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Abstract
In this report, we seek to examine technological surveillance in workplaces and

environments and thereby the consequential influence on the employees. This examination

is carried out through a thorough investigation of a particular case concerning nemlig.com as

a workplace by the assessing of three technologies, and the influence and consequences of

their implementation, in comparison to their supposed purposes. Furthermore, the report

consists of relevant theories which make it possible for us to analyze our case study on a

structural level which dictate the general permissions in regard to the use of these

technologies and therefore also the theory behind each technology. In relation to this, the

structure of this paper is founded on the theory of TRIN-modellen with the purpose of

analyzing the usage of these technologies as well as the impact of this usage on the work

environment and the employees in our specific case. This report thereby exemplifies how the

use of these technologies affect their context in a competitive way which both motivates and

demotivates the employee in terms of maximum prosperity. In conclusion, the report states

that the tracking technologies function as logistical solutions that make the process of

packing and shipping both inside and outside the warehouse tremendously more effective.

However, it also affects the employee in terms of stress, especially if the general assumption

is that data produced by these technologies, reflecting the employees effectivity

quantitatively, act as the main foundation of the impression the employer has on the quality

of each employee - an assumption which has not been possible to either confirm or deny.

Based on this report it can not be concluded that these effects are general effects that follow

the three technologies. Therefore, it can only be seen as an example of how the

technologies might affect their context when implemented under similar circumstances as

this case study.
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Indledning
Hvis vi forestiller os, at vi adspurgte en stor gruppe danskere, hvorvidt de selv mener at de

lever i et overvågningssamfund, er det sandsynligt at de med teknologien for øje ville svare

ja. I dag findes talrige eksempler på teknologiske foranstaltninger, der kan bruges til

forskellige overvågningsformål; GPS’en i firmabilen, indtjekning via ID kort og

overvågningskameraer i butikken, er alle overvågningsteknologier, der gør det muligt for

arbejdsgiveren at tracke medarbejderens færden og gøren på arbejdspladsen. Dette kan

bruges som optimering af arbejdspladsen, både i løsningen af arbejdsopgaver og som

tryghedsskabende for ledelse såvel som medarbejder, når det kommer til at evaluere på,

hvordan diverse arbejdsopgaver bliver løst. Men overvågning er ikke en ny ting.

Eksempelvis sås det allerede i midten af 1800-tallet, hvordan staten udvidede sin

overvågning med telegrafen og de beskeder, der blev sendt afsted via den. Derudover sås

også fokusset på overvågningen af arbejderne og deres arbejdsopgaver under

industrialiseringen, idet de blev rykket ind i produktionshaller, frem for at have foregået

hjemme hos arbejderen selv. Da kunne arbejdsgiveren altså holde øje med flere af sine

medarbejderes udførelse af arbejdsopgaver på én gang. På den måde kunne han bedre

sikre sig optimal udførelse af arbejdsopgaverne. Samtidig indgik denne forandring i

sammenhæng med store teknologiske fremskridt i form af opfindelser af nye

produktionsmaskiner, alt sammen i tråd med større effektivisering, med vækst og med

optimering (Riis, 2020).
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Senere hen, i Første Verdenskrig blev der yderligere gjort brug af overvågningen af

telefonopkald og overvågningen blev hermed langt mere systematisk og effektivt, hvilket

fortsatte op gennem 1980'erne, hvor den digitalte overvågning ligeledes blev en realitet, især

under Den Kolde Krig, hvor videokameraer her begyndte at dukke op i gadebilledet.

Efterfølgende sås allerede i 90'erne, hvordan der begyndtes at aflytte og overvåge

mobiltelefoner. Overvågningen har altså udviklet sig gradvist over tid, og ved brug af

forskellige teknologier (Tagemose, 2016). Og i effektivitetens ånd, lever disse teknologier

stadig i bedste velgående på diverse arbejdspladser - med andre ord, er den formodentlig

kommet for at blive. Hvis vi i stedet havde spurgt danskerne, hvordan de tror teknologisk

overvågning, alene på vores arbejdspladser, påvirker os, ville svarene måske være knapt så

klare i mælet, som ved det første spørgsmål. Mere end nogensinde ser vi det derfor relevant

at undersøge, hvordan teknologien kan påvirke menneskers trivsel. Fordi den allerede er

her, og muligvis påvirker os på måder, vi ikke forstår. I denne opgave vil vi med

udgangspunkt i et casestudie, analysere og diskutere hvilken påvirkning automatiserede

trackingteknologier har på henholdsvis de danske arbejdspladser og de danske

medarbejderes trivsel.

Problemfelt
Teknologi kan på mange måder bruges til at udvide individets og samfundets frihed. Lige

siden dens opståen, har teknologiens fremgang og opfindelser påvirket mennesket og i

stigende grad været med til at effektivisere dets dagligdag. Ændringerne er sket gradvist og

eksisterende teknologier er ligeledes gradvist blevet forfinet og udviklet på, og anvendt

anderledes end tidligere, idet de første reelle intentioner ved brugen af teknologien har

udviklet sig. Vi tager udgangspunkt i teknologiens virke i form af overvågning, her med fokus

på overvågning på arbejdspladser og disses påvirkning af medarbejderne. Overvågningen er

ikke nødvendigvis kun noget der kan påvirke individet i det offentlige rum, det har ligeledes

potentiale til at kunne sprede sig til både privat- og arbejdsliv. Brugen af automatiseret

tracking forøges markant på flere parametre af, og i forskellige kontekster på,

arbejdsmarkedet med henblik på, at effektivisere og skabe vækst, hvilket kan være med til,

at lede til en øget overvågning af de ansatte. Men ved at optimere overvågningen af de

ansatte, optimerer man så også deres arbejdsdag og -miljø? Eller sker der det eksakt

modsatte? I takt med at menneskers arbejdsliv i stigende grad influeres af overvågning,

finder vi det interessant at stille spørgsmålstegn ved, hvor effektivt overvågning i form af

tracking egentlig er. For vejer den effektivisering, brugen af trackingteknologier på
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arbejdspladser på flere punkter medfører, op for hvordan medarbejderne bliver påvirket i

deres arbejdsliv? Overvågningens udvikling vækker endvidere mange spørgsmål i os, for

hvad gemmer nutidens overvågning - og trackingteknologier egentlig på? Og hvordan

påvirker trackingen medarbejderne og selve arbejdspladserne? Er teknologiens udvikling for

hurtig i forhold til lovgivning og er der overhovedet styr på medarbejdernes rettigheder og

trivsel på arbejdspladsen? Har de teknologiske aspekter og muligheder for konstant

teknologisk udvikling og fremgang og dertilhørende stigende indtægter hos et firma som for

eksempel nemlig.com overskygget det faktum, at mennesker ikke kan arbejde ligesom de

robotter og teknologier der implementeres i deres arbejdsdag? Vi er endvidere interesseret i

at undersøge hvordan organisationsstrukturer og dertilhørende elementer påvirker en given

virksomhed og deres strukturering af tracking og dennes påvirkning af medarbejdere. For

kan elementer såsom en virksomheds opbygning være medvirkende til de utilsigtede

konsekvenser teknologien har?

Problemformulering

Hvordan påvirker automatiseret tracking arbejdspladser og medarbejdere i Danmark?

Til at besvare vores problemformulering har følgende arbejdsspørgsmål været fokuspunkter

under udarbejdelsen af rapporten:

● Hvordan bruges tracking i praksis hos nemlig.com?

● Hvilke teknologier bruges der til tracking samt overvågning af medarbejdere?

● Hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser har tracking for medarbejders

rettigheder og trivsel?

● Hvilke grunde kan der være til at indføre disse teknologier i eksempelvis større

firmaer/produktioner?

