara i undantagsfall mejla dem sena vardagar,
helger eller under semester.
6. Diskutera riktlinjer. Diskutera gemensamma riktlinjer kring tillgänglighet.
Källa: Christin Mellner, Stockholms Universitet.
Christin Mellner, psykolog och forskare vid Stockholms
Universitet.
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TRE TIPS FÖR
EN MODERNARE
ARBETSPLATS
1. Skapa förutsättningar
för mobilitet, ge frihet att
lösa en uppgift där det är
naturligt och passar bäst.
2. Väl genomtänkt
informationsplattform.
3. Tala om och var uppmärksam på hur och hur
mycket de anställda arbetar.

16

HÄR FINNS
FRAMTIDENS
ARBETSPLATS
Fastighetsföretaget Vasakronan med sitt huvudkontor i centrala
Stockholm har utnämnts till en av Nordens bästa digitala arbetsplatser.
»Det är inget kontor – det är en arbetsplats som ska skapa puls och
inspirera oss och andra«, säger Vasakronans HR-chef, Cecilia Söderström.
TE X T: E WA ARVE FOTO: VA SAKRONAN

17

1: 2017 | DEN DIGITALA MÄNNISKAN

När dörren öppnas till Vasakronans
huvudkontor kliver du rakt in i framtiden.
Här finns allt digitalt – papper och
pärmar är ett minne blott. De öppna
ljusa lokalerna utan bokhyllor är modigt
inredda för att väcka kreativitet. I ett
av landskapets konferensrum pågår ett
videomöte. Miljön inbjuder till flera korta
möten, istället för att 15 personer sitter
inlåsta i ett sammanträde i en timme.
Målet ett papperslöst kontor
De anställda gör ett val på morgonen om
var de ska hålla till när de arbetar – i en
lugn miljö, där det inte förs diskussioner
mellan borden, eller i en mer livlig miljö
öppen för brainstorming. Det är bara
att koppla upp sig där du valt att arbeta.
Detta är en aktivitetsbaserad arbetsplats.
Vasakronans HR-chef, Cecilia Söderström, berättar att processen tagit relativt
lång tid – och att det varit viktigt för
personalen att successivt bli en del
av något de tidigare endast
trott varit en illusion av
framtiden.

Målet på sikt är ett helt papperslöst kontor.
Cecilia berättar att när de väl kom
igång och allt fler blev övertygade om
digitaliseringens förträfflighet, så triggades personalen igång till att ytterligare
utveckla konceptet.
»Inom HR har vi gått så långt som till
digital signering av anställningsavtal. Det
har vi gjort sedan våren 2016«, säger hon.
Cecilia Söderström är HR-chef på Vasakronan.

»Vi startade med att utveckla ett
gemensamt digitalt dokumentsystem,
som då inte var så välkommet, men som
idag är populärt och därför fungerar
bra. Strategin var från början att varje
avdelning skulle engagera sig utifrån
egna förutsättningar. När vi idag ser på
alla avdelningarnas insatser, så ser vi att
det hänt mycket på fyra år både inom
organisationen och i företagskulturen«,
säger Cecilia Söderström.

Frihet under ansvar
En ökad teknikanvändning skapar givetvis
en viss stress och Cecilia Söderström
understryker vikten av arbetsgivarens
ansvar. Självledarskap är här ett begrepp,
som används allt oftare i organisationer
med en företagskultur som bygger på
frihet under ansvar.
»Det inbegriper att du själv styr ditt
arbete, vilket är möjligt tack vare den
nya tekniken. Människor trivs olika
mycket med denna frihet. Vissa önskar sig
flexibilitet, medan andra blir stressade av
att vara uppkopplad hemifrån. Men det är
till slut ändå alltid arbetsgivarens ansvar
att se till att de anställda har de bästa
förutsättningarna för att lyckas«, slutar
Cecilia Söderström.

»DET
HAR HÄNT
MYCKET PÅ
FYRA ÅR«
CECILIA SÖDERSTRÖM
HR-CHEF VA SAKRONAN
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Nordens bästa

DIGITALA ARBETSPLATS
Digital Workplace Summit är en årlig konferens om intranät och
den digitala arbetsplatsen. I samband med denna utses även
Nordens bästa digitala arbetsplats.
TE X T: E WA ARVE FOTO: GRE AT PL ACE TO WORK

JURYNS MOTIVERING
TILL NORDENS BÄSTA
DIGITALA ARBETSPLATS
Under 2016 fick Vasakronans ett hedersomnämnande för Innovation och nytänkande samt första pris för Vision och Helhetskoncept i tävlingen
»Nordens bästa digitala arbetsplats«.
Juryn motivering löd:
»En arbetsplats består inte bara av den fysiska
miljön. Med innovation och nya sätt att tänka
bidrar Vasakronans digitala arbetsplats verkligen
och är annorlunda jämfört med andra organisationer, som visar att den fysiska och digitala
arbetsplatsen hänger ihop och samverkar med
människor. Båda miljöerna måste tala samma
»språk«. När den digitala och den fysiska
arbetsplatsen är i harmoni och stöder samma
organisatoriska tillvägagångssätt blir det ett
kraftfullt enat företag som kan ta samarbetet
och effektiviteten i organisationen till nästa nivå.«

»Vi har fått ett kvitto
på att vi nu har ett av
Nordens modernaste

Under konferensen utbyter deltagarna erfarenheter, får genom
praktikfall en unik insyn i hur andra har löst gemensamma
utmaningar och orienterar sig kring de senaste trenderna.
»Det har saknats en tydlig plats för inspiration och kunskapsdelning
för oss som arbetar med digitala arbetsplatser«, säger Maria Grudén.
Tävlingen handlar inte om hur tekniskt framstående företagen är,
utan om vilken nytta som den digitala arbetsplatsen bidrar med till
organisationen. En bra digital arbetsplats ska få organisationen att
prestera bättre och bidra till affären, underlätta för exempelvis en
säljare och marknadsförare att utföra sina arbeten och ta utmaningarna till nya nivåer.
En av jurymedlemmarna är Maria Grudén, VD för företaget
Great Place to Work
»Inom Great Place to Work arbetar vi med att utvärdera den
psykosociala och fysiska arbetsmiljön på arbetsplatser, bland annat
genom medarbetarenkäter«, berättar Maria Grudén.
Medarbetarenkäter är en beprövad metod för den typen
av kartläggning.
»Vi arbetar med en modell som verifieras av data från de 7000
organisationer, som varje år genomför vår utvärdering. Det är
kärnan i vår verksamhet. Enkäten bygger på över 30 års studier
av medarbetarupplevelsen på arbetsplatsen. Undersökningen förser
våra kunder med information om vad som driver engagemang och
lönsamhet inom organisationen, men ger också en nulägesrapport
om medarbetarindex och ledarskapsindex«, säger Maria Grudén.
Ett annat sätt att utvärdera den psykosociala
och fysiska arbetsmiljön är genom att undersöka
organisationens eget arbetsgivarerbjudande,
så kallad kulturprofilering.
»Vi undersöker hur företagen arbetar
med rekrytering, utveckling, kommunikation och andra aktivitetsområden för
att aktivt skapa en lönsam arbetsplatskultur«, slutar Maria Grudén.

kontor. Vårt mål är ett
papperslöst kontor med
möten och interaktion
i centrum«, säger
Vasakronans IT-chef
Sören Sandell.

Maria Grudén, VD för
Great Place To Work, är
en av jurymedlemmarna,
som utser Nordens bästa
digitala arbetsplats.
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MED MOBILEN
IN I FRAMTIDEN
Boliden Aitik har valt att implementera ett nytt verktyg, som går under
namnet QuickTag. Det är en app, som
hjälper operatörer och underhållspersonal med rapporter, arbetsordrar och
information om maskiner och utrustningar. Resultatet har blivit mer nöjda
och engagerade medarbetare, en
effektivare och säkrare drift och därmed ett förbättrat resursutnyttjande.
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: LTU, BOLIDEN AITIK

Operatörer utför en rondering (processkontroll)
vid en stor roterande kvarn som maler malmen.
De lyssnar efter missljud och kontrollerar så att
det inte finns några begynnande läckage.
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Som en del av det större forskningsprojektet Framtidsoperatören har Luleå
Tekniska Universitet (LTU) utvecklat den
mobila applikationen QuickTag i nära
samarbete med Boliden Aitik. I projektet
ingick ursprungligen även Chalmers Tekniska Universitet, systemoperatörer och
industrier runt om i Sverige. Bakgrunden
var att även om industrin har blivit allt
mer digital med avancerade system, ökad
automation och flera sensorer, så arbetar
operatörerna fortfarande i stor utsträckning med gammalmodiga verktyg, som
kommunikationsradio, papper och penna.
»På vissa arbetsplatser läggs all tillit
till muntlig informationsöverföring, där
det vid skiftöverlämningen muntligen
redogörs för vad som har hänt utan att
det dokumenteras. Med hjälp av projektet
har vi istället velat följa implementeringen
av en mobil industriapplikation i verklig
miljö för att studera effekter, problem och
attityder samt bygga ett utökat konsortium för ett större fortsättningsprojekt.
Vi har velat ta fram en ny verktygslåda för
framtidens operatörer«, säger projektledaren
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Camilla Grane, PhD i Engineering
Psychology, universitetslektor och forskare
vid Luleå Tekniska Universitet.
Bristande uppföljningar
ett gemensamt problem
I alla industrier genomför operatörer
och underhållspersoner olika former av
kontroller av maskiner och processer. Ofta
i form av ronderingar.
»Ett gemensamt problem för alla dessa
är att de inte följs upp. Anteckningarna
samlas bara i en pärm och ingen statistik
görs. En rondering kan dessutom ta upp
en till flera timmar. Om du hittar ett
problem i början på din rondering, så ska
du sedan komma ihåg exakt rätt objektnummer tills du kommer till kontrollrummet och kan skriva ned rapporten och
arbetsordern. I vårt förberedande arbete
var en bättre rapportering och uppföljning
en genomgående önskan från industrierna,
men tyvärr har det saknats bra verktyg för
detta«, säger Camilla Grane.
Alla operatörer är idag vana vid att ha
en mobil med sig i fickan. De är också
vana vid att kommunicera med bilder.
»Får jag använda mobilen och kan ta
en bild av problemet vid min rondering,
så är det lättare att veta exakt vilka kablar
och verktyg som behövs för att åtgärda
det. Du kan också via mobilen föra en

Camilla Grane, projektledare och universitetslektor, LTU.

digital loggbok med skrivna kommentarer
till nästa skift kopplade till en specifik
maskin«, säger Camilla Grane.
En mycket stor anläggning
I nära samarbete med Boliden Aitik
utvecklade och implementerade LTU den
mobila applikationen QuickTag.
Bolidens anrikningsverk i Aitik är en
mycket stor anläggning med många objekt
som operatörerna ansvarar för.
»Tidigare har de endast kunnat
rapportera problem, sprida information
till kollegor eller söka viktig information
från stationära datorer. Den omfattande
arbetsytan gör att en stor del av kommunikationen glöms, faller eller prioriteras
bort«, säger Camilla Grane.
I projektet användes verktyget av tio
operatörer, vars synpunkter och erfarenheter sedan följdes upp och utvärderades
tillsammans med synpunkter från systemutvecklare och olika uppdragsgivare.
Effektiviserar och säkrar arbetet
Erfarenheterna har varit mycket goda.
Genom anpassade appar i mobiltelefonen
kan operatörerna via QuickTag utföra
mycket arbete direkt på plats. Varje
objekt och ronderingspunkt har utrustats
med en egen RFID-tag, som ger en
direkt åtkomst till den information, som
operatören behöver just där och då. Annan
information finns sökbar. RFID-taggen
underlättar också rapportering, eftersom
objektsnamn och plats fylls i per automatik, samtidigt som informationen direkt
sorteras och arkiveras rätt. Operatören
kan snabbt godkänna en rondering eller
rapportera ett problem direkt på plats.
Via RFID-taggen aktiveras även arbets-
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instruktioner, som hjälper exempelvis
nyanställda att utföra kontrollerna på rätt
sätt. Operatörerna kan även se kommentarer, liggande arbetsordrar och tidigare
felrapporter från sina kollegor om det
aktuella objektet.
»Operatörerna kan dessutom snabbt få
en överblick över processens driftssäkerhet genom att se vilka områden som har
flest problem och vad det är för feltyper.
Möjligheten att kommentera och dela
bilder med hela skiftlaget bidrar till ett
ökat kunskapsbyggande och en bättre
processkännedom«, säger Camilla Grane.
SKF och Boliden går vidare
Studien har identifierat tydliga nyttoeffekter i form av mer engagerade medarbetare,
bättre uppföljning och kontroll av problem
och därmed större möjligheter till att
förebygga framtida problem och minska
driftsstoppskostnader.
»Du får en effektivare och säkrare drift
och därmed ett förbättrat resursutnyttjande«, säger Camilla Grane.
Boliden, som har kört projektet i ett år,
har också bedömt lönsamheten i projektet
som god.
»Boliden Aitik tog därför beslut om
att driftsätta applikationen som ett
nytt verktyg och arbetssätt för samtliga
operatörer i anrikningsverken under 2016«,
säger Camilla Grane.
Även flera andra industrier har visat
stort intresse för att medverka i nya
fortsättningsprojekt.
SKF, som också deltog i det stora
projektet Framtidsoperatören, har även de
valt att gå vidare. De har dock tagit fram
en egen applikation, som istället för taggar
arbetar med QR-koder, något som inte är
möjligt i gruvmiljöer.
Utvecklingsidéerna har inte tagit
slut här.
»Ett framtida utvecklingsområde rör all
den data och statistik, som appen matar
fram. Den skulle bland annat kunna vara
till hjälp för att effektivisera och förbättra
det förebyggande underhållet«, slutar
Camilla Grane.
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Vi vill ha en industri där fler

MÄNNISKOR VILL ARBETA
Det strategiska innovationsprogrammet PiiA verkar för en ökad svensk konkurrenskraft för
processindustrin och dess leverantörer. Projektportföljen är främst teknikdriven, men det finns
också flera projekt som initierats med inriktning mot användarvänlig design, personsäkerhet,
förebyggande friskvård och kompetensöverföring.
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: PIIA

Processindustriell IT och Automation
(PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas tillsammans med
deltagande industrier. Programmet har
sin hemvist hos RISE SICS Västerås, där
PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp och olika stödgrupperingar.
PiiA etablerades för att stödja processindustrin, dess underleverantörer
och akademins universitet, högskolor,
institut – i ’ utvecklingen av morgondagens industriella IT och automation«,
säger Susanne Timsjö, chef för PiiA och
tidigare ansvarig för mjukvaruforskning
på ABB Corporate Research Sverige AB.
Programmet drog igång operativt 2013
och väntas löpa under tio år. Under de tre
första åren, 2014-2016 har PiiA stött nya
innovationsprojekt med en total omslutning
22

av cirka en kvarts miljard kronor.
»Vi arbetar för att skapa insikt och
aktivitet och sedan sprida resultaten för
att bidra till en ökad digitalisering inom
industrin. Vi genomför marknadsstudier
för att lyfta viktiga marknads-, teknikoch kompetenstrender och vi ska inspirera
till nya typer av system för att utveckla
en konkurrenskraftig, hållbar och säker
industri«, säger Susanne Timsjö.
Fyra fokusområden
PiiA har fyra olika strategiska fokusområden, PiiA Analys, PiiA Research,
PiiA Academy och PiiA Project. Inom
PiiA Analys görs omvärldsanalyser och
marknadstrender för efterföljande dialog
med industrin, PiiA Research rymmer en
forskarskola och ett forskarnätverk, PiiA
Academy jobbar med kompetensförsörjning.

Den största aktiviteten inom PiiA Projekt
sker där det görs utlysningar om projektfinansieringar, men PiiA driver också egna
projekt, där det finns gap i projektportföljen baserade på behov och trender.
När PiiA genomför och stödjer sådana
forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) ska det finnas
ett tydligt tänk vilket mervärde det ska
skapa för industrin och för samhället. I
projektkonsortiet, som till exempel i den
utlysning som nu är öppen, måste det
också finnas tre partners, varav gärna
en från akademin och minst två från
industrin i de olika projekten.
»Projekten måste leda fram till en
industriell lösning, som bidrar till en
radikal förbättring. Lösningarna behöver
inte bara handla om ny teknik, utan vi
stöttar även projekt som leder till nya
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affärsmodeller, roligare jobb, och ökad
kompetensförsörjning för att processindustrin och dess leverantörer ska hålla sig
konkurrenskraftiga. Det handlar om att
skapa en ökad aktivitet och få människor
att jobba tillsammans över företagsgränser
för att lösa processproblem«, säger
Susanne Timsjö.
Användarorienterad design
PiiA har utlysningar två gånger per år
för kortare ettåriga FUI-projekt eller för
längre projekt på upp till tre år och ibland
fem år. Finansieringen per projekt kan
vara från en miljon upp till tio miljoner för
stora projekt.
Ett fokus, som Susanne Timsjö
brinner extra mycket för, är användarorienterad design.
»Det är en viktig förändring, som är
kopplad just till digitalisering. Vi måste i
ökad utsträckning skapa produkter, som
är utvecklade efter användarnas behov.
Det gäller verkligen att kunna industrin
och förstå användarnas bakgrund och
hur industrin ser ut för att ta fram rätt
produkter och system. För detta krävs det
att du är ute där produkterna används och
lär dig förstå de erfarenheter och behov
som användarna har i sina arbeten och i
sin vardag. Det finns så otroligt mycket
funktionalitet, som utvecklats och som
aldrig ens används i praktiken. Och
det finns också så mycket som är dåligt
designat«, säger Susanne Timsjö.
Personsäkerheten prioriterad
Sveriges basindustrier har länge arbetet med
ökad effektivitet, kvalitet och på senare år
också ett ökat fokus på hållbarhet.
»Nu ligger också säkerhet högt upp på
agendan och här tror jag vi med ny teknik
kan göra mer. Den nya digitala tekniken
och de mer intelligenta sensorerna gör
det exempelvis möjligt att kunna mäta
olika hälsoaspekter, så att vi i framtiden
verkligen kan skapa en industri helt utan
olyckor. Det går att mäta människors puls
och se var de befinner sig när de utför sina
farliga uppdrag. Det går även att mäta
yttre faktorer, som gaser och syrenivåer
i just det område där personen befinner
sig«, säger Susanne Timsjö och fortsätter:
»Med den nya tekniken skulle man kunna

bygga in sensorerna i skyddskläderna
för att de anställda ska slippa bära dessa
mätare som de gör idag. Jag skulle
personligen vilja se en systemlösning,
som väver ihop bärbar teknik och med det
bidrar till en säker industri, där människor
vill arbeta.«
Susanne jobbar för att detta ska kunna
ta fart och har dialoger med bland annat
SSAB, Sandvik och Boliden.
Friskare arbetsplatser
Sedan finns det lösningar på marknaden
som berör själva arbetsmiljön i kontrollrummen. ABB med CGM i spetsen har
kontorsutrustning framtagen, som mäter
både ljus och ljudnivåer. Den kan också
styra kyla, ventilation, höjd på skrivbord
och höjd på skärmarna.
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Själva projektet initierades av FindIT.
»Fokuset i projektet var att göra jobbet
som operatör roligare när det är mycket
väntan. En applikation utvecklades för att
göra rutinarbete och just jobbet med att ta
mätprover i fält roligare. I denna applikation har vi introducerat en virtuell valuta.
Ju längre det dröjer med ett mätprov,
desto högre värde får valutan, som sedan
kan skiftas ut mot olika saker. Målet med
applikationen är att samla valuta till sitt
lag, för att sedan kunna växla ut i något
värdefullt. I projektet har vi bara tagit
fram en prototyp på detta, men just denna
applikation jobbar Stora Enso och Tension
vidare med«, säger Susanne Timsjö.

»Vi måste utveckla
produkter efter
användarnas
behov«
SUSANNE TIMSJÖ CHEF FÖR PIIA

»Det har även tagits fram en produkt med
namnet Operative Activity Cloud, som
med hjälp av sensorer i kontrollrummen
mäter operatörernas aktivitetsnivå och
hur ofta de rör på sig. Sitter de stilla för
mycket blir de uppmanade att aktivera
sig och vid behov sänks även temperaturen för att operatörerna ska bli mer
fokuserade. Produkten finns redan ute på
marknaden, men här finns absolut mer att
göra«, säger Susanne Timsjö.
Spel ökar motivationen
Gamification är ett annat område som
PiiAs jobbat med under året. Gamification är både en metod och en process, där
man använder sig av olika mekaniker och
byggelement från spel och applicerar dessa
i en annan domän för att skapa motivation. I ett av projekten deltog bland annat
Stora Enso, Tension, och ABB och CGM.

Susanne Timsjö, chef för PiiA och tidigare ansvarig för
mjukvaruforskning på ABB Corporate Research Sverige AB.

Utmaningen att ta tillvara på all data
En stor utmaning i en digitaliserad värld
är dock att hjälpa industrin att ta tillvara
den stora mängd data, som maskiner och
processer hela tiden producerar.
«En vanlig anläggning producerar
betydande mängder transaktioner. Med
mer självmedvetna algoritmer och »deep
learning« kan vi skapa en helt annan
information av de data, som vi har tillgång
till redan idag. Vi borde också kunna dra
nytta av att alla faktiskt har en mobil på sig.
Det händer mycket och det finns många
nya tekniktrender inom digitalisering.
Här gäller det att se vad och hur detta kan
skapa nya möjligheter för industrin. Vi
vill skapa en konkurrenskraftig industri,
där människor vill jobba, både nu och i
framtiden«, slutar Susanne Timsjö.
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Omfamna den nya teknologin

DEN KOMMER ATT
FÖRENKLA VÅRA JOBB
OCH BERIKA VÅRA LIV
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Vårt samhälle står inför stora förändringar. Digitaliseringens snabba
framfart kommer, enligt Danica Kragic
Jensfelt, professor i datologi på KTH,
att leda till många friställningar, men
också många nya jobb, nya arbetsvillkor och nya arbetsmiljöer, kortare
arbetstider, flera parallella karriärer
och flytande pensioneringar. Vi kommer också att tvingas till att fatta nya
framtidsbeslut och ta ställning till
svåra politiska frågor, som förändrad
beskattning och medborgarlöner.
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: ERIK FLYG

Vilka stora utmaningar ser du när maskiner
gör sådant som människor tidigare har gjort?
»Vi ser nu en värld under stark förändring,
där det går att använda sig av digital
teknik av olika slag för att effektivisera
arbetet. Datorn har tidigare varit ett
verktyg - nu är den bara en plattform med
olika typer av mjukvara, som kan räkna
fram sådant som människor tidigare har
räknat fram. Och med hjälp av avancerad
sensorteknik kan vi numera mäta sådant
som människor själva inte kan mäta.
Den största utmaningen inom alla
branscher är huruvida de utbildningar
vi har idag verkligen förbereder oss för
de arbeten vi ska göra inom tio år. Våra
utbildningar följer inte alltid med den
utveckling vi nu bevittnar inom smart
digital teknik. Det kräver ett helt annat
och nytt sätt att tänka kring saker och
ting. Vi måste utbilda oss snabbt, samtidigt som den digitala utvecklingen går
mycket fort och omvärlden förändras.«
Hur ska vi förändra vårt sätt att utbilda och
vilka utbildningar ska vi förbereda?
»På exempelvis en läkare eller en ekonom,
som utbildade sig för 20 år sedan, kommer
det framöver att ställas helt nya krav för
att de ska kunna tolka vad en maskin kan
och inte kan och vilka data som sensorerna hela tiden producerar. Ingen kan
samtidigt vara kunnig inom alla områden,
som med digitaliseringen och automatiseringen allt mer integreras och samspelar

med varandra. Det krävs ett helt annat
processtänkande. Och den omställningen
att tänka kring processer kan vara en
utmaning för en människa, som under en
lång tid har tränats att göra en viss sak på
ett visst sätt.
En annan stor utmaning vi står inför
om vi blickar 20 år framåt i tiden är alla
de tjänstemannajobb, som kommer att
försvinna. Vad händer med alla dessa
människor? Är det så att många av dessa
kommer att kunna avgå via naturliga
pensioneringar och tillkommer det några
nya jobb? Får vi en stor grupp i samhället,
som befinner sig i 50-årsålderns och som
behöver utbildas till något annat? Var
kommer den utbildningen i så fall att ske?
Dessa samhällsförändringar drar också
med sig stora frågor, som medborgarlöner
och lönebeskattning. Det är så stora
politiska frågor, som är så svåra att bearbeta
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Sverige. Den bilden måste förändras. Här
måste vi göra bättre ifrån oss och jobba
aktivt för att förändra och öka mångfalden
inom näringslivet.«
Vad är det för jobb som skapas framöver och
vad har de för innehåll?
»Allt som har att göra med människor är
svårt att digitalisera. Jag tror inte på några
scenarier, där robotar kommer att överta
interaktionen med exempelvis barn, äldre,
rörelsehindrade eller personer med kognitiva nedsättningar. Vi behöver utbilda flera
och inte färre sköterskor och pedagoger.
Då är det viktigt att höja statusen på de
här jobben, så att de blir mer attraktiva.
Jag tror över huvud taget att tjänstejobb,
som äldreomsorg, sjukvårdsarbete och
städning mer kommer att utvecklas till
att fokusera på interaktioner med andra
människor. Här kommer inte maskinerna