● Hvilken påvirkning har teknologisk overvågning samt tracking på nemlig.coms

medarbejdere?

● Hvilke magtstrukturer ligger der bag nemlig.coms brug af tracking?
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Case - Nemlig.com
I forbindelse med påvirkningen af automatiserede tracking teknologier og deres effekt på

arbejdspladsen, finder vi nemlig.com utrolig relevant som casestudie, idet tracking gennem

teknologiske systemer er noget de gør brug af. Nemlig.com er et online supermarked som

sælger dagligvarer, og leverer dem direkte til døren hos den enkelte kunde. De har ingen

fysiske butikker og al handel foregår derfor udelukkende online. Virksomheden består

primært af en lagerhal i Brøndby, hvor diverse lagermedarbejder varetager ordrer og pakker

dem, samt forskellige underleverandører, der transporterer varerne fra lager til kunderne.Til

underleverandørerne hører desuden et eksternt vognmandsselskab, som bringer varer ud

for nemlig.com. De seneste måneder har det danske online supermarkedet været under

pres, fra både fagforeninger og offentligheden, efter en række afsløringer om kummerlige

arbejdsvilkår og udtalelser om massiv overvågning af deres medarbejdere. (Politiken, 2021)

Hvad der ifølge nemlig.coms direktør giver ansatte større frihed og mere fleksibilitet i

arbejdsgangen (Politiken, 2021), er ifølge udmeldinger fra en række ansatte, dårlige

arbejdsvilkår og går på kompromis med menneskelige rettigheder. Diverse artikler bygger på

beretninger om et Bonussystem, der både måler og viser de ansattes effektivitet, hvor et

effektivitets tal på under 100% er fyringsgrundlag, samt tracking af chauffører ved hjælp af

GPS, med det formål at kunne udstede bøder ved små forsinkelser og lignende (Politiken,

2021). Lagermedarbejdere bliver guidet af et såkaldt Pick by Voice-system, hvor en

robotstemme guider medarbejderne til at pakke varer, og hjælper dem med at navigere i

ruter. Resultaterne af deres effektivitet bliver dernæst vist i det førnævnte Bonussystem,

hvor medarbejderne kan følge med i deres egen og kollegaers bedømmelse af deres indsats

via en skærm. Altså et arbejdsmiljø med fokus på effektivisering og profit, ved brug af blandt

andet teknologiske logistikløsninger, i form af trackingteknologier. Nemlig.com er langt fra

alene om at modtage anklager om overvågning, der fører direkte til dårlige arbejdsvilkår,

men det store fokus på netop dem, har været med til at puste liv i en debat omkring den

stigende brug af teknologisk overvågning på arbejdspladser. Følger lovgivningen med den

teknologiske udvikling, og bliver der taget højde for de etiske aspekter herfra? Og hvordan

påvirker den stigende brug af tracking arbejdspladser og medarbejdere?

Semesterbinding

Forankringen i dimensionen, Teknologiske Systemer og Artefakter, ses først og fremmest

idet det grundlæggende er det det teknologiske system og dets artefakter, der er det

gennemgående fokuspunkt i denne rapport. Derudover ses forankringen også kompositorisk
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gennem rapporten. Her tages udgangspunkt i TRIN-modellen og denne danner således

grobund for rapportens struktur. Dette mener vi giver de bedste forudsætninger for dels at

analysere og diskutere elementer omhandlende de specifikke, udvalgte teknologier, og

derfor også besvare vores problemformulering fyldestgørende. Forankringen i

TSA-dimensionen kommer derfor altså også automatisk til udtryk i vores analytiske tilgange,

hvilket har til formål at sikre, at vi kommer grundigt omkring teknologierne i vores projekt, fra

de indre mekanismer og processer i den enkelte teknologi, til det samlede teknologiske

system. Derudover er der under projektarbejdet skabt en model af en af teknologierne, som

en visuel og forenklet formidling af de forhold, vi undersøger qua vores problemformulering.

Dette kan formodentlig give en bedre forståelse af, hvordan teknologien virker rent teknisk,

men også give en oplevelse på egen krop, hvad angår at kunne sætte sig i medarbejderens

sted.

Derudover trækker denne rapport også på dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund.

Dette er i forbindelse med kompositionen ud fra TRIN-modellen, hvor der under trin 3-6 også

fokuseres på den sociale kontekst, teknologierne indgår i. Dette ses tydeliggjort gennem

brugen af den etnografiske metode. Den etnografiske metode ses både taget i brug i

forbindelse med testen af vores model af teknologien, og i interviews foretaget med

relevante fagpersoner indenfor vores case omhandlende nemlig.com - det vil sige

interviewet med eksempelvis 3F og tidligere nemlig.com medarbejdere. Derudover er der

forsøgt foretaget et kvalitativt interview med nemlig.com selv, men nemlig.com ønskede ikke

at udtale sig om deres logistiske, teknologiske løsninger grundet konkurrencevilkår. Der

trækkes derfor også på allerede udførte interviews fra artikler og pressemeddelelser mm.

Disse data fra forskellige etnografisk udførte undersøgelser indgår derfor i samspil med den

tekniske analyse af teknologierne, baseret på TRIN-modellen. Den metodiske brug af

STS-dimensionen vil derfor have til formål at bidrage med et fokus på forholdet mellem

trackingteknologien og mennesket, og derefter bringe det op på et højere, samfundsmæssigt

perspektiv. Den ses derfor særligt relevant for at kunne udarbejde en grundig og nuanceret

besvarelse af vores problemstilling.

Metodeafsnit

Etnografisk metode (kvalitativ og kvantitativ)
Vi benytter etnografiske metoder, i form af kvalitative og kvantitative tilgange, til at opnå flere

forskellige resultaterl. Ved at inddrage begge tilgange angriber vi det samme tema fra de to
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forskellige vinkler og opnår derved triangulering og har dermed de bedste forudsætninger for

at få mest mulig brugbar data at analysere på.

Vi gør primært brug af den kvalitative tilgang i form af interviews af, blandt andre, en tidligere

medarbejder, fagforeningen 3F, relevante fagpersoner og testpersoner, der afprøver vores

simulering af en lagermedarbejders arbejdsdag. Denne tilgang bruger vi altså til at lave

undersøgelser der både lytter til og observerer de givne personer vi udspørger (Bilag 2 -

Observationsguide). Vi gør, i denne sammenhæng, brug af det semistrukturerede-interview

når vi interviewer diverse testpersoner, der afprøver vores spil. Her har vi udarbejdet en kort

interviewguide, som vi bruger som udgangspunkt til, at udspørge vores testpersoner om

deres oplevelse (Bilag 1 - Semistruktureret Interviewguide). Ved at gøre brug af det

semistrukturerede-interview har vi mulighed for at få besvaret de få konkrete spørgsmål vi

stiller og dernæst stille uddybende spørgsmål efter behov. Dette skaber både fleksibilitet og

kontrol i en sådan grad, at respondenterne af spørgsmålene har frihed til at besvare

spørgsmål, som de ønsker. Dog i et kontrolleret omfang styret af os, samtidig med at

fleksibiliteten i det semistrukturerede-interview skaber plads til eventuelle opfølgende

spørgsmål og kommentarer fra både os som interviewere og respondenterne (Kvale &

Brinkmann, 2009,143). I sammenhæng med det semistrukturerede-interview har vi ligeledes

udformet en observationsguide, for at nuancere vores kvalitative studie af testpersonerne.

Formålet er således at vores kvalitative studie får afdækket testpersonernes oplevelse som

helhed, det vil sige både den del af oplevelsen de selv fortæller om, når de bliver adspurgt,

og den oplevelse, der er mere tavs viden, for eksempel i form af deres adfærd.

De resterende interviews foregår elektronisk i form af e-mails og det er derfor nødvendigt at

de er mere strukturerede i deres opbygning, og at alle de spørgsmål vi vil have svar på,

bliver formuleret korrekt således at vi kan gøre brug af de svar vi får tilbage. Derfor har vi

gjort brug af det strukturerede-interview, idet det strukturerede-interview kræver faste svar

og derfor er fyldestgørende for os i den forstand. Vores strukturerede interviews er blevet

påvirket af, at vi har interviewet folk online og derved har skulle bruge længere tid på at stille

eventuelle opfølgende spørgsmål og heller ikke har kunnet observere respondenterne, og

derfor ikke har lagt mærke til udtryk eller andre faktorere der kunne gøre sig gældende. I det

strukturerede-interview får respondenten spørgsmålene i en fast rækkefølge og der stilles

derfor heller ingen uplanlagte spørgsmål. Dette giver en mere lukket tilgang til den viden

respondenten besidder, men i forhold til, at vores strukturerede interviews fungerer over

mail, lever det op til forudsætningerne for at overholde disse krav. (Kvale & Brinkmann,

2009)

9



Hvad angår den kvantitative tilgang, er denne mere indirekte i dette projekt. Den primære

grund til dette er, at vi ikke selv har udført kvantitative undersøgelser. Det er rettere når det

kommer til at kunne diskutere og analysere, hvad automatiseret tracking gør ved danske

arbejdspladser og medarbejdere, at vi inddrager allerede behandlet viden, såsom data og

undersøgelser fra andre, såsom 3F, udbyderen af eksempelvis Pick by Voice teknologien,

samt talrige artikler med beskrivelser fra nuværende og tidligere medarbejdere. Vores

indsamling af kvantitative data stammer således primært fra kvalitative udtalelser og

beskrivelser. Dette gælder eksempelvis i vores undersøgelse af, hvor tilstedeværende

trackingteknologier er, hos nemlig.com som arbejdsplads - hvor mange varer skal

medarbejderen kunne pakke indenfor et bestemt tidsrum, for at ligge godt i Bonussystemet,

for eksempel. Formålet hermed er at afsøge hvilke kvantitative data, trackingteknologierne

producerer, og hvordan disse ligger til baggrund for teknologiernes påvirkning på

arbejdspladsen og medarbejderne hos nemlig.com. Den kvantitative tilgang er dermed også

mest til stede i vores brug af triangulering, altså hvor vi ud fra kvantitative data, såsom

forrige eksempel, holder disse op imod kvalitative data fra både egne og andre

undersøgelser af disse teknologiers påvirkning hos nemlig.com (Bille, 2020).

TRIN-Modellen

Vi vil i denne rapport gøre brug af TRIN-modellen til at lave en teknologisk analyse og

undersøgelse af trackingsystemer på arbejdspladser. Akronymet TRIN står for “Teknologi og

Radikalt og Inkrementelt design i Netværk” (Jørgensen, 2018, 3). Ifølge Jørgensen er

formålet med TRIN-modellen at inspirere til analyser af teknologier, med vægt på det

teknisk-videnskabelige aspekt af teknologierne. Dette udformer sig i seks trin, der har til

formål at undersøge, analysere og reflektere over teknologierne. Vi giver en mere

uddybende forklaring af hver enkelte trins funktion, under hvert trins respektive afsnit i

rapporten.

De seks trin er udfolder sig således:

- Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer

- Trin 2: Teknologiers artefakter.

- Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter.

- Trin 4: Teknologiske systemer.

- Trin 5: Modeller af teknologier.

- Trin 6: Teknologier som innovation

(Jørgensen, 2018, 3)
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Brugen af modellen vil derfor være metodisk idet den, som nævnt i semesterbindingen,

danner kompositorisk grobund for selve rapportens udformning. Derudover benyttes den

som sagt analytisk, til at kortlægge analyse og diskussion omhandlende de specifikke

teknologier, vi i dette projekt beskæftiger os med. Trinene bruges derfor som pejlemærker til

at komme grundigt omkring teknologierne og deres kontekst. Derfor har vi i denne opgave

set det relevant at slå henholdsvis Trin 1 og Trin 2 sammen som redegørelse for de

specifikke teknologier, Trin 5 indgår også i teoriafsnittet, da vi her fortæller hvordan vi har

skabt en model af teknologien. Denne model bruges ydermere også i analysen. Dernæst

benyttes primært Trin 4 som rammesætning for analysen. Derudover inddrages I analysen

indgår også et fokuspunkt, som kendetegner trin 6, idet der forsøges at blive analyseret frem

til teknologiernes formål med deres eksistens i vores casetilfælde. Slutteligt indgår Trin 6

ligeledes i diskussionen, der på baggrund af analysen af diskuterer utilsigtede effekter, i

forhold til de formål med teknologierne, der som sagt analyseres frem til i analysen. Idet

diskussionen derfor bygger på utilsigtede konsekvenser, danner Trin 3 derfor kompositorisk

rammesætning og pejlemærke for vores diskussion. For nemheds skyld vil der i de

respektive afsnit indgå en kort introduktion omkring de pågældende trin, som afsnittene har

deres udspring fra.

Teori

Organisationsteori
Grundlæggende om organisationsteori

Vi vil, som tidligere nævnt, i denne opgave analysere specifikke overvågningsteknologier.

For at forstå disse og den kontekst de indgår i, er det afgørende for os at få en forståelse for,

hvordan organisationer og virksomheder struktureres effektivt og hensigtsmæssigt. Begrebet

organisation dækker over faglige og frivillige interesseorganisationer samt private og

offentlige virksomheder. Man kan bruge organisationsteori som et redskab til at tilegne sig

overblik over en given organisation, f.eks. med henblik på at klarlægge ansvars- og

kompetenceområder. For at skabe en hvilken som helst organisation hvor medarbejderne

eller medlemmerne har mulighed for at udvikle sig, er det en vigtig forudsætning af have

indsigt i strukturer og processer - det er nemlig denne udvikling af organisationen og dens

medlemmer der er altafgørende for, om organisationen holder sig konkurrencedygtig og

dermed også kan forblive levedygtig (Pietras-Jensen, 2020).
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Her kommer arbejdspsykologen, Henry Mintzberg ind i billedet, idet han har udarbejdet en

organisationsteori til netop, at analysere organisationer. Teorien giver indblik i hvordan

organisationer udvikles hensigtsmæssigt og hvorfor effektive organisationer strukturerer sig,

på den måde de gør. Teorien peger på de konsekvenser der kan forekomme ved mulige

løsningsmodeller og giver inspiration til hvordan organisationer bedre kan indfri deres mål,

ved at designe selve organisationen bedre. Her kan teorien altså anvendes som et redskab

til problemløsning og organisationsudvikling (Mintzberg, 1979).

Mintzbergs forskellige organisationsformer er tidligere blevet opfattet som forskellige måder,

hvorpå organisationer adskiller sig fra hinanden i deres opbygning. Dog kan disse også

anskues som stadier i de enkelte organisationers udvikling over tid. De seks forskellige

organisationsformer Mintzberg opstiller er Den simple struktur, Maskinbureaukratiet,

Fagbureaukratiet, Den divisionaliserede form, Adhocratiet og Ide-organisationen. En

virksomhed er, for eksempel, typisk opbygget omkring Den simple struktur i opstarten, men

dette kan ændre sig afhængig af tid og vækst i organisationen, idet parametre såsom netop

vækst, gør organisationen afhængig af at ændre dens organisationsstruktur, og derfor vil

den kunne udvikle sig til eksempelvis et Maskinbureaukrati - eller en af de andre former

(Pietras-Jensen, 2020).