»Den politiska utmaningen
kan komma att påverka
digitaliseringens hastighet«
DANIC A KRAGIC JENSFELT, PROFESSOR KTH

och hantera att de kan komma att påverka
hastigheten i den digitala förändringens
implementeringar. Hur som helst blir det
viktigt i framtiden hur vi arbetar, var vi
arbetar och hur mycket vi arbetar.«
Ser du att bristen på dataanalytiker sätter
käppar i hjulen för digitaliseringens framfart?
»Det är också en stor utmaning och det är
idag svårt för en rektor att snabbt förändra
grunden i utbildningen på en högskola
eller ett universitet, vilket idag är nödvändigt. Här behöver det ske en snabbare
utveckling och förändring. Och även om
antalet nätutbildningar kommer att öka,
så tror jag att vi även i framtiden kommer
att prioritera universitetsutbildningar.
Vi behöver också få in fler tjejer, som
satsar på IT. Här är det en stor skillnad
mot Kina och Indien, där det är 50/50
mellan tjejer och killar. Det ser vi inte i

att kunna ta över på samma sätt, som exempelvis inom tillverkningsindustrin, där
det går att automatisera mycket fortare.
Men sköterskans arbete blir inte att
byta sängkläder, det kan robotar göra. Det
går absolut att automatisera vissa delar
av vårdprocesserna. Maskiner kan också
plocka upp saker med hjälp av en robothand på rullstolen. Det utvecklas även
robotar, som kan laga mat hos äldre och
borsta deras tänder. Sköterskans jobb blir
istället att interagera med människorna.«
Hur kommer vi att jobba?
»Jag tror att det blir som idag, men det
kanske blir ännu lättare att jobba på
distans och det kommer att bli lättare att
jobba med andra idéer än idag. Jag tror
inte heller att vi slutar att träffa människor.
Tekniken kommer definitivt att bli en
ännu större del av våra arbeten och det
25
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kommer att bli en stor omställning för
många företag och många anställda.
I Sverige pratar vi mycket om kortare
arbetstider. Det kommer att bli möjligt
så småningom. Och då kan vi ägna oss
åt det vi hittills varit dåliga på – tid
med varandra.
Det kommer också att bli viktigt att
ta vara på våra erfarenheter. Vad vi gör
med den kunskap vi har och hur den ska
lagras. Expertsystem kommer att byggas
upp inom alla branscher, som använder all
samlad kunskap och erfarenhet med hjälp
av digitala verktyg.
Systemen kommer också att bli bättre
än vi människor på att förstå oss när man
inte har en svensk bakgrund. Maskinerna
upptäcker när människor pratar annorlunda och de kan extrahera meningar
bättre än en vad en människa kan. Det
kommer till exempel att underlätta för
personer, som nyss kommit till Sverige.
Det kommer att bli lättare att använda
sig av verktygen och att därigenom sätta
människor med en annan bakgrund
i arbete.
Vi kommer att få en autonom trafik med
självstyrande fordon. Det gör att det blir
lättare att ta sig runt, du behöver inte köra
bilen själv. Bilen eller fordonet kan istället
vara en mötesplats, där du till exempel
träffar din psykolog på vägen mellan
Bromma och Södertälje.
Men med allt fler självkörande bilar,
kommer många taxiförare också att bli
av med jobben. De behöver istället tränas
att ta hand om sina medmänniskor. Det
kommer nämligen att behövas människor
även i framtiden, som sitter i självkörande
bilar och hjälper äldre och rörelsehindrade
personer att komma ut och in i fordonen.
I framtiden kommer det också att krävas
mer av dessa taxichaufförer, eftersom de
kommer att betygsättas som individer.«
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»Jag tror att framtidens tjänstejobb,
som äldreomsorg,
sjukvårdsarbete
och städning,
mer kommer
att fokusera på
interaktioner med
andra människor«
DANIC A KRAGIC JENSFELT, PROFESSOR KTH

Kommer inte detta leda till ökad stress?
»Tittar man på statistiken kan man inte
säga att vi jobbar mindre idag, men vi
jobbar annorlunda. Skillnaden är att våra
arbeten är tillgängliga hela tiden. För en
del handlar det om att lära sig att inte
jobba under vissa tider, medan andra
föredrar att småjobba lite då och då.
Fördelen är att vi kan anpassa oss till
hur vi jobbar baserat på vad vi gillar
och vad vi tycker om.«
Kommer vi att arbeta med samma saker hela
livet eller måste vi byta karriärer?
»Den digitala omställningen kommer att
medföra att vi lever våra liv på ett annat
sätt. Idag väljer vi vad vi ska göra resten
av våra liv när vi är 18-20 år gamla, men
ärligt talat vad vet vi då? Det är först när
vi kommer till en livskris, någonstans
mellan 30-50 år, som vi upptäcker att vi
inte gillar det vi jobbar med.
Den digitala tekniken kommer att göra
det lättare framöver att ha två jobb samtidigt och att jobba lite mindre. Jobben
kanske inte alltid är lika komplexa som de
jobb vi har idag med långa listor över vad

som ska göras. Det kommer att göra oss
mindre stressade om vi inte har krav på
oss att följa en och samma karriär. Jag tror
också att det blir så att vi blir illa tvungna
att acceptera att det här jobbet gör jag bara
i tio år, sedan gör jag något annat.
Vad händer med pensionsåldern framöver?
»Pensionen och pensionsåldern kommer
inte att vara en lika viktig fråga i framtiden, eftersom det kommer att finnas olika
jobb för olika åldrar. Idag tänker vi inte
så när vi har ett jobb mellan 25-67 år och
sedan pensioneras. Framöver kanske du tar
ut en pension mellan 40-50 år för att sedan
jobba till 75 istället. Det kan förlänga
våra liv. Du kan exempelvis arbeta som
läkare i 10 år och sedan bli läkare igen.
Det kommer naturligtvis att finnas yrken,
där det inte fungerar och där människor
behöver göra en omställning.«
Kommer robotar att ta över våra vardagssysslor hemma?
»Ja, men all digital utveckling kräver
fortfarande att det finns en människa i
slutändan, som kan ta beslut. Robotar kan
ju redan dammsuga och klippa våra gräsmattor. Drömmen är förstås att robotar i
framtiden även ska kunna användas till att
utföra alla våra vardagssysslor i våra hem,
som att handla, tvätta och laga mat. Men
då måste den först kunna ta en rad egna
beslut, kanske fler än vad vi i början tänker
på. Och dit har AI-forskningen ännu
inte nått.
Gränserna för människans kapacitet är
fortfarande en gåta. Och vi vet ännu inte
hur hjärnan fungerar när vi lär oss saker
och ting. Jag är inte ett dugg orolig över
att nya generationer robotar ska tömma
våra jobb på innehåll eller ta över dem
helt och hållet. Det är som med datorer.
Visserligen tog de över en del jobb, men
det tillkom också helt nya.«
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DANICA KRAGIC JENSFELT
Aktuell En av Sveriges ledande robotforskare. Leder Centrum för autonoma
system, Kungliga Tekniska Högskolans
forskningscentrum inom robotik.
Ålder 46 år.
Yrke Professor i datologi och vice skolchef
för Skolan för datavetenskap och kommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Forskar i datorseende och robotik.
Övriga engagemang Ledamot av
Kungliga Vetenskapsakademin, Ingenjörsvetenskapsakademin och Sveriges unga
akademi. Sitter i styrelsen för Institutet
för Framtidsstudier och i Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM.
Bor Lägenhet i centrala Stockholm.
Familj Gift med Patric Jensfelt, också
forskare vid KTH, och de har två barn

Hur självstyrande blir framtidens robotar?
»Det vi idag vet är att maskinerna kommer
att kunna ta hänsyn till mer data, hitta
relationer mellan data snabbare och
bättre än vad vi människor kan. Maskiner
kommer också att kunna utveckla sin
interaktion med människor. Men en dator
eller maskin kommer fortfarande bara vara
ett verktyg. En hammare är fortfarande en
hammare. Den ska användas av människan för att göra något som hammare är
bra för. En grupp maskiner kan resonera
tillsammans med människor kring resultat, men det är viktigt att inte blint förlita
sig bara till denna maskin. Det kanske blir
så i framtiden att vi människor helt vågar
basera våra resonemang på och blint tro på
våra intelligenta maskiner.«
Vilka råd vill du ge de företag som idag
står inför beslut om att investera i ökad
automatisering och digitalisering?
»För det första är det viktigt att man
inte är rädd för teknologin, utan att man
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omfamnar den och försöker ha en positiv
inställning. Hur kan vi använda oss av
teknologin för att förenkla våra jobb?
Det är det första steget. Det andra är att
varje företag måste ha initiativtagare och
ett ledarskap, som inte heller är rädda för
teknologin, men inte tar det steget förrän
det har utbildat sig och vet vad de vill
uppnå med förändringen och hur denna
ska genomföras.
Det förväntas att ledningen kan förmedla varför förändringen är nödvändig
mot kunderna och internt. Men det är inte
ledningen som i slutändan ska implementera förändringen - det är de anställda.
Därför är det viktigt att få dem med sig
och skapa förtroende. Det gäller att få
dem att förstå att först blir det svårare
innan det blir lättare. Här är det oerhört
viktigt att ha tillgång till en person eller
grupp som förmedlar nödvändigheten av
förändringen, visar på målet, liksom de
dåliga och de bra scenarierna, så att alla
innan vet vilka risker de tar.«

tillsammans.
Fritidsintressen Resor och sy kläder.
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Här byggs

FRAMTIDENS
DRIFTCENTRAL
Utbyggnaden av SCA Östrand - är en av de största industriinvesteringarna
i Sverige genom tiderna. När fabriken startas våren 2018 får SCA Östrand
den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Det
kommer också att bli en fabrik i världsklass när det gäller konkurrenskraft,
produktkvalitet, miljö – och arbetsmiljö. En helt ny driftcentral byggs
utrustad med den allra senaste tekniken.
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: SC A
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I augusti 2015 fattade SCAs styrelse och
koncernledning beslut om att investera 7,8
miljarder kronor i SCA Östrand för att
bygga ut kapaciteten från 430 000 till
900 000 årston blekt barrsulfatmassa.
Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och
den största i Norrland någonsin. Den nya
fabriken kommer att stå klar i oktober
2018 och SCA Östrand får då den största
produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Det kommer också att
bli en fabrik i världsklass när det gäller
produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft. Projektet har fått namnet Helios,
efter solens gud i den grekiska mytologin.
Helt ny driftcentral
Mitt i hjärtat av den nya fabriken byggs en
helt ny driftcentral i tre och ett halvt plan.
»Det blir ett gemensamt kontrollrum
för fiberlinje, renseri, energiåtervinning
och återvinning. Här samlas också
produktionen under dag- och nattskift,
produktionsledningen och närunderhållsorganisationen«, säger Anders Rönnqvist,
projektledare för den nya driftcentralen på
SCA Östrand.
Driftcentralen blir supermodern och
utrustad med senaste teknik. Från entrén
är det ren zon, där alla bär inneskor och
överdragstofflor eftersom så gott som alla
större utrymmen får ljudabsorberande
mattor. Kontrollrummet och ett av konferensrummen är gasskyddade och på plan
två finns hjärtat i driftcentralen, nämligen
kontrollrummet.
»Vi kör sex skift med cirka 20 personer
i varje skift. Eftersom många gör jobb
utomhus på fabriksområdet, så kommer
inte alla att vara i kontrollrummet
samtidigt«, säger Anders Rönnqvist.
Den senaste tekniken
Alla processer får gemensam teknik med
samma styrsystem från ABB - 800xA.
Arbetsplatserna är utrustade med CGMs
Extended Operator Workplace. Det
handlar om sju arbetsstationer – en
för varje process i fabriken samt en för
simulering - med 4,5 meter breda rundade
bord kompletterade med tre 55-tumsskärmar upptill och 27-tumsskärmar nedtill,
där operatörerna får en överblick över

processen med hjälp av olika processbilder
och kamerabilder.
»ABB har med hjälp av den senaste
forskningen tagit fram arbetsutformningarna för att operatörerna ska få en så bra
överblick och en så ergonomisk arbetsplats
som möjligt. De kommer att få personliga
taggar med vars hjälp de kan anpassa
bordens höjder och skärmarnas djup«,
säger Anders Rönnqvist.
Varje tagg kan ha tio personliga inställningar, bland annat en för sittinställning,
en för ståinställning och en inställning
vid larm.