En af Mintzbergs grundlæggende pointer i sin organisationsteori er, at enhver organiseret

menneskelig aktivitet giver anledning til to modstridende behov; behovene for at fordele

arbejdsopgaver og behovet for at koordinere disse opgaver. På baggrund af dette har

Mintzberg opstillet de seks forskellige organisationsformer, der hver især bruges til at fordele

og koordinere arbejdet på. Blandt disse seks former findes, som før nævnt, både

Maskinbureaukratiet og Fagbureaukratiet, som vi ser særligt relevante indenfor dette projekt

idet vi kan drage paralleller til nemlig.com og deres organisatoriske opbyggning. Som et

redskab til at forstå disse former, definerer han yderligere fem grundlæggende elementer:

Produktionskernen, Den øverste ledelse, Mellemledelsen, Teknostrukturen og Støttestaben,

som hver er elementer der kan inddrages i en organisation. Alt afhængig af hvilket element

organisationen er domineret af, leder det til en af de seks organisationsformer

(Pietras-Jensen, 2020).

I maskinbureaukratiet er det i særdeleshed elementet Teknostruktur der dominerer, hvorimod

det i fagbureaukratiet er Produktionskernen.Teknostrukturens funktion er at varetage

planlægning og effektivisering af produktionen og derudover opretholde et acceptabelt

kvalitetsniveau, for eksempel “(...) via produktionsplanlægning, kvalitetskontrol og

uddannelse af produktionsmedarbejdere.” (Pietras-Jensen, 2020, 29).
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Maskinbureaukratiet

Maskinbureaukratiet bliver, som før nævnt, hovedsageligt domineret af elementet

Teknostruktur. I Maskinbureaukratiet koordineres arbejdet typisk gennem en standardisering

af diverse arbejdsprocesser. Det vil sige, at de enkelte arbejdsopgaver er klart specificeret

eller programmeret og gør arbejdsprocessen standardiseret. Der findes en række typiske

problemstillinger, der er forbundet med denne type organisationsform; bl.a. at den enkelte

medarbejder har meget lidt til ingen indflydelse på deres egen arbejdssituation, idet denne

skal forholde sig til de faste procedurer og arbejdsopgaver, der bliver personen pålagt. Der

er også typisk en stor kløft mellem medarbejderne og ledelsen. Dette kan i praksis betyde, at

ser ledelsen et behov for et strukturelt indgreb eller strukturel ændring i

arbejdsprocedurerne, kan det for medarbejderen føre til en følelse af ikke at have

indflydelse, og heraf en potentiel følelse af overbebyrdelse. Dette kan i så fald skabe

konflikter både internt i medarbejdergrupper, men også med ledelse og den enkelte

medarbejder i produktionen. Endnu en konsekvens der kan være ved denne

organisationsform, er de arbejdsvilkår, der efterlader lidt eller ingen plads til nytænkning og

innovation fra medarbejdernes side. Processerne er fastlagte og bliver ikke ændret ved

hjælp af feedback eller andet fra medarbejderne (Pietras-Jensen, 2020)

Det er altså typisk organisationer og virksomheder, der kendetegnes som store,

masseproducerende maskinfabrikker og industrivirksomheder, såsom banker, flyselskaber

og andre rutineprægede organisationer der benytter sig af denne form. Regler, procedurer

og forskrifter gennemsyrer hele strukturen og formel kommunikation foretrækkes på alle

niveauer, idet beslutningstagen har en tendens til at følge den formelle autoritetskæde.

Maskinbureaukratisk arbejde bliver altså, for det meste, fundet i miljøer der er simple og

stabile således at faste procedure og regler kan være kernen for arbejdets udfoldelse

(Pietras-Jensen, 2020).

Fagbureaukratiet

I modsætning til Maskinbureaukratiet er det typisk virksomheder eller organisationer såsom

hospitaler, advokatfirmaer, skoler og andre tilsvarende ekspert organisationer der hører

under fagbureaukratiet. Denne organisationsform er defineret ved komplekse

arbejdsopgaver hvor eventuelle resultater kontrolleres direkte af de medarbejdere, der
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udfører arbejdet. For at dette kan lade sig gøre skal der være forudsætning for, at

medarbejderne i produktionskernen enten er specialister eller professionelle indenfor deres

givne fagområde. Derfor er det netop Produktionskernen der er det dominerende element

inden for fagbureaukratiet - Produktionskernen omfatter de medarbejdere der udfører

arbejdet. Her bliver koordinering sikret via den standardisering af viden og de færdigheder

som den givne medarbejder skal have i kraft af tidligere uddannelse og træning. Dette gør

fagbureaukratiet til et selvkontrollerende system fordi det netop fungerer i kraft af, at alle

medarbejdere er velvidende om hvad der foregår og ligeledes ved hvad de kan forvente af

hinanden. En organisationsform som denne giver enorm stor grad af frihed og skaber

ligeledes demokratisk indflydelse for de professionelle medarbejdere i kraft af den autonomi

og selvkontrol som systemet bygger på (Pietras-Jensen, 2020). Disse positive elementer der

findes i Fagbureaukratiet kan vendes om, idet det også kan føre til negative konsekvenser.

For eksemplet er det problematisk hvis arbejdet kontrolleres af professionen selv, i tilfælde af

inkompetente medarbejdere. Endvidere har Fagbureaukratiet en ufleksibel struktur og dertil

hører en af dets svagheder, nemlig dets ringe evne til at foretage og tilpasse sig

grundlæggende ændringer. Fagbureaukratiet er altså en organisationsform med højt

kvalificerede medarbejdere, hvor der er stor frihed for medarbejderne og eventuelle

standardiseringer sker i kraft af medarbejdernes egne evner og viden, fordi jobbet nemlig

ikke udøves vilkårligt men er forudbestemt af deres professionalisme (Pietras-Jensen,

2020).

Taylorisme
Taylorisme - Grundlæggende formål

Når man taler om effektivisering af eksempelvis arbejdspladser og arbejdsopgaver, er det

relevant at tage et kig på teorien bag taylorisme. Taylorisme omhandler, hvordan man skaber

størst mulig fremgang gennem strukturelle greb. Teorien er udarbejdet af Frederick Winslow

Taylor, som udviklede den allerede i starten af 1900-tallet. Baggrunden for Taylorismens

udspring var blandt andet, som Taylor selv citerer Præsident Roosevelt for at sige, at: “The

conservation of our national ressources is only preliminary to the larger question of national

efficiency.” (Taylor, 1911, s. 5) Altså at bevarelsen af amerikanernes nationale ressourcer

kun er forudgående for det større spørgsmål om national effektivitet. Med andre ord så

Taylor altså effektivitet som afgørende for at kunne opretholde en vis levestandard.

Ligeledes så han at der, blandt andet på arbejdspladser, var en udbredt tendens til ikke at

udføre en opgave efter bedste evne, men snarere en tendens til at arbejde langsommere
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end det var nødvendigt. Grundlæggende har Taylor, i sin bog “The Principles of Scientific

Management” fra 1919, defineret følgende punkter som centrale grunde for sin udarbejdelse

af bogen:

● Han understreger at hele landet lider under ineffektivitet i stort set alle dagligt

foretagne handlinger.

● Han vil så vidt muligt gerne overbevise læseren om at hjælpemidlet mod ineffektivitet

ligger i systematisk ledelse frem for en søgen efter ekstraordinære mennesker, der

kan præstere udover det sædvanlige.