Den nya driftscenteralen är inrättad i
en ny byggnad på 3,5 plan belägen
mitt i hjärtat av industriområdet.
Bottenplanet inrymmer teknikutrymmen, IT, ventilation, pentry för besökare och mindre omklädningsrum för
ytterkläder. På plan 1 finns ett öppet
kontorslandskap med 46 arbetsbord
plus tre mindre konferensrum och
ett stort som är skyddat från gas.
På plan 2 finns det gemensamma
kontrollrummet med sju kontrollarbetsstationer, ett gemensamt rum
för produktionsledarna, ett driftslabb
samt ett gemensamt kök för hela
driftcentralen. Planet högst upp på
taket rymmer ett stort konferensrum
för besökare med utsikt över hela
fabriken. I trappan upp till konferensrummet finns ett inbyggt fönster med
överblick över hela kontrollrummet.

»Ovanför arbetsplatsen finns en ljuddusch,
vars högtalare riktar ljudet nedåt. Utanför
ljudduschen hörs ingenting. På de stora
skärmarna har vi även ett larmtak med
LED-lampor som lyser med olika ljussken
upp i taket, beroende på vilken fas som
avdelningen kör i. Grönt ljus innebär inga
larm, rött ljus fabrikslarm och violett ljus
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»Vi vill stärka kommunikationen och öka närheten till
varandra och närmaste chef«, säger Anders Rönnqvist,
projektledare för den nya driftcentralen på SCA Östrand.

personlarm. Då vet omgivningen att de
inte bör gå dit för att snacka hockey«,
säger Anders Rönnqvist och fortsätter:
»Vi gör den här stora satsningen med
gemensam driftcentral för att få den
bästa uppstarten av den nya fabriken. Vi
vill stärka kommunikationen och öka
närheten till varandra och närmaste chef.
Det blir en attraktiv arbetsplats med bra
möjligheter att utvecklas. Operatörerna
kan täcka upp för varandra när de lär sig
nya processer och de ser helheten på ett
helt annat sätt.«
Stor förändring för många
Den ordinarie produktionen ska fortgå
som normalt under hela projekttiden.
När den nya massafabriken väl är i drift
kommer personalstyrkan att vara ungefär
lika stor som tidigare, det vill säga 300
anställda (inklusive SCA Underhåll,
som är en delad resurs med Ortvikens
pappersbruk och Tunadal sågverk), trots
den fördubblade kapaciteten. Däremot
kommer det krävas fler arbetstillfällen
i kedjan fram till fabriken. Den ökade
råvarumängden kommer att ge närmare
600 arbetstillfällen i skog och virkestransporter, samtidigt som den ökade
hanteringen av färdiga produkter beräknas
ge cirka 120 nya arbetstillfällen.
»Det här innebär en stor förändring
för många. Det blir en otroligt attraktiv
arbetsplats och arbetsmiljö, där de
anställda får möjlighet att lära sig nya
processer och ny teknik av varandra«,
slutar Anders Rönnqvist.
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google

Så skapar
Sök på Google

Med sitt Projekt Aristoteles lyckades
Google med hjälp av statistik och data
mejsla ut fem variabler, som i praktiken
styr en grupps och dess medlemmars
beteenden och indirekt dess effektivitet. Google konstaterade också att
den absolut viktigaste variabeln är
psykologisk trygghet och att bristande
samverkan och svag självkänsla sätter
hinder i vägen för kreativt tänkande
och banbrytande innovationer. Dessa
nya kunskaper har väglett det framsynta företaget när de nu bygger sina
framtida arbetsplatser.
TE X T: LENNART PEHRSON FOTO: AL AN JENSEN

Någon gång händer det att även Silicon
Valleys ledande IT-företag finner att
data inte ger svar på alla frågor, att en
algoritm inte kan lösa alla problem, att
komplicerade matematiska strukturer får
ge vika för ett begrepp som »psykologisk
30

trygghet« och som kan vara svårare att
fånga i en formel.
När Google, ständigt på jakt efter
att förbättra den egna organisationens
produktivitet, bestämde sig för att ta reda
på hur företagets anställda skulle kunna
samverka bättre och arbeta mer effektivt
i grupper, så blev resultatet i alla fall inte
det väntade.
Julia Rozovsky, en av de forskare som
ledde Googles interna projekt, medger att
det var många som blev överraskade av
hur fel de hade tänkt:
»När vi skulle ta reda på hur den
perfekta gruppen sätts samman visste
vi i och för sig inte vad vi skulle komma
fram till, men vi utgick från att lösningen
skulle vara algoritmisk till sin natur.
Inom Google älskar vi trots allt
våra algoritmer.«
Viktigast var psykologisk trygghet
Så för att få reda på hur verksamheten i
en alltmer digitaliserad arbetsmiljö skulle
kunna bli ännu mer produktiv gjorde
Googles forskare som de brukar. De gick

igenom mängder av data som samlats in.
Hundratatals anställda intervjuades och
ett stort antal grupper på Googles kontor
runtom i världen granskades ingående.
Det fanns en förvissning om att det skulle
gå att urskilja givna mönster, som skulle
göra det lättare att utifrån klara regler
sätta samman anställda i rätta kombinationer. Ett problem skulle lösas av dess
eget dream team.
Men de förväntade mönstren infann sig
inte, hur mycket data som än samlades in.
Enligt Julia Rozovsky visade det sig till
slut att det inte har så stor betydelse vilka
individer som ingår i en grupp. Det finns
inga skäl att samla ett antal av företagets
»superstjärnor«, de med mest erfarenhet
eller rekrytera de bästa konsulterna. Avsevärt viktigare är hur gruppens medlemmar
kommunicerar med varandra internt, att
de känner en psykologisk trygghet.
Ointresse för gruppers produktivitet
Företag har förstås sökt nya metoder att
utveckla den egna produktiviteten under
lång tid. Det är inget som kommit med den
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sina arbetsplatser
Jag har tur

den individuella produktiviteten som studerats och beräknats. Det har inte funnits
samma intressen för att ta fram modeller
för att mäta gruppers produktivitet.

digitala arbetsplatsen. Det har trots allt gått
mer än ett sekel sedan Frederick Winslow
Taylor tog med sig sitt tidtagarur in på
fabriker och kontor, granskade alla arbetsmoment och med taylorismen skapade en
vetenskaplig modell för hur arbetet skulle

systematiseras och effektiviseras.
Mycket har förändrats sedan dess och
nya metoder som tagits i bruk har drivit
på produktivitetsutvecklingen. Men även i
IT-samhället, med dess kunskapsindustrier
och idéfabriker, har det i första hand varit

Komplex bild
När det digitala kontoret började växa fram
var det också, enligt den konventionella
visdomen, närmast en självklar framtidsprognos att individen i praktiken skulle
kunna lösgöra sig från företagets fysiska
arbetsplats. Med de rätta IT-verktygen och
en kraftfull internetuppkoppling skulle
den anställde, eller uppdragstagaren,
kunna utföra sitt arbete lite var som helst,
om det så var hemma i lägenheten, på ett
storstadscafé eller i en stuga i skogen.
Men den visionen kolliderade snart
med verkligheten. Det visade sig att
digitaliseringen trots allt inte eliminerade
behovet av mänskliga kontakter. Kommunikationskanaler som e-post och SMS
underlättade mycket, men kunde inte helt
ersätta den beprövade kontakten ansikte
mot ansikte. Dilemmat som uppstod var
att flexibla arbetstider och distansarbete
31
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Gruppens betydelse
Det var mot den bakgrunden som Yahoo
under 2013 tog det då till synes drastiska
steget att avskaffa rätten till telependling.
De anställda, som i betydande utsträckning getts friheten att bestämma sina egna
arbetsplatser och arbetstider, beordrades
tillbaka in till kontoret. I ett PM till de
anställda förklarades att det trots all var
så att många av de bästa besluten och insikterna inom organisationen var resultat
av »samtal i korridorer och kafeterior«, vid
improviserade gruppmöten, när människor
kanske möts för första gången.
Yahoos initiativ utlöste ändå en hel del
kritik, inte minst invändningar om att
det verkade som att företaget inte riktigt
litade på sina medarbetare och ville ha en
bättre kontroll över de anställda.
Men även om det inte utan rätt kunde
tyckas som om en nyvunnen individuell
frihet åter hade inskränkts har det också
framkommit starkt stöd för föreställning32

en om gruppens betydelse, att det måste
till en balans mellan produktivitetsutveckling och ett positivt innovationsklimat.
Kreativa mötesplatser
En rad andra företag har följt Yahoo i
spåren och Google, Facebook och andra
ledande IT-företag har presenterat planer
på investeringar i nya arbetsplatser, där
kontorsmiljöerna utformas så att plötsliga
och oväntade möten uppstår mellan
medarbetare, inte bara i korridorerna och
vid kaffeautomaterna, utan på platser som
tidigare inte funnits och ingen tänkt på.
Meningen är att de anställda ska röra
sig runt, både inne på kontoret och i
utomhusmiljöer, så att slumpartade möten
uppmuntras över avdelningsgränserna.
Marknadsföraren ska möta matematikern,
en produktutvecklare ska kunna stöta ihop
med en programmerare.
Det innebär att gamla hierarkiska
strukturer måste lösas upp och nya mer
platta organisationer formas. Vad som
tidigare gärna betraktats som förmåner
till de anställda – gourmetsnacks, gym,
barntillsyn – blir en del av de mötesplatser,
där individer som kolliderar med varandra
tillsammans kan tänka i nya banor.
Kontorsytan är inte en kostnad, där det
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i och för sig kunde vara produktivitetsfrämjande för individen, men att det
samtidigt var något som kunde hämma
den dynamiska gruppsamverkan, som kan
vara nyckeln till den kreativitet och det
idéskapande som föder innovationer.

ia
Jul

»INOM GOOGLE
ÄLSKAR VI VÅRA
ALGORITMER«
JULIA ROZOVSK Y GOOGLE

Ro
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gäller att spara yta. Rymliga lokaler, där
de anställda förflyttar sig fritt, ses närmast
som en förutsättning för innovationer.
Yta är inget att spara på. Kontoret blir en
strategisk resurs.
Gruppsamverkan ökar i betydelse
Nya forskningsstudier bekräftar också att
gruppsamverkan fått en allt större betydelse
och kommit att ta upp alltmer tid när det
moderna företagets organisation digitaliserats och globaliserats.
I en uppmärksammad artikel i Harvard
Business Review, som publicerades 2016,
redovisade tre amerikanska forskare – Rob
Cross, Reb Rebeke och Adam Grant – data
som samlats in under de senaste tjugo åren.
Deras slutsats var att under två decennier
har den tid som chefer och andra anställda
tillbringar i någon form av gruppsamverkan
ökat med 50 procent eller mer. Arbetet har
blivit mindre individualistiskt.
Det finns därmed goda skäl att ägna
mer kraft åt att försöka utvärdera gruppens effektivitet och innovationsförmåga
och kanske fokusera mindre på att mäta
produktionstillväxten hos den
enskilde individen.
Projekt Aristoteles
Så det var kanske inte så märkligt att
Google redan några år tidigare dragit
igång ett omfattande internt forskningsarbete med syftet att utveckla en modell,
som kunde ge svar på frågan varför vissa
grupper inom företaget var lyckosamma
och andra inte. Det var säkert bra om
arbetsplatsen utformades så att anställda
kunde stöta ihop utan att det var planerat.
Men slumpen i alla ära, det låg i Googles
företagskultur att gå mer systematiskt till
väga. Det finns ändå algoritmer att förlita
sig till.
Initiativet gavs namnet Projekt
Aristoteles och mängder av data samlades
in utifrån ett antal givna frågor: Var de
bästa grupperna sammansatta av likasinnade elitmedarbetare, hade medlemmarna
gemensamma intressen, umgicks de
utanför arbetsplatsen, hade de liknade
bakgrund, drevs de av samma motiv för
framgång, hade könsfördelning någon
betydelse, skulle extroverta och introverta
individer blandas eller inte?