● Han vil bevise at den bedste ledelse er en videnskab, baseret på klart definerede

regler, love og principper. Her tilføjer han at sådanne fundamentale principper kan

overføres til al slags menneskelig aktivitet, og at hvis disse fundamentale principper

implementeres korrekt, vil resultaterne være slående. (Taylor, 1911, s. 7)

Taylorisme - Maksimal fremgang

Formålet med indførelsen af principperne bag videnskabelig ledelse på eksempelvis

arbejdspladser, er at skabe rum for hvad Taylor kalder ‘maximum prosperity’, altså maksimal

fremgang. Her mener Taylor, at formålet ikke kun handler om én slags samlet vækst for

virksomheden, men snarere en udvikling af hver enhed i en virksomhed eller organisation, til

at nå sit maksimale potentiale. Det vil altså sige både når man kigger på et firma som en

enhed, og når man kigger på hver afdeling, gren eller medarbejder. På medarbejderniveau

vil dette sige, at maksimal fremgang ikke blot skal betyde højere lønninger til den enkelte

medarbejder, men en udvikling af hver medarbejder til nå sit maksimale effektivitetsniveau,

“(...)  so that he may be able to do, generally speaking, the highest grade of work for which

his natural abilities fit him, and it further means giving him, when possible, this class of work

to do.” (Taylor, 1911, s. 9). Det indebærer derfor også, at medarbejderen gives

arbejdsopgaver, der giver personen mulighed for at udfordre sig selv og derved atter udnytte

sit potentiale maksimalt. Dog understreger Taylor at denne maksimale fremgang skal holde

sig inde for medarbejderens kapabilitet og altså ikke må kompromittere med

medarbejderens velbefindende.(Taylor, 1911, s. 12) Taylor argumenterer dernæst for, at

medarbejderens interesse i maksimal fremgang, ifølge teorien om videnskabelig ledelse,

derfor er identisk med arbejdsgiverens interesser i maksimal fremgang - begge vil gerne

have og skabe mulighed for at nå sit fulde potentiale. (Taylor, 1911, s. 10) Taylor mener

derfor også at det gennem videnskabelig ledelse er muligt at skabe et arbejdsmiljø, hvor

medarbejderen kan nå sit bedste arbejdsniveau, og dermed også lønstigning, samtidig med

15



at det for arbejdsgiveren kan holde produktions - og driftsomkostningerne nede, når

arbejdskraften leverer sit ypperste. (Taylor, 1911, 15-16)

Taylorisme og ‘soldierism’

Som tidligere nævnt ser Taylor en tendens til at amerikanske arbejdere arbejder

langsommere, end hvad de har potentiale til - et begreb, Taylor ynder at kalde ‘soldierism’. I

sport, argumenterer han for eksempel, gør amerikanerne deres bedste for at bidrage til det

hold, de er en del af, fordi de ellers risikerer at blive ramt af modstand fra deres medspillere.

På arbejdspladsen mener Taylor at det derimod er omvendt. Her er der en uudtalt opfattelse

af, at yder man mere end andre, så kan man erstatte de andre eller tage deres

arbejdspladser. Dette mener Taylor er én af de primære årsager, til at medarbejderne

udfører deres arbejde ringere, end hvad de ellers er i stand til. Han indskyder tilmed at

stemningen formentlig ville være værre omkring en medarbejder, der overarbejdede

sammenlignet med sine kolleger, end den ville være om en sportsmand, der gjorde sig

dårligere end resten af sine holdkammerater. (Taylor, 1911, s. 13-16) Men dét de er bange

for, ved at overarbejde, er lige det modsatte af, hvad der vil ske, argumenterer Taylor: hvis

hver medarbejder præsterede efter sit maksimale potentiale, så ville det betyde større

produktion fra det firma, medarbejderen arbejdede for. Dette ville på sigt medføre større

omsætning, og derfor flere penge at ansætte og aflønne medarbejdere for. (Taylor, 1911, s.

16)

Ændringen mener Taylor imidlertid ikke skal komme fra medarbejderen, men nærmere

strukturelt, igen via videnskabelig ledelse. Dette mener han er grundet førnævnte årsager til

intentionelt langsomt arbejde, hvortil han skriver at ‘For every individual (...) who is

overworked, there are a hundred who intentionally underwork (...)” (Taylor, 1911, s. 18) Altså

er der langt flere, som modarbejder den ambitiøse medarbejder. Dette er ifølge Taylor derfor

med til at holde lønningerne nede, og resulterer i underbetaling af den enkelte medarbejders

overpræstation. Det afskrækker derfor den enkelte medarbejder, på næsten systematisk

niveau, fra at yde mere, da det ville betyde hårdere arbejde til samme lønning. (Taylor, 1911,

s. 18)
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Taylorisme - Videnskabelig ledelse i praksis

Hvordan den videnskabelige ledelse skulle foregå i praksis, beskriver Taylor blandt andet da

han omtaler den enkelte arbejdsopgave. Her argumenterer Taylor for, at der fra ledelsens

side analyseres på arbejdsmetoder, for at finde den mest optimale måde at gøre arbejdet på.

Dette konkretiseres gennem et eksempel omhandlende et skovlearbejde. Her skal ledelsen

analysere hver del af arbejdsprocessen, fra en bestemt masse samles op på skovlen, til den

bæres og læsses af. Konklusionen bliver blandt andet at en bestemt gennemsnitsvægt er

optimal, hvis medarbejderen skal arbejde effektivt, kontinuerligt. (Taylor, 1911, s. 65-67) På

mere generelt niveau, bruger Taylor dette eksempel til videre at forklare implementeringen af

den optimale måde at udføre en arbejdsopgave på. Denne optimale måde skulle ifølge

Taylor implementeres sådan, at når medarbejderen mødte ind, ville personen få en skriftlig

beskrivelse af sine arbejdsopgaver og hvordan de skulle løses. Såfremt medarbejderen

nåede alt på papiret indenfor den beregnede tid, der ifølge beskrivelsen skulle sættes af til

opgaven, ville dette medføre en lønstigning. (Taylor, 1911, s. 39) Dette ville igen understøtte

hvordan arbejdsopgaven er et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvor begge

parters interesser vægtes ligeligt. Denne tilgang ville ifølge Taylor også understøtte

løsningen af en arbejdsopgave som et fællesprojekt mellem arbejdsgiver og medarbejder, og

dermed give en følelse af samarbejde mod en løsning, der vægter begge parters interesser

ligeligt. (Taylor, 1911, s. 10). Dette samarbejde ville derfor give en tæt relation, ledelse og

medarbejder imellem, hvilket ifølge Taylor er en af de vigtigste pointer med videnskabelig

ledelse generelt. (Taylor, 1911, s. 26)

Gamification

Den mest gennemgående beskrivelse af Gamification er, at det er en betegnelse for en

proces, hvor elementer af spil bliver tilføjet til noget, der ikke i forvejen er et spil. Formålet

med det er at øge brugerengagement, glæde og loyalitet (Ustvedt, 2020). Gamification kan

derfor bruges til, bl.a., at beskrive digitale brugeroplevelser.

Det er vigtigt at forstå forskellen på egentlige spil og gamification. Gamification handler altså

ikke om at skabe et nyt spil, som skal opfylde et bestemt formål for en virksomhed. Det

handler om at tage noget allerede eksisterende og tilføje nogle principper og mekanikker fra

spil, som derved tilfører motivation og inspirerer eventuelle brugere (Ustvedt, 2020).

Nedenstående ses nogle vigtige elementer ved brugen af gamification, som vi enten kan

implementere direkte i nemlig.coms håndtering af deres medarbejdere.
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Eksempler på elementer fra spil der bruges i gamification

I Gamification opereres der med flere forskellige elementer fra spil. En af disse er elementet

progression. Inden for Gamification er progression noget der viser fremdrift, såsom levels og

bossbaner, eller ting som spilleren modtager ligesom i et spil. Dette kan man altså gøre brug

af, for at belønne brugeren for deres effektivitet og skabe incitament til yderligere

forbedringer. Elementet belønning viser sig i form af point og badgets eller highscore-lister,

hvilket både kan skabe engagement og bidrage til intern konkurrence imellem brugerne.

Dernæst er der typisk også et narrativ i form af en historiefortælling, det vil sige at spillet

pakkes ind i en historie eller har “quests” der skal udføres. At brugeren kan vælge og at

valgene har konsekvenser er også et vitalt element, derfor er brugervalg også et

fremtrædende element. Dernæst kommer det genkendelige regelsæt; at der er et

fungerende regelsystem der gælder. I et spil er det for eksempel om man kan dø, eller hvor

mange gange man skal skyde et monster for at dræbe det. For brugeren af det

implementerede element viser dette sig på andre måder. Tidsbegrænsning er endnu et

vigtigt element og ligeledes er sociale elementer, hvor der er mulighed for eventuel

samarbejde eller konkurrence med andre spillere (Elearning Specialist, 2019).

Alle de ovenstående elementer kan være vigtige inden for gamification alt afhængig af, om

de passer i den givne situation. De hyppigst anvendte spilelementer er dog, at man

belønnes med point, badges eller lignende ved at løse opgaver. Ofte er der et socialt eller

konkurrencepræget element, gerne i form af score-liste hvor man kan se hvordan man ligger

i forhold til andre brugere. Disse tre ting er så almindeligt inden for gamification at de har fået

forkortelsen PBL, som står for Points, Badgets og Leaderboards (Elearning Specialist,

2019).

Lovgivning

Er du medlem af en fagforening, er det ifølge den danske model en frivillig aftale mellem

arbejdsgiverforening og fagforening, der fastlægger de specifikke aftaler, som giver både

arbejdsgiver og lønmodtager de bedst mulige arbejdsforhold. Dette gælder for eksempel

lønforhold, som der i Danmark ikke er en lov om minimumsgrænse for. Den danske model

bygger på et trepartssamarbejde mellem staten og arbejdsmarkedets parter, som er

henholdsvis de danske arbejdsgivere, der repræsenteres af Dansk Arbejdsgiverforening

(DA) og de danske arbejdstagere, der repræsenteres af det, der tidligere hed
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Landsorganisationen i Danmark (LO), men som nu hedder Fagbevægelsens

Hovedorganisation (FH) (Landsorganisationen i Danmark & Dansk Arbejdsgiverforening,

2006) (Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2018). For at forstå de danske arbejdsforhold

angående regelsæt og lovbestemmelser, er det derfor både nødvendigt at tage et kig på den

overordnede lovgivning samt de aftaler, der er underskrevet mellem DA og FH. I dette afsnit

vil der blive redegjort for den generelle lovgivning på området, med udgangspunkt i

straffeloven, arbejdsmiljøloven og persondataloven. Dertil vil der også blive redegjort for

retningslinjer, i forbindelse med hovedaftalen mellem FH og DA, som danner grundlag for

eventuelle sager i Arbejdsretten. (Beskæftigelsesministeriet, 2017)

Først og fremmest står det skrevet i den danske straffelov, under § 264 b, at “Den, der

uberettiget ved hjælp af en gps eller et andet lignende apparat registrerer en andens færden,

straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder “ (Straffeloven, 27. Kapitel, Freds- Og

Ærekrænkelser). Det vil altså sige, at i forhold til overvågningsteknologier på arbejdspladser,

er det ulovligt at tracke en medarbejder uberettiget.

I Arbejdsmiljølovens allerførste paragraf beskrives formålet med loven som værende, at

skabe:

“(...) et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i

overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt (...) grundlag

for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra

arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.”

(Arbejdsmiljøloven, n.d.)

Senere i §6, står at der i virksomheder med 35 eller flere ansatte skal oprettes en

arbejdsmiljøorganisation. Denne organisation har ifølge loven 2 ‘niveauer’; ét niveau, hvori

en gruppe bestående af 1 udpeget arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant beskæftiger

sig med de daglige opgaver omhandlende et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og ét niveau,

hvor et eller flere udvalg beskæftiger sig med at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø på et

overordnet plan. Med denne lov, skal antallet af henholdsvis arbejdsmiljørepræsentanter og

arbejdsledere fastsættes således at det er muligt for den ansatte at tale om

arbejdsmiljøforholdene med en af disse i løbet af en arbejdsdag (Arbejdsmiljøloven, n.d.)

Dog gælder denne lov ikke, såfremt der er indgået en aftale mellem arbejdsgiverorganisation

eller arbejdsgivere og en eller flere lønorganisationer om netop at styrke

arbejdsmiljømæssige forhold (Arbejdsmiljøloven, n.d.).
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Ovenstående redegør altså for de overordnede love på området. Ifølge disse ses dog,

hvordan en frivillig aftale mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger kan være

afgørende for en virksomheds regelsæt og deraf arbejdsvilkår. I følgende afsnit vil der derfor

redegøres for det regelmæssige grundlag for sådanne aftaler.

I 2006 indgik Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening en

hovedaftale om kontrolforanstaltninger. Dette betyder, at et brud på denne aftale, eller en

fortolkning af den, kan bringes for Arbejdsretten (Beskæftigelsesministeriet, 2017).  Ud fra

ovenstående og persondatalovgivningen er her et overblik over de lovmæssige forhold for

overvågning af ansatte:

● Overvågning kan og må kun indføres hvis det er sagligt begrundet og med et

fornuftigt formål. Det må altså ikke krænke eller være til større gene for

medarbejderen.

● Arbejdsgiver skal underrette ansatte om overvågning senest 6 uger inden de

iværksættes, medmindre de driftsmæssige forhold ikke gør det muligt

● Du er som ansat ikke tvunget til at underskrive samtykke til overvågning. Og trods du

gør dette vil overvågning aldrig være lovlig hvis ikke den er sagligt begrundet.

(Landsorganisationen i Danmark & Dansk Arbejdsgiverforening, 2006)

● Grundlaget og formålet for overvågningen må ikke ændres undervejs. For eksempel

hvis en arbejdsgiver har meddelt at en overvågnings formål er tyverisikring, må

denne overvågning ikke bruges til at måle effektivitet hos ansatte.

● Medarbejdere har altid krav på at vide hvilke oplysninger arbejdsgiver har indsamlet

om dem.

● Disse oplysninger skal slettes eller anonymiseres når det ikke længere er sagligt at

opbevare dem (HK, n.d.)

Det er altså lovligt at overvåge medarbejdere, såfremt det er berettiget. En sådan

berettigelse kunne eksempelvis være fragt af værdigenstande. (Mortensen, 2020) Ligeledes

kunne dette gøre sig gældende i et varehus, eksempelvis for at øge sikkerheden i forhold til

tyveri. Dog skal overvågningen som udgangspunkt være medarbejderen bekendt. Desuden

kan medarbejderen ikke fraskrive sig retten til ikke at blive overvåget, hvis personen

overvåges uberettiget.
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Trin 1 og Trin 2 - Teknologiens indre mekanismer og processer,

samt artefakter)

Ifølge TRIN-modellen redegøres der i Trin 1 for teknologiens indre mekanismer og

processer, som tilsammen gør det muligt for teknologien at opfylde dets formål. Dette har vi

valgt at kombinere med Trin 2 som beskæftiger sig med artefakter, der har en teknologisk

funktion i den konkrete teknologi. Artefakter kan beskrives som menneskeskabte genstande

og ses som modsætningen til uberørte genstande fra naturen. I dette trin redegøres der for

en eller flere udvalgte artefakter der interagerer med teknologien eller dens system.

(Jørgensen, 2018). Her har vi valgt at slå henholdsvis Trin 1 og Trin 2 sammen, da vi

vurderer at disse giver en bedre forståelse af teknologien og dens overordnede formål i

sammenspil med hinanden.