Fem viktiga variabler
När ett utdraget arbete inte gav de
förväntade resultaten kom Projekt
Aristoteles, delvis av tillfälligheter, att
uppmärksamma forskning kring gruppnormer – uttalade eller outtalade interna
regler som i praktiken styr medlemmarnas
beteenden och därmed också i hög grad
påverkar effektiviteten.
Julia Rozovsky och hennes kollegor –
som alltså utan omsvep medger att Projekt
Aristoteles var på väg att hamna helt
fel – kunde så småningom fånga in fem
variabler, som kan ge en förklaring till
varför vissa Googleteam lyckas bättre än
andra med sina uppgifter:

• Psykologisk trygghet. Vågar gruppens
medlemmar ta risker, utan att känna
sig osäkra eller generade?
• Beroende. Gruppmedlemmarna måste
kunna lita på varandra, att de kommer
att prestera vad som förväntas på rätt tid.
• Struktur och tydlighet. Interna roller,
mål och planer för verkställande måste
vara uppenbara för alla.
• Meningen med arbetet. Det arbete
som bedrivs ska kännas betydelsefullt,
för alla inblandade personligen.
• Arbetets påverkan. Gruppens
medlemmar ska känna att det arbete
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som utförs har betydelse, att de har
ett inflytande.
Vilket skulle bevisas
Projekt Aristoteles kom fram till att om
samtliga dessa variabler är uppfyllda
är sannolikheten stor för att gruppen
fungerar bra och kan vara innovativ. Men
Julia Rozovsky konstaterar också att det
är den första – psykologisk trygghet – som
är den i alla avseenden mest betydelsefulla
och som också är avgörande för de övriga
fyra variablerna.
Psykologisk trygghet innebär att
gruppmedlemmen kan ta risker, lägga
fram galna idéer, ställa dumma frågor
och medge misstag, utan att behöva vara
rädd för att få sin kompetens ifrågasatt.
Gruppen är ett stöd och låsningar löses
upp när medlemmarna fungerar som
»tankepartners«.
Till slut handlar det om att även på
den digitala arbetsplatsen, och även bland
Googles medarbetare, kan bristande
samverkan och svag självkänsla sätta
hinder i vägen för kreativt tänkande och
banbrytande innovationer. Och med
Projekt Aristoteles finns nu statistik och
data, som backar upp betydelsen av en
positiv samverkan.
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Vinden har vänt

MEN INDUSTRIN SLÄPAR
FORTFARANDE EFTER
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Forskning har länge visat att
diversifierade grupper är mer
lönsamma. Styrelser med bättre
kvinnorepresentation bidrar till
högre närvaro, ställer högre krav
på företagens ledning och är mer
benägna att byta ut en VD som inte
håller måttet. Trots dessa kunskaper
har det tagit 40 långa år, men nu
verkar vinden ha vänt. För första
gången någonsin utgör kvinnorna
en femtedel av börsbolagens
ledningsgrupper och 32 procent
av styrelseledamöterna.
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: ALLBRIGHT, TOMA S BERGMAN

Enligt jämställdhetsstiftelsen Allbrights
senaste undersökning utgörs 32 procent av
börsbolagens styrelser och 20 procent av
alla företagsledningar av kvinnor. Det är
också en av anledningarna till att regeringen nyligen drog tillbaka sitt lagförslag
om kvotering till börsbolagens styrelser.
»Kvinnornas framfart är fantastiska
nyheter för näringslivet och för de
studenter som nu tar examen. Dessa kan
se fram emot bättre karriärmöjligheter
under sina yrkesverksamma år«, säger
Amanda Lundeteg, VD för Allbright.
Är du däremot 41 år eller äldre är ett
jämställt näringsliv inget du får uppleva
innan pensionen. Det innebär att många
kompetenta kvinnor som är redo för
chefspositioner aldrig kommer att nå sin
fulla potential.
Lång väg att vandra
Men svensk industri har fortfarande en
lång väg att vandra. Nio av tio vanliga
svenska bolag har, enligt Allbright, ännu
inte en jämn könsfördelning i ledningsgruppen och 27 procent av företagen
har kört fast i mansträsket - där råder
fullständig kvinnobrist. Majoriteten av
alla bolag har endast en eller ingen kvinna
i ledningen och andelen bolag med tre
kvinnor i ledningarna minskar.
»Många VD:ar tycks inte förstå vilka
signaler de sänder internt och till de

BUSINESS EXCELLENCE |

1 : 2017

leta bland all tillgänglig kompetens och
de lyckas bättre med att attrahera kvinnor.
De mindre företagen står dock fortfarande
och stampar«, säger Amanda Lundeteg.
Könsmärkning av vissa arbeten
Även om många företag uppvisar en
god vilja, så finns det en hel del negativ
arbetskultur att arbeta med. Det är en
stor utmaning.
»Vi har våra utbredda fördomar och
vi har branscher som har starka könsstereotypa yrken och branscher som har
en snedvriden yrkesidentitet och en
»Industrin är för navelskådande«, säger Amanda Lundeteg, VD Allbright.

kvinnor som chefsaspirerar. Majoriteten
tänker på jämställdhet i ledningsgruppen,
men tar inga aktiva steg. Gemensamt
för flera industriföretag är att de har
kvinnor i ledningen, utan att nå upp
till jämställd representation«, säger
Amanda Lundeteg och får medhåll av
professor Lena Abrahamsson, professor
i industriell produktionsmiljö vid
Avdelningen för arbetsvetenskap, vid
Luleå Tekniska Universitet:
»Inom svenskt näringsliv finns det idag
en övertro på att de är mer jämställda än
vad de faktiskt är. Och det är mänskligt
att tro det, eftersom vi alla gärna vill vara
det. Bara det att vilja vara jämställd är värt
något i sig. Går vi tillbaka ett par decennier fanns inte ens denna vilja. I ett längre
perspektiv är det ett stort steg framåt. Och
i många företag görs idag seriösa
försök att bli jämställda.«
Industrin halkar efter
Inom fastighets- och
finansbranschen går
det fortare medan
industrin släpar
långsamt efter.

»Fastighetsbolagen har inte nöjt sig
med att bara sätta tidsbestämda mål.
De arbetar aktivt för att skapa inkluderande kulturer, undvika diskriminerande
jargonger och orättvisa löner. Branschen
har blivit mer attraktiv. Fastighetsarbetsgivarna vill ha en jämställd bransch.
De strävar efter att nå jämställdhet i
styrelserna. Inget kön får under- eller
överstiga 40 procent. Nu jobbar de
vidare med mångfaldhetsarbetet«,
säger Amanda Lundeteg.
Industribolagen finns framförallt på
Allbrights gråa varningslista. Här finns
också så många som 81 procent av de
stora bolagen.
»Industrin är traditionellt mansdominerad och har konservativa företagsstrukturer, som inte riktigt hänger med.
Branschen är också för navelskådande.
Här är det inte vanligt att man tar in
någon från en annan bransch och med
en annan erfarenhet. Vi ser dock
att det sakta förändras i
och med digitaliseringen.
De stora och medelstora
bolagen har till exempel
förstått potentialen i att

»Att män
premieras
på vägen till
toppen är en
global pandemi«
AMANDA LUNDETEG VD ALLBRIGHT

branschidentitet som är enkönad.
Det gäller inte bara industrin och
basindustrin. Inom offentliga sektorn
finns det yrken, där det kan vara svårt för
män att jobba, exempelvis i förskolan,
och denna könsmärkning av vissa arbeten
och könsuppdelning i arbetslivet skaver.
Det skapar organisatoriska problem för
det underrepresenterade könet och för
organisationerna som helhet«, säger
Amanda Lundeteg.
Det får också konsekvenser för
företagens säkerhet.
»Har man könsstereotypa föreställningar får det en konserverande effekt i
organisationen och det påverkar givetvis
också företagens säkerhetskulturarbete«,
säger Lena Abrahamsson.

35

1: 2017 | BUSINESS EXCELLENCE

än

i
/k v

nno

r ib ör

s b o l a ge n s le d n in g sg

rup

per

se

da

n2
lm
Exkluderande företagskulturer
01
ta
2
An
Kvinnor har svårt att nå
?
14%
toppjobb i Sverige och
?
86%
utomlands. Globala
siffror visar att
två tredjedelar av
tillfrågade seniora
kvinnor uppger att
föreställningar
om dem och
20%
deras förmågor
utifrån kön är det
är kvinnor i börsbolagens
80%
största hindret
ledningsgrupper
för avancemang.
»Att män premieras på vägen till
19%
19%
toppen är en global
81%
81%
pandemi och symptomen tycks vara desamma
oavsett i vilket land du
befinner dig. Internationella
studier pekar på ett par faktorer som är avgörande när det gäller
kvinnors möjlighet till karriär. Dessa är
exkluderande företagskulturer, ojämnt
fördelat familjeansvar och föreställningar
Att locka kvinnor till industriarbeten kan
om vad män och kvinnor kan och bör
vara svårt om man har en arbetsplatskultur
göra. De interna kulturerna bör synas i
och en yrkesidentitet som släpar efter.
sömmarna och lämpliga åtgärder sättas in
»Fastighetsbranschen jobbar mycket
där det behövs. Först då ges kvinnor och
med normkritisk utbildning i organimän samma möjligheter att lyckas«, säger
sationerna. Vi behöver skapa en ökad
Amanda Lundeteg.
medvetenhet hos cheferna om hur våra
föreställningar påverkar oss och hur ledare
kan bryta de negativa mönstren«, säger
Viktiga verktyg
Amanda Lundeteg.
Det finns en del spännande verktyg och
hjälpmedel man kan använda för att arbeta
med företagets egen arbetsplatskultur och
”Gör om föräldraförsäkringen”
särskilt med majoriteten i denna kultur.
Regeringens lagförslag om kvotering av
»De flesta åtgärder och aktiviteter
kvinnliga styrelseledamöter till börsens
brukar rikta in sig mot det underrepresencirka 280 bolag drogs nyligen tillbaka.
Och även om denna lagstiftning nu tillterade könet när det gäller stöd, rekrytefälligt är nedlagd, så har hotet ändå fört
ring, specialutbildningar, traineeprogram
det goda med sig att näringslivet ordnat
och uppmuntran att söka vissa jobb. Dessa
till leden och skärpt till sig i dessa frågor.
har fått effekt och det börjar nu hända
En viktigare fråga än kvotering anses
saker, men det går extremt långsamt.
fördelningen av föräldraförsäkringen
Därför kan det vara en god idé att även
vara. Idag tar kvinnorna ut 74 procent av
satsa på att involvera majoriteten. Det är
den betalda och även en stor del av den
svårare, det krävs att det överrepresenteobetalda föräldraledigheten.
rade könet måste förändra sig för att före»Det innebär att kvinnor med ett eller
taget ska få en bättre arbetsplatskultur,
flera barn under en period i livet kan
som är professionell och inte könsmärkt«,
vara borta från arbetslivet ganska länge,
säger Lena Abrahamsson, LTU.
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vilket sätter djupa spår i såväl
karriär, som löneutveckling
och pension. Detta är ett
2012
allvarligt problem, särskilt i yrken där du gör
karriär. Det finns bara
ett sätt att lösa detta
och det gör vi genom
att vi bättre delar på
2013
föräldraledigheten
18%
än vad vi idag gör
i Sverige. Den
82%
ekonomiska situationen
för familjen blir också
långsiktigt bättre om
båda delar. På lång
sikt
tjänar familjerna
2014
på detta«, säger Lena
Abrahamsson och får medhåll
av Amanda Lundeteg:
»En delad föräldraförsäkring
skulle göra betydligt mer nytta än
kvotering när det gäller jämställdhetsarbetet och när det gäller att bryta könsstereotypa val. De flesta av våra välfärdssystem är personliga. Varför ska just
föräldraförsäkringen vara annorlunda?«
Lena Abrahamsson avslutar:
»Flera länder har redan infört detta,
bland annat Island. För att ge flexibilitet i
samhället, skulle vi kunna ha 12 månader
som är personliga och som delas lika
mellan föräldrarna plus sex resterande
månader, där familjerna skulle kunna få
välja fritt.«

»Gör om föräldraförsäkringen«, uppmanar Lena Abrahamsson,
professor LTU.
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SVENSKA FÖRETAG

GYNNAS AV JÄMSTÄLLDHET

ANNA BRY NÅ S VD IS T HOME, TIDIGARE (FR AM TILL ÅRSSKIF TE T) VD FÖR
SWEDISH BIOGA S (DÅ INTERVJUN GENOMFÖRDE S).

Tycker du att industrin är jämställd idag?
»Vi lever i en illusion av att Sverige ska
vara ett jämställt samhälle, men tittar
man närmare så ser man att det inte är så
jämställt. Även kvinnor har en bild av att
det är mer jämställt än vad det faktiskt är.«
Hur jobbar ni med jämställdhet i ditt företag?
»Inom Swedish Biogas, som jag lämnade
vid årsskiftet, har vi försökt jobba med
detta. Vi har fortfarande en lång bit
kvar. Vi har gått från noll till 40 procent
kvinnliga platschefer och vi har därigenom skapat en bättre dynamik. Vi är ett
litet bolag och har inte rekryterat många
utifrån. Jag har bytt ut alla personer
på ledande positioner och det har skett
många omflyttningar internt. När vi
rekryterar utifrån satsar vi på att få
in fler kvinnor och vi anstränger oss
verkligen för att leta bredare än bara
bland de vi känner.«
Vilka goda råd vill du ge andra företag i
deras jämställdhetsarbete?
»Man måste ha tydliga strategier och
vara ärlig med hur det faktiskt ser ut i
bolaget. Det kan också vara bra att ta hjälp
av extern spetskompetens när det gäller
intern utbildning och rekryteringsprocesser.
Jag tror även det är viktigt att synliggöra de kvinnor som finns i företaget och
i branschen och visa på goda förebilder.
Mentorskapsprogram är dessutom väldigt
fruktsamma för att få kvinnor att ta för sig
även i ledande positioner. Det är viktigt
att förstå att problematiken och normerna
är djupt rotade i samhället.

När det gäller rekryteringar, så bör man
vara uppmärksam på att kvinnor sedan
barnsben har uppmuntrats att vara
inlyssnande och att de därför förväntar sig
att bli tillfrågade. Män söker till skillnad
från kvinnor till nya positioner fast de
inte alltid uppfyller alla krav. Och då
handlar det inte alls om att kvinnor har
sämre självförtroende, utan om att de har
missförstått rekryteringsprocessen.«
Hur ser du på kvotering av kvinnor till
ledningar och styrelser?
»Jag brinner för de här frågorna, jag är för
kvotering, men det gynnar mig inte alltid
att gå ut med det offentligt. Då diskvalificerar det mig lätt från många andra
uppdrag. Jag tycker ändå att det är viktigt
för mig att vara sann mot mig själv och stå
för mina värderingar och leva som jag lär.
Jag tycker att kvoteringen ska gälla både
ledningar och styrelser och i styrelserna
måste vi bli bättre på att använda
valberedningarna.«
Hur ser du problematiken kring
föräldraledighet?
»Jag är för en personlig och delad föräldraförsäkring. En man som varit föräldraledig och kommer tillbaka premieras ofta,
medan kvinnor som varit hemma många
gånger får en sämre karriärutveckling.
Det är dessutom en så försvinnande kort
tid när du är småbarnsförälder, jämfört
med hela den tid du också jobbar. Föräldraledigheten ger dig ett extra perspektiv i
livet och nya erfarenheter, vilket berikar
dig även i arbetet.«

Vilka fördelar ser du med fler kvinnor i
ledningar och styrelser?
»Tidigare har det bara varit män som varit
platschefer och driftschefer på Swedish
Biogas. Nu har vi fått in fler kvinnliga
platschefer. Det har skapat en bättre
dynamik. Vi ser tydligt att produktionen
går bättre och att det är ett friskare klimat
och en smidigare kommunikation och
dialog. Vi har fått en bredare erfarenhetsbas med fler infallsvinklar till problemställningarna, vilket gör att vi fattar bättre
och lönsammare beslut. Svenska företag
skulle generellt sett gynnas mycket av mer
mångfald.«

Anna Brynås, VD för IST Home.
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JOBBA MED
ARBETSPLATSKULTUREN
CHRISTER THÖRN, HR- CHEF SÖDR A

Varför tycker du det är viktigt med jämställda arbetsplatser?
»Det är viktigt för att utveckla starka,
dynamiska och väl fungerande arbetsplatser. Vår organisation måste bättre
reflektera vår samtid, vårt samhälle, våra
kunder och våra marknader. Det handlar
också om att fånga och utveckla företagets
talanger oavsett kön eller bakgrund och
samtidigt ha en insikt om att om vi bara
fiskar i halva dammen, så missar vi många
talanger. Det är jätteviktigt att vi kan
attrahera olika typer av människor, eftersom det skapar en kreativitet och dynamik
och en helt annan utväxling i det vardagliga
arbetet. Med flera och olika perspektiv
på våra arbetsplatser når vi fram till
bättre lösningar.«
Christer Thörn, HR-Chef för Södra.

TA VARA PÅ
ALLA RESURSER
STINA FAGERMAN FÖRSÄL JNINGSDIREK TÖR PÅ SC ANIA AG I SCHWEIZ

Varför är det så viktigt med jämlikhet och
mångfald?
»Min erfarenhet är att mångfald och
jämställdhet är en viktig fråga för företagens resultat. Det är just i de heterogena
grupperingarna, där det råder jämställdhet
och mångfald, som kreativiteten och
nytänkandet finns med bättre arbetskultur
och resultat som följd. För att vi ska
38

utvecklas och nå bättre resultat, så krävs
det att vi nyttjar och tar tillvara på våra
talanger på bästa sätt.«
Hur betydelsefull är denna fråga för Scania?
»Vi är ett globalt bolag med samma
målsättningar överallt och vi har en kultur
som verkligen värdesätter mångfald. Vi
har idag 20 procent kvinnor i vår svenska

Vilka goda råd vill du ge för att förbättra
jämställdhetsarbetet?
»Först vill jag säga att det idag finns en
nykter och klok insikt om att vi gör för lite
inom industrin, men att vi hela tiden lär
oss och blir bättre och bättre.
För att blir mer jämställda handlar det
inte bara om att rekrytera fler kvinnor. Vi
måste också jobba med kulturen på arbetsplatsen. Det gäller att skapa en tillåtande
organisationskultur med en bra inkluderingsprocess, där de nya medarbetarna
känner sig välkomna. Vi måste säkerställa
att det finns en bra introduktion och ett
starkt nätverksstöd och mentorskap, men
kanske också omvända mentorskap, där
unga studenter bjuds in för att de med
sina erfarenheter ska kunna lära och
utveckla företagen.«

organisation och 20 procent kvinnliga
chefer i första linjen. Vi är långt ifrån i
hamn än, nu måste vi gå vidare för att ta
nästa steg.
Vi har en långsiktig plan med en klar
uppföljning och en klar målbild i vårt
jämställdhetsarbete och det har blivit
mycket tydligt för alla medarbetare under
de senaste åren. Jämställdhetsaspekterna
är en given del i våra ledarutbildningar
och vi eftersträvar att alltid ha med den
på våra agendor. Detta arbete har också
gett effekt. Under de senaste åren har vi
fått flera kvinnliga VD:ar inom olika delar
av Scania, vilket för mig som kvinna är
inspirerande att se.«
Hur går arbetet till rent praktiskt?
»Som chef har jag ständigt en utmaning

BUSINESS EXCELLENCE |
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MORGONDAGENS GENERATIONER
VILL HA MÅNGFALD
MAT S JAKOBSSON VD SSG

Varför är detta med jämställdhet så viktigt?
»Självklart måste vi ha jämställda arbetsplatser. Ett mer blandat och jämställt
team blir alltid mer funktionellt. Det finns
jättemånga bra kvinnliga chefsförebilder.
De kvinnliga chefer jag har haft har varit
mina bästa chefer.
Det vi vet är att kulturen framåt
kommer att vara mycket annorlunda
jämfört med idag. Det gäller för oss
arbetsgivare att följa med och mångfald
kommer att vara en mycket viktig fråga
för morgondagens generationer.«
Hur jämställda är ni idag på SSG?
»SSG är ett tjänstebolag och därmed lite
annorlunda än en producerande industri.
Vi är idag ett företag, som har en jämn

fördelning bland medarbetarna av män
och kvinnor. Det är en styrka i vardagen
att det ser ut så och det känns även bra
för mig som VD att få arbeta med en
jämställd styrelse i SSG.«
Hur jämställd tycker du att processindustrin
i övrigt är?
»Under de sista 20 åren, så har det kommit
in betydligt fler tjejer i ledande positioner
på de anläggningar jag har varit.
Utmaningen blir större när du kommer
till fabriksgolvet, där är det inte lika
tydligt. Men här har arbetena förändrats,
digitaliserats och blivit mer hållbara under
senare år. Det tillsammans med kvinnliga
chefsförebilder möjliggör att det blir
lättare att rekrytera kvinnor framöver.«
Mats Jakobsson, VD för SSG.

Stina Fagerman, Försäljningsdirektör på Scania AG i Schweiz.

att ta hand om våra talanger och se till
att vi får ut mer av dem. Vi måste också
attrahera nya talanger. I och med att
urvalsbasen av kvinnliga talanger från
teknisk utbildning är lägre så tror jag
att man måste börja ett steg tidigare.
Scania jobbar tajt med skolor och högre
utbildningar för att visa för eleverna och
studenterna att det finns möjligheter inom
fordons-industrin även för kvinnor, vilket
jag tror är rätt väg framåt.
Jag tror mycket på att synliggöra de
kvinnor som finns i organisationen för att
fler ska våga satsa på chefspositioner och
även ha bra förebilder.
Jag är själv den fjärde generationen
kvinnliga chefer i min familj. För mig har
det varit en självklarhet att kön inte spelar
någon roll när det gäller positioner.

Sedan behöver vi också lyfta fram de
ledare, män och kvinnor, som tror på
mångfald och som därmed tillsätter
chefer därefter.«
Vilket tips vill du ge unga kvinnor, som
befinner sig i början på sina karriärer?
»Mitt tips till alla unga kvinnor är att
söka sig till områden med resultatansvar.
Då kommer de bort från frågan om kön.
Själv jobbar jag som försäljningsansvarig
– här syns det genast svart på vitt om det
går bra eller om det inte går bra och detta
oavsett kön. Ett annat tips är att aktivt
söka sig till en organisation och chef, som
värdesätter en heterogen grupp och ser
vinsten i mångfald, då det är en bra grund
för att nå framgång. Det innebär också att
våga byta jobb om så inte är fallet.«
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NU HAR LEAN ÄVEN
NÅTT TJÄNSTEMÄNNEN
Intresset ökar nu för att införa lean även i administrationen.
»När det gäller administrativa processer i företag och myndigheter
har medarbetarna en tendens till att inte alltid vara tillräckligt
kalibrerade mot just efterfrågan och de har många gånger en
dålig koll på de källor till slöseri som dagligen äger rum i form av
överproduktion, onödiga rörelser, väntetider, fel och kvalitetsbrister.
Hela lean-filosofin handlar just om att förstå det som är kundvärde
och hur det kan förädlas«, säger Linus Larsson, senior advisor
vid Blue Insight Consulting Associates.