Vi har i dette afsnit valgt at fokusere på tre forskellige teknologier, der tilsammen kan udgøre

et større automatiseret tracking system. De tre teknologier vi har valgt at fokusere på er

GPS, Pick By Voice og Bonussystemet. Dette har vi valgt på baggrund af, at de tre

teknologier, på hver deres måde, bliver brugt til et effektiviserende formål i en lang række

virksomheder både nationalt og internationalt (Dujmešić et al., 2018). De tre teknologier

giver virksomheden en mulighed for at tracke medarbejderne og visualisere dette. Vi vil her

fokusere på hver af de enkeltstående teknologier, og senere beskrive dem som aktører i et

større automatiseret trackingsystem.

GPS

GPS har siden 1995-1996 dagligt været benyttet til en lang række positionsbestemmende

formål, og har været fast implementeret i dagligdagen. GPS implementering har i mange år

også fungeret som en effektivisering af både arbejdspladser og privatlivet, eksempelvis ved

at benytte GPS’er i lastbiler og personbiler. GPS-navigation gav chaufførerne en helt anden

mulighed for at navigere, og erstattede de fysiske kort, som tidligere blev anvendt. (Leshed

et al., 2008, 1679).

Det tidligere GPS-navigationssystem og andre former for GPS var omkostningsfuldt, stort og

klodset, og var ikke noget som mindre og mellemstore virksomheder eller private brugere

investerede i. Det ændrede sig dog hurtigt i takt med effektiviseringen af GPS’en, og den gik

fra at være en navigationsenhed man benyttede i biler og lastbiler, til at være noget der var
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integreret i den moderne smartphone, og i en lang række andre enheder. Disse enheder

kunne nu billigt og nemt integreres i både privatlivet og virksomheder (Ravikumar, 2020).

Selve ordet GPS står for Global Positioning System og er et radionavigationssystem placeret

i rummet. Det er ejet af den amerikanske regering, og styret og opereret af det amerikanske

luftvåben. NAVSTAR GPS var det oprindelig navn, da det i 1970’erne blev udviklet til militært

brug. I 1993 blev teknologien dog tilgængelig for civile og blev i 2000 fuldt operationelt, og

dagligt brugt af militær, regeringer, virksomheder samt privatpersoner i hele verden (The

Department of Defence, United States of America, 2020). Udover GPS ses blandt andet,

også det russisk styrede og ejede GLONASS og det europæisk ejede Galileo. Selvom hver

af disse kan ses på som enkeltstående komponenter, trækker de delvist på hinandens data

for at opnå geografisk præcision gennem et større teknologisk system. Galileo er vedtaget af

EU for at optimere GPS for europæiske brugere og skal fungere som et system der hverken

trækker på russiske eller amerikanske data. Men da Galileo ikke er fuldt operationelt endnu,

har vi i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i NAVSTAR GPS systemet og det er derfor

dette system, der refereres til, når vi skriver GPS. (EUSPA, 2021)

De tre hovedkomponenter

USA, der som tidligere nævnt ejer og administrerer GPS, skal sørge for, at der er mindst 24

satellitter i funktion mindst 95% af tiden. Dette skal sørge for at alle punkter på jorden altid er

dækket af satellitter. For at sikre dette, er der i skrivende stund 31 operationelle satellitter i

omløb. 24 af disse satellitter agerer grundsatellitter, imens de resterende 7 fungerer som

nødsatelitter, der tager over hvis de andre skulle fejle. For at forstå de 31 operationelle

satellitters funktion og GPS’ens virke, kan man med fordel se på systemets følgende 3

hovedkomponenter kaldet Space segment (SS), Control segment (CS) og User segment

(US). De følgende afsnit vil uddybe dette. Alle de tre hovedkomponenter ses her illustreret:
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(Lu et al., 2014)

Space segment udgør de 31 operationelle satellitter, der i GPS sammenhæng også kaldes

for Space Vehicles (SV). Satellitternes bane er dirigeret således, at de cirkulerer rundt om

jorden to gange på et døgn. De passerer derved samme sted hver 12. time, og er placeret

cirka 20.200 kilometer fra jordens overflade. Satellitterne er i konstant dialog med Control

segment, samt udsender informationer til User Segment 24 timer i døgnet (The Department

of Defence, United States of America, 2020). Det betyder at Space segment sørger for, at de

satellitter, som vores smartphone modtager information fra, når vi eksempelvis bruger GPS

funktioner som navigation, er fuldt operationelle og sender information 24 timer i døgnet.

Control segment består af et globalt netværk af 16 overvågningsstationer og yderligere en

Master Control station (MCS), en nød Master Control station og 11 grund- og

kommando-antenner, der i sammenspil tracker satellitterne, overvåger deres transmission,

analyserer og sender kommandoerne og data til Space segment (GPS.gov, 2021). Control

segmentets primære formål er at opretholde GPS'ens funktionalitet, og sørge for, at

satellitterne altid er overvåget, så de kan positionsbestemme de enheder, der er i User

segmentet.

User segmentet består af GPS-modtageren og brugerne af dette. Det kan for eksempel

være din telefon og dig selv, eller en GPS-navigator og en virksomhed. User segmentet er

altså det, man i dagligt talesprog vil definere som selve GPS'en. Hvor Control segmentet og

Space segmentet er i konstant dialog imellem hinanden, fungerer User segmentet med

envejskommunikation fra Space segmentet. Dette fungerer ud fra en
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trilaterationsmekanisme, som uddybes senere i denne rapport. Det er denne mekanisme,

GPS-modtageren bruger til at kunne beregne sin position ud fra. GPS-modtageren er

indlejret i et antennesystem indstillet til at modtage frekvenserne, hvorpå satellitterne

udsender signaler (The Department of Defence, United States of America, 2020). Det

betyder, at GPS-modtageren i den anvendte enhed modtager information fra Space

segmentet, altså satellitterne. Denne information omhandler GPS-modtagerens position som

er bestemt med hjælp fra Control segmentet og Space segmentet. Denne information bruger

GPS-modtageren til at beregne dens position og på den måde kan man benytte apps som

Google Maps på sin smartphone (The Department of Defence, United States of America,

2020).

Positionsbestemmelse

For at kunne beregne en præcis lokation, benytter GPS en tredimensionel

trilaterationsmekanisme. Trilateration, er bedst kendt indenfor geometriens verden og

anvendes til at bestemme et punkts placering, ved brug af afstandsmåling og geometrien fra

cirkler, kugler eller trekanter. (STEM LEARNING, 2018)

Trilateration fungerer således, at modtagerens position på jorden kendes så snart afstanden

fra modtageren til satellitterne er kendt. Som før beskrevet udsender satellitterne et

radiosignal, der indeholder informationer om satellittens tid og sted. Da informationen

omkring tid og sted er altafgørende for GPS’ens virke, er satellitterne udstyret med et meget

præcist krystalbaseret ur, også et kaldet atomur. Modtagerenheden analyserer

informationerne omkring tid og sted, og benytter dette til at beregne dens egen lokation. For

at modtagerenheden kan beregne dens egen eksakte position skal der mindst 3 satellitter til

- her skal det dog bemærkes at man i den daglige brug af GPS altid benytter minimum 4

satellitter for at opnå højere præcision. (Penttinen, 2015, 600-615)
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(STEM LEARNING, 2018)