40

FOTO: SHUT TERSTOCK

TE X T: C ARL JOHARD

BUSINESS EXCELLENCE |

1 : 2017

De flesta kopplar lean-arbetet till produktion och verkstadsgolv. Men nu har ett ökat intresse väckts för lean även
inom tjänsteproduktion. Därför har Lean Administration
utvecklats, som är en managementfilosofi för att hantera
resurserna på ett effektivt sätt i tjänsteföretag och tjänsteinriktad produktion inom industrin.
»Det handlar om att ta utgångspunkt i kundens behov
och hela tiden sträva efter att uppfylla det på ett resurseffektivt sätt. Sättet att göra det är att dra nytta av samtliga
medarbetares inneboende kraft och kreativitet för att på ett
systematiskt sätt arbeta med ständiga förbättringar«, säger
Linus Larsson, partner och senior advisor vid Blue Insight
Consulting Associates och författare till böckerna »Lean
Administration«, och »Far From The Factory - Lean for the
Information Age«.
Han fortsätter:
»Att införa lean i administrationen är ett systematiskt sätt
att säkerställa att all rapportering och allt administrativt
arbete tar sin utgångspunkt i dagens efterfrågan, att
arbetssätten utvecklas så att det blir rätt från första början
samt att variansen mellan plan och utfall analyseras på ett
systematiskt sätt, så att risker och förbättringsmöjligheter
kan identifieras.«
Efterlikna produktionen
Mycket av lean bygger på universella principer. Tanken när
man inför lean i sin administration är densamma som för
produktionen, det vill säga att eliminera det som inte skapar
kundvärde, som till exempel överproduktion, väntetider,
transporter, onödiga rörelser, felaktiga processer, lager och
defekter.
På produktionsgolvet talas det mycket om rörelser i
flöden, oftast fysiska rörelser som utvecklas på produktionsband. I en administrativ miljö är det ofta rörelser av
information, som sker blixtsnabbt över näten, som
är intressant.
»Mycket i den administrativa verksamheten handlar om
informationsflödet och hur vi samarbetar om detta med
varandra i en organisation, så att vi kan minska antalet avbrott.
För tjänstemännen i administrationen, eller kunskapsarbetarna som jag föredrar att kalla dem, är tillgång till
korrekt information vid rätt tillfälle hårdvaluta. Kunskapsarbetaren är idag allt mindre beroende av pappersbaserad
information. För de flesta handlar det om elektronisk
information som ska hanteras i diverse IT-applikationer«,
säger Linus Larsson.
Det betyder att de källor till slöseri som finns i fabriken
inte alltid har sina motsvarigheter i administrationen.
»Exempel på källor som skapar slöserier i administrationen och som inte är kalibrerade mot efterfrågan är till
exempel onödiga tjänster eller delar av tjänster, onödiga
processer och onödig komplexitet, onödig rapportering,
onödig tidsspillan, onödig e-post, hantering av för många
parallella aktiviteter och projekt samtidigt samt en för
hög arbetsbelastning.«
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DO

Kunden i fokus
Standarder är ett centralt men svårt
begrepp inom administrationen.
»Oftast är följsamheten i att använda
sig av standarder låg för administrativa
göromål. Det påverkar inte bara värdeskapandet och kundupplevelsen negativt. Det
ökar även riskexponeringen.«
Det som framför allt eftersträvas med
Lean Administration är att säkerställa
att det som produceras har ett kundvärde
och att de anställda har en god känsla för
vad det är som den interna kunden inom
företaget respektive den externa kunden
efterfrågar.
»När det gäller administrativa processer
i företag och myndigheter har medarbetarna en tendens till att inte alltid vara
tillräckligt kalibrerade mot just efterfrågan och de har många gånger en dålig koll
på de källor till slöseri, som dagligen sker i
form av överproduktion, onödiga rörelser,
väntetider, fel och kvalitetsbrister. Det
är lätt när det gäller interna processer att
glömma bort kunden och kundperspektivet. Hela lean-filosofin handlar just om att
förstå det som är kundvärde och hur det
kan förädlas«, säger Linus Larsson.
Vem eller vilka bör leda lean-arbetet?
Många som börjar med Lean Administration börjar i fel ände.
»Att låta lean-teamet från fabriken leda
införandet av lean i administrationen
är oftast ingen lyckad lösning, då de
lean-verktyg som fungerade i fabriken
inte alltid räcker till för administrationen.
Tvärtom, att införa 5S för ökad ordning
och reda på kontoret leder ofta till att
kunskapsarbetarna anser att lean-insatsen
inte är något för dem, efter att de har
tröttnat på att sortera gem och tejpa upp
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CHECK

ACT
sig med små steg. Vi måste odla en kultur,
där vi hela tiden vill sträva efter att bli
bättre än tidigare. Detta innebär bland
annat att ge tid för ledare och medarbetare
att reflektera över avvikelser mellan plan
och utfall, skapa en löpande dialog med
kunderna avseende deras behov och
etablera en stödjande struktur för det
handgripliga arbetet med att arbeta med
ständiga förbättringar«, säger Linus Lasson.

»De positiva effekterna med lean i administrationen
är många«, säger Linus Larsson, senior advisor vid
Blue Insight Consulting Associates.

var saxen och häftmaskinen ska ligga för
att alla lätt ska kunna hitta dessa.«
En bättre ledare av lean-processen är
istället CFO:n, som redan ansvarar för
en korrekt rapportering och minimering
av risker. I många företag har också
CFO:n linjeansvar för IT och annan
typ av administration.
»CFO:n är alltså en nyckelperson för
att driva den administrativa utvecklingen. För att lyckas krävs ofta ett tätt
samarbete mellan CFO:n och CIO:n,
då mycket handlar om att förbättra
informationshanteringen.«
PDCA-cykeln central
För att kunna arbeta med lean mer systematiskt, lära sig av det som redan görs
och få mer drivkraft i förbättringsarbetet,
så är det viktigt att använda sig av PDCA
(Plan-Do-Check-Act)-cykeln.
»Vi vill undvika att detta blir en
kampanj och en engångsföreteelse. Det
handlar hela tiden om att försöka förbättra

Korrigering av avvikelser
Arbetet med lean handlar också om att
förstå varför det blir en avvikelse och
sedan analysera orsaken till denna.
»Om målet är att vi ska skriva 100
leverantörsfakturor idag och vi vill få
systematik i arbetet och få en chans att
lära oss av det vi gör, så måste vi följa hela
faktureringsprocessen. Blir det i slutändan
så att vi inte gör 100 utan 80 leverantörsfakturor, så har vi en avvikelse utifrån plan
och vad vi har varit bemannade för.«
Avvikelse beror på saker som vi kan
påverka och sådant som vi inte kan påverka.
»Underlagen från leverantörerna
kanske inte är tillräckligt korrekta eller
så kanske krångliga arbetsverktyg och en
uppstyckad vardag har medfört att de som
ska attestera fakturorna inte hinner med
det. Vill vi hela tiden bli bättre måste vi
fokusera på problemen och förebygga att
de dyker upp igen.«
Viktiga administrativa processer
Även i ett företag med högt inslag av
industriell produktion finns mängder med
administrativa processer. Det mest uppenbara kanske är ekonomi-, inköps- och
personalarbete. Andra exempel på arbetsuppgifter med högt administrativt inslag
är utveckling av nya produkter, planering,
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produktionsberedning, lagerhantering,
order- och leveransadministration samt
hantering av reklamationer och returer.
Effektiviteten i dessa administrativa
processer är avgörande för företagets hela
konkurrenskraft.
Leantänkandet med fokus på kund- och
värdeskapande är också användbart för
företagets affärsplanering och strategiprocess, som är en av de viktigaste processerna
i ett företag.
»Det handlar om hur företaget ska
bestämma sig för var det ska vara om tre
år, den önskade positionen, hur det ska
nå dit, vilken strategi det ska ha, vilka
kunder det ska fokusera på, vilket det
vinnande erbjudandet ska vara och vilka
som är företagets nyckelprioriteringar för
att lyckas nå dit. Genom att även skapa
systematik i det strategiska lärandet finns
det mycket att vinna«, säger Linus Larsson
och fortsätter:
»Vi lever idag i turbulenta tider med ökad
grad av osäkerhet och risk. De tvära kasten
i efterfrågan gör att kraven på korrekt
rapportering och modellering av scenarier
ökar. Målet är en korrekt, enhetlig och
efterfrågestyrd rapportering, som ökar
värdeskapandet genom en fördjupad analys
och ökad förståelse för hur tänkbara
scenarier påverkar oss.«
Positiva effekter
Det som är en utmaning är att få leanarbetet att bli mer varaktigt än att bara bli
en kampanj.
»Det har man kämpat mycket med inom
produktionen. För de som där har lyckats
har lean blivit en viktig del i företagets
vardag och sätt att arbeta«, säger Linus
Larsson och avslutar:
»De positiva effekterna är många. Det
skapas en ökad förståelse bland medarbetarna för företagets affär. Det skapas en
positiv energi, som både kan öka kvaliteten
och precisionen i den tjänst som levereras,
samtidigt som företagets arbetssätt
effektiviseras. Det faktum att arbetet flyter
på bättre innebär också mindre stress,
ökad kvalitet i det som produceras, liksom
kortare väntetider och ledtider. I slutet
innebär det också i många fall att företaget
behöver mindre personal eller konsulter,
vilket är en utmaning i sig.«

1 : 2017

VI MÅSTE
VÅGA MER OCH
VARA MODIGARE
VID VÅRA
REKRYTERINGAR
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: SÖDR A CELL

Södra har investerat fyra miljarder
Södra Cell Värös hela expansionsprojekt.
kronor för utbyggnad av Södra Cell
»Vi har bland annat gjort studiebesök
Värö. Expansionen innebär en ökning
på oljeplattformar och våra och ABBs
av produktionskapaciteten från dagens
slutsatser är att det arbetssätt vi redan
idag har inom skogsindustrin är högt
425 000 ton till 700 000 ton massa per år.
digitaliserat. Vi har naturligtvis kunnat
Bruket blir därmed ett av världens största
gå ytterligare ett steg längre med hjälp av
för produktion av barrsulfatmassa.
denna utbyggnad. Den stora utmaningen
»Enligt vår ursprungliga plan kommer vi
vi har framöver tror jag framför allt blir
att ha full produktion under sommaren 2017«,
att externt beskriva arbetets attraksäger Gunilla Saltin, VD för Södra Cell.
I investeringen ingår nytt
tionsnivå, så att det kan locka
renseri, kokeri- och
flera människor – och då
massafabrik, utbyggd
framför allt kvinnor
sodapanna, utbyggd
och personer med
indunstning, ytterliutländsk härkomst
– att vilja jobba i
gare en turbin, nytt
våra fabriker.
kyltorn, ombyggd
torkmaskin, ny
Det här är
mesaugn, utbyggd
numera en
vedgård och logismycket attraktiv
arbetsplats och
tik, rökgasrening
inte längre någon
och ny biologisk
tung och smutsig
vattenrening.
arbetsmiljö«, säger
Utöver en ökad
Gunilla Saltin och
massaproduktion blir
Gun
Cell
illa Sa
ltin, VD Södra
avslutar:
fabriken ännu mer energief»Vi måste jobba tillsammans inom
fektiv. Södra Cell Värö var redan innan
skogsindustrin för att påverka bilden av
oberoende av fossila bränslen vid normal
branschen. Vi måste våga mer och vara
drift. Tack vare investeringen kan Södras
lite modigare och fatta modigare beslut i
leveranser av grön energi till samhället
våra rekryteringar. Om vi vill genomföra
öka ytterligare.
förändring när det gäller mångfalden
måste vi hitta nya angreppssätt och rätt
Positiv särbehandling
formuleringar, så att alla känner sig
En ökad digitalisering av arbetsplatser och
manade att söka.«
arbetsmiljö har hela tiden varit i fokus under
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HANDFASTA
TIPS FÖR ÖKAD
PRODUKTIVITET
SSG och DynaMate Industrial Services
har inlett ett nära samarbete för att
tillsammans och med sina gemensamma
kompetenser hjälpa svensk industri att
effektivisera sin produktion och
sitt underhåll.

underhåll, där de över tid fortsätter att
arbeta med produktivitetsförbättringar på
ett strukturerat sätt. Fordonsindustrin är
den sektor som har lyckats bäst med detta
med en fortsatt stark produktivitetsökning
för exempelvis Scania på över åtta procent
per år under de senaste fem åren. Tillsammans med Scaniaägda DynaMate-IS vill
vi nu ta fram en standard och ett antal
tjänster med goda råd hur man bäst lyckas
med detta arbete«, säger Mats Jakobsson.

Ett första resultat av detta samarbete blir
en handbok i driftsäkerhet för ökad produktivitet med praktisk handledning och
råd om hur man förbättrar sin produktivitet och skapar förutsättningar för ständig
förbättring. Handboken bygger på TPM
(Total Productive Maintenance) med
fokus på att sätta verktyg och metoder i
LURA INTE
sitt sammanhang.
DIG SJÄLV!
»Det är ett SSG-projekt, där
DynaMate-IS bidrar med sin breda
SE SANNINGEN
och djupa kunskap, varefter SSG i nära
I VITÖGAT.
samarbete med DynaMate-IS ser till
att föra ut kunskaperna till industrins
organisationer«, säger Mats Jakobsson,
VD för SSG.
Inledningsvis handlar det om att ta
fram handböcker och e-learningsutbildningar, som ska ge stöd för ett arbetssätt
som skapar ökad produktivitet och en
långsiktig överlevnad för industrin.
»Leankonceptet har funnits länge
och tyvärr verkar det vara ganska få
som uthålligt har lyckats med att få till
en positiv förändring i produktion och
Tips från boken: Lura inte dig själv. Se sanningen i vitögat.
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Praktisk handledning
En av experterna och författarna, som
medverkar i boken, är Per-Erik Johansson,
seniorkonsult på DynaMate-IS. Han
poängterar att det inte handlar om att
skriva en ny teoribok om Lean.
»Sådana finns numera många av. Vi
hänvisar istället till det som redan finns
och som är bra beskrivet. Vår ambition
är istället att skapa ett praktiskt stöd för
ett genomförande utifrån varje företags
unika situation och med tillräckligt hög
precision för att lyckas. Vi ska fokusera på
vad som gör skillnad, vad som är viktigt
i genomförandet och vad som skapar
resultat i slutändan«, säger han.
Den första handboken, som får namnet
»Handbok i driftsäkerhet för ökad
produktivitet« är inriktad på teknik och
underhåll för produktionsledningar och
underhållsavdelningar i industrin. Det
planeras även för ytterligare handböcker
med fokus på bland annat ledarskap,
medarbetarskap, produktutveckling
och produktionsprocessen. Handböckerna
kommer bara att erbjudas som en del av
konceptet och inte säljas separat.
Bollplank med industriella experter
SSG och DynaMate-IS har i handböckerna
valt att använda sig av grunderna i TPM.
»Detta eftersom TPM, som ursprungligen togs fram av en underleverantör till
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Tips från boken: Visuella möten ger bättre överblick och fokus.

Toyota, har en längre historia medan Lean
är västerlandets tolkning av vad Toyota
gör. TPM har fokus på produktivitet för
att skapa en produktionsprocess och
ett underhåll i världsklass«, säger
Per-Erik Johansson.
Handböckerna byggs runt en generisk
process, som blir praktisk att följa
för industrin.
Vision och strategi bryts ned i operativa
mål och en affärsmässig utmaning. Med
en självskattning söker man svar på frågan
hur bra vi presterar i våra processer idag
och vad som krävs för att klara de operativa mål, som säkerställer nästa nivå i vår
strategiska plan. Svaren används sedan för
att tids- och resurssäkra ett genomförande
av de stabiliserings- och utvecklingsplaner,
som krävs för att klara en prestation som
säkerställer de operativa målen.
Den första handboken är tänkt att vara
färdig under våren 2017 och då finnas
tillgänglig både i tryckt och i digital
form. En handfull experter och förfat-

tare arbetar idag med att skriva texter.
I gruppen ingår förutom DynaMate-IS
även Lindbäcks Bygg. Till sin hjälp har
de också en referensgrupp med experter
från ytterligare några industriföretag i
olika branscher.
Fler tjänster utvecklas
Avsikten är även att ta fram fler tjänster,
som ska hjälpa industrin att öka värdeskapandet genom att mäta nyttan av
anläggningarnas egna insatser. Här ingår
bland annat öppna och kundspecifika
utbildningar och praktisk rådgivning och
vägledning ute i företagen med hjälp av
konsulter från SSG och DynaMate-IS.
»Genom vår tjänst SSG Benchmarking
kommer industrin kunna se nuläget, följa
sin egen produktivitetsutveckling och
jämföra denna mot branschsnittet och
industrin i övrigt. Detta gör det möjligt
att upptäcka nya förbättringsområden för
ökad produktivitet och konkurrenskraft.
SSG och DynaMate-IS kommer att
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tillsammans erbjuda skräddarsydda
insatser med hjälp av en bred webbbaserad produktivitetsutbildning, öppna
branschgemensamma utbildningar eller
lokala utbildningar och rådgivning med
målsättningen att öka verkningsgraden
i anläggningarnas befintliga processer«,
säger Matti Tuikkanen, hållbarhetsansvarig
inom SSG.
Henrik Smedjegård, tjänsteägare för
SSG Standarder, tillägger:
»Den bredare webbaserade utbildningen
kommer att vara riktad mot alla anställda
och vara direkt kopplad mot handboken
och de guidelines vi gemensamt tar fram.«
Spännande samarbete
Den årliga produktivitetsutvecklingstakten har sedan finanskrisen legat lägre än
kostnadsutvecklingen, vilket allvarligt
försämrat den svenska industrins
konkurrenskraft.
»Detta har resulterat i försämrade
utvecklingsmöjligheter, outsourcing
av produktion, utslagning av individer
och hela industrisamhällen. Genom att
utveckla ett helt nytt koncept för ökad
organisatorisk förmåga till högre produktivitet erbjuder SSG och DynaMate-IS
tillsammans en palett av verktyg för att
vända utvecklingen mot mer hållbar
tillväxt«, säger Matti Tuikkanen.
Johannes Holmberg, chef för DynaMate-ISs affärsområde Engineering, avslutar:
»Samarbetet med SSG är mycket spännande och passar väl in i vår nya vision
»Tillsammans utvecklar vi framtidens
industri – vi gör skillnad«. Vi har många
olika beröringspunkter med SSG och
deras tjänster. På DynaMate-IS jobbar vi
mycket med verksamhetsutveckling och
ledarskap. Tillsammans med SSG vill vi
fokusera på att skapa produktionsprocesser
för hög produktivitet med stöd av hållbart
underhåll och ledarskap. Vi vill på det
sättet hjälpa svensk industri att bli effektivare och mer konkurrenskraftig. I en
hård internationell konkurrens är det bara
de som lyckas med detta som kommer att
säkerställa en långsiktig överlevnad«.
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AI förändrar allt,

MEN VAR GÅR
GRÄNSEN?
»Vad bör vi tillåta robotar göra och framförallt - vad
bör vi inte tillåta dem att göra?«, undrar Arash Gilan,
VD för Viva Media, i denna krönika samtidigt som
han hoppas på en större debatt och diskussion
från politiker, forskare och experter
kring de etiska frågorna
inom digitalisering.

Den fjärde industriella revolutionen är här,
och den kommer att förändra mer än vad vi
kan ana. Internet of Things (IoT) leder till att
en väldigt stor mängd data blir tillgänglig.
Data i sig har ju inget värde, utan likt olja
måste den raffineras för att få fram intelligenta underlag. Idag sker mycket tolkning av
data manuellt, men framöver kommer robotar
alltmer att tolka data åt oss och börja fatta
egna beslut.
Utvecklingen kommer inte att sakta
ner. Allt som kan digitaliseras kommer att
digitaliseras, eftersom digitalisering innebär
effektivisering och bättre lönsamhet. Så
länge vi lever i en marknadsekonomi kommer
jakten på effektivisering vara konstant, vilket
innebär att många arbetsplatser kommer att
vara bortblåsta inom princip varje industri
och bransch.
Det kommer mer
AI har bara påbörjat sin revolution. Vi ser
det redan så smått i vår vardag genom diverse
applikationer, såsom GPS som rekommenderar den snabbaste vägen hem, men det
kommer mer - mycket mer. AI kommer att
ha samma påverkan på denna revolution som
elektricitet hade för den industriella revolutionen. Constellation Research delar in det
AI kan och kommer att kunna åstadkomma i
sju beståndsdelar:

Perception – Vad händer just nu?
Notifikation – Vad behöver jag veta?
Rekommendation – Vad vill jag ha?
Automation – Vad ska jag
återkommande göra?
5. Prediktion – Vad kan jag förvänta
mig ska ske?
6. Prevention – Vad kan jag undkomma?
7. Situationsanpassa – Vad behöver
jag veta just nu?

Inkännande robotar med samveten
Kombinerar du alla dessa beståndsdelar så
får du en kraftfull intelligens, som kommer
möjliggöra det mesta för mänskligheten.
Jag ser framför mig en värld, där vi får den
information vi behöver innan och under och
en analys efteråt i precis allt vi gör. Robotar
kommer även successivt bli smartare. Eftersom de, till skillnad från människan, kan
lagra all information, så kan de bli vassare
och mer precisa i sina prediktioner och svar.
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Kommer maskiner att kunna känna och
tänka? Den frågan är lika relevant, som
om en ubåt kan simma eller en helikopter
kan flyga. Klart de kommer att göra det,
fast kanske inte på det sätt vi människor
tänker eller känner.
Kommer robotar att ha ett samvete?
Svaret beror på hur vi definierar samvete
och hur ett samvete skapas. Om samvete
är känslan vi får utifrån de värderingar
vi fått när vi växte upp, så kan robotar
absolut lära sig vad som är »rätt« och
»fel« att göra.
Var får robotar göra – och inte göra?
Dilemmat med AI är var vi människor ska
dra gränsen. När kommer roboten anse sig
vara smartare än människan och börja ta
beslut åt sin »herre«? - en verklighet som
blivit målad i diverse framtidsfilmer.
Sanningen är att den frågan aldrig har
varit mer aktuellt än nu.
Vad bör vi tillåta robotar att göra och
framförallt - vad bör vi inte tillåta dem
att göra? Jag hoppas på en större debatt
och diskussion från politiker, forskare och
experter kring de etiska frågorna inom
digitalisering.
Framtiden är inte bestämd, utan skapas
av oss människor, frågan är hur vi vill
forma den framtiden?

SCA ÖSTRAND BYGGS
MED HJÄLP AV SSG
STANDARDER

DIGITALISERING ETT
NYTT FOKUSOMRÅDE
FÖR SSG

Projektet Helios – utbyggnaden av SCA
Östrands massalinje – baseras på den
gemensamma standarden för SCA:s
industrier i Sundsvall, som i sin tur
bygger på SSG Standarder.
»SCA Fabriksstandarder är till 95
procent uppbyggda utifrån SSG Standarder. Vi hänvisar till SSG Standarder
och gör där det behövs förtydliganden
och kompletteringar, som är till hjälp
för just SCA:s specifika behov vid exempelvis komponentval. SSG Standarder
är och kan ju inte vara leverantörsstyrda,
vilket vår fabriksstandard är«, säger
Per Asplund, projektchef för SCA
Underhåll och medlem i projektets
ledningsgrupp.

Det händer mycket på SSG just nu.
Företaget har bland annat antagit en
övergripande målsättning att fokusera
på tre olika områden - arbetsmiljö,
hållbarhet och digitalisering.
»Digitalisering är ett helt nytt
fokusområde för oss, även om en hel del
av våra tjänster redan är digitala. SSG
Entre är ju en digitaliserad säkerhetsutbildning och nya SSG Produktdatabas
4.0, som relanseras under 2017, ger
oss och industrin helt andra digitala
utvecklingsmöjligheter för såväl inköp,
som underhåll och förrådsoptimering.
Inom digitaliseringsområdet har vi
också inlett ett nära samarbete med
Mittuniversitetet med flera intressanta
utvecklingsprojekt«, säger SSGs VD
Mats Jakobsson.

SSG HAR ÖPPNAT
KONTOR I STOCKHOLM
SSG är inne i en expansiv period och har
nyligen anställt flera nya personer, samtidigt som ett nytt kontor i Stockholm
har öppnats alldeles vid centralstationen
i Stockholm Waterfront Building.
Att SSG öppnar ett kontor i
Stockholm är ett steg i satsningen på
marknads- och kundkontaktssidan med
målsättningen att fortsätta att effektivisera svensk industri. En satsning som
ska leda till att bli mer lyhörd för
kundernas behov. SSGs kunder finns i
hela Sverige och Norden, och många av
kundernas huvudkontor finns placerade
i Stockholm.
»Vi utvecklar vår säljavdelning för att
bättre tillgodose industrin våra tjänster
idag, men också för att förstå hur vi kan
erbjuda tjänster i morgon. Därför är det
viktigt för oss att finnas i Stockholm«,
säger Mikael Sjöblom, säljchef på SSG.

EVENT BY SSG
SSG har tagit fram en app att använda
vid konferenser och seminarier. I
appen finns information om program,
föreläsare och presentationer, samt
annat nyttigt för deltagarna.
»Detta är ett bra sätt för oss att
erbjuda konferensdeltagarna en ny
upplevelse med större delaktighet än
tidigare«, säger Nina Hammarberg,
evenemangsansvarig på SSG.
I appen kan deltagarna även se vilka
andra som besöker konferensen med
möjlighet att spara dem som kontakter
i fall de vill fortsätta dialogen efter
evenemanget. Information ges också om
andra evenemang som SSG arrangerar,
som kan vara av intresse.
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SETTING NEW STANDARDS
FOR A SAFER INDUSTRY
En bra arbetsmiljö är ofta den stora framgångsfaktorn för en organisation. Vi vet
vad vi pratar om. Sedan 70-talet har vi på ssg arbetat med att göra industrin till
en säkrare arbetsplats. Med utbildningar och effektiva metoder vill vi bana väg för
den enskilt viktigaste tillgången på ert företag, personal som mår bra.
Tillsammans skapar vi en säkrare industri.
Läs mer på SSG.SE