På illustrationen ovenfor, får vi et mere enkelt indblik i, hvordan trilaterationsmekanismen

fungerer. Hver satellits cirkel symboliserer en sfære, altså en radius hvorpå satellitten

udsender signaler. Hvis vi kun havde data fra satellit A ville vores modtagers lokation kunne

være alle steder inden for dens sfære. Ved at inkludere data fra satellit B, har vi nu to

skæringspunkter. Dette vil sige, at ved brug af data fra både satellit A og B, har vi nu

reduceret modtagerens position til 2 lokationer. Ved at inkludere data fra satellit C er

lokations mulighederne nu reduceret til én mulig lokation, da alle 3 satellitters sfære kun har

ét fælles skæringspunkt. Dette betyder; jo flere satellitter, jo mere præcis bliver lokationen

Transmission

En af de vigtigste funktioner i GPS er satellitterne, og satellitternes transmission er derfor

essentiel for GPS’ens virke. Hver satellit udsender konstant det, man kalder en

navigationsmeddelelse i to forskellige typer af kodeformater: En coarse/acquisition (C/A)

kode, der er frit tilgængelig for civile, og en Procession (P) kode. P-koden kan krypteres til

en P(Y) kode og er oftest reserveret til militært brug, derfor dykker vi primært ned i C/A

koden. Denne C/A kode transmitterer 1.023 mega chips pr. sekund, hvilket betyder at koden

gentager sig selv en gang per millisekund. Dette svarer til at satellittens position bliver

meddelt en gang per millisekund. Det betyder at det signal modtagerenheden får, bliver
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opdateret hvert millisekund, og derfor kan modtagerenheden beregne sin position med ultra

høj nøjagtighed. (Penttinen, 2015, 607)

Til GPS  transmission bruges 5 frekvenser af det såkaldte L-bånd:

- L1  (157.542 MHz) - Både P(Y) -og C/A koder.

- L2  (1227.60 MHz) - P(Y) og L2C der kun sendes af Block IIR-M satellitter.

- L3 (1381.05 MHz) -  Dedikeret til NUDET (nuclear detonation) aktiviviteter.

- L4 (1379.913 MHz) - Atmosfæriske korrektions

- L5 (1176.45 MHz) - Særlige sikkerheds og redningsaktioner.

(Penttinen, 2015, 607)

GPS teknologien er altså udfra fra dens forskellige mekanismer og processer et utroligt

præcist positionssystem. Dette system er dog ikke altid fejlfrit, trods en del implementeringer

der forudsætter dette. Disse fejlkoder kan blandt andet inkludere eventuelle fejl i GPS

modtagerens ur, hvilket betyder at tidsberegningen er ukorrekt og da tidsbestemmelse er en

afgørende faktor i en akkurat positionsbestemmelse, ville positionsbestemmelsen her være

fejlbar (GARMIN, n.d.).

De tre hovedelementer, positionsbestemmelsen, transmissionen og udviklingen af GPS er

nogle af de elementer der gør, at vi i dag har GPS i mange af de elektroniske enheder vi

bruger i dagligdagen. Det er også disse der gør, at virksomheder kan implementere GPS,

uden af det har større omkostninger. Virksomhederne kan både benytte denne mulighed til

at effektivisere, måle og overvåge medarbejderne.

Pick by Voice

Taleteknologi overordnet

Siden taleteknologi og talegenkendelsesteknologiens fremkomst i 1940’erne, har

teknologien påvirket en lang række forskellige brancher. Verden over benytter virksomheder

teknologien til at automatisere og effektivisere opgaver som kundeservice, ordreplacering,

banktransaktioner og forskellige typer formidling af information. Teknologien bliver hele tiden

udviklet mere og mere, og virksomheder bliver i højere grad opmærksom på hvordan

stemmeteknologier kan bruges til at optimere og effektivisere arbejdsprocesser (Dujmešić et

al., 2018, 1128).
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Stemmeteknologier har medført et stort indgreb i arbejdskrævende industrielle funktioner,

herunder fremstilling og distribution. Her giver stemmestyring og forskellige typer af

stemmeteknologier medarbejderen mulighed for at arbejde mere “hands-free” det vil sige, at

medarbejderen kan bruge begge hænder, og stadigvæk betjene et system via et headset

med mikrofon. Denne form for frihed kan gøre medarbejderen mere procesfokuseret, da

medarbejderen ikke er nødsaget til at fjerne blikket fra processen, og bliver navigeret via

talesystemet (Dujmešić et al., 2018, 1128).

Pick By Voice

Der findes flere måder man kan benytte taleteknologier og talegenkendelsesteknologier til at

optimere arbejdsprocesser i varehuse. Disse teknologier vil man overordnet betegne som

Voice-directed warehousing også kaldet VDW (Manufacturing & Logistics IT, 2011). Her er

Pick By Voice teknologien, også kaldet Pick to voice collect, en af de teknologier der både

benyttes af danske og internationale virksomheder, blandt andet hos nemlig.com

(Czajkowski, 2020). Pick By Voice giver, som det er nævnt ovenfor, mulighed for at arbejde

uden at fjerne blikket fra processen, og udelukkende følge instruktioner via et headset og

betjene systemet via stemmen gennem en mikrofon, og derved effektivisere

arbejdsprocessen (Boesgaard, 2008).

Pick By Voice, er designet til at medarbejderen hurtigere kan plukke varer fra lageret, og er

integreret med virksomhedens allerede eksisterende lagersystem. Headsettet har

forbindelse til en modtager, som modtager information via radiobølger eller et trådløst

netværk, som styres fra lagerets kontrolenhed. Kontrolenheden er koblet på virksomhedens

lagersystem, og kan på den måde sende informationer omkring varens placering, hyldens

placering og hvilken måde varen skal pakkes på. Denne modtager kan både modtage

radiofrekvenser og være en simpel enhed, men den kan også tage form i en mere

kompliceret computerlignende enhed. Den kan endvidere sende information tilbage til

kontrolenheden - det er eksempelvis det der sker når medarbejderen svarer systemet med

kommandoer. Modtagerenheden er placeret omkring medarbejderens talje, så

medarbejderen modtager ordrer trådløst, og frit kan bevæge sig rundt på lageret (Dujmešić

et al., 2018, 1129).

Pick By Voice fungerer i praksis således, at medarbejderen, også kaldet plukkeren, logger

ind i systemet, og vælger sin arbejdsfunktion og arbejdsområde. Herefter modtager

plukkeren hørbare kommandoer, eksempelvis omkring varen og hyldens position, og antallet

af varer. Når plukkeren har fundet varen, bekræftes lokationen, så systemet er klar over
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plukkerens position. Dette kan plukkeren både bekræfte med kommando, eller med en

håndholdt scanner. Herefter fortæller Pick By Voice stemmen hvor varen er, og plukkeren

svarer, ved hjælp af enkle og simple kommandoer. Pick By Voice systemet reagerer på dette

svar og kvitterer med endnu en kommando, som plukkeren så igen følger. Hvis plukkeren

ikke skulle forstå denne kommando første gang, kan plukkeren svare med en kommando, og

Pick By Voice systemet gentager den første kommando. Dette kører i ring indtil plukkeren

skal foretage sig andet (Dujmešić et al., 2018, 1130). Dette illustrer Dujmešić med en figur,

der viser hvordan talegenkendelses delen af et Pick By Voice system kan være sat sammen:

(Dujmešić et al., 2018, 1130)

I denne illustration illustreres det også, hvordan plukkeren kan aktivere label printeren via

Pick By Voice systemet. Dette label sættes enten på den valgte vare, eller pakken varerne

pakkes i (Dujmešić et al., 2018, 1130).

Pick By Voice systemet fører, ifølge Nikola Dujmešić et al., blandt andet til forøget præcision

og produktion, da plukkeren kan fokusere på vare opsamling og derved reducerer mængden

af fejl pakninger. Dujmešić beskriver ydermere, hvordan systemet reducerer omkostningerne

til udprintning og distribution, da det erstatter de før anvendte plukkelister. Herudover

erstatter Pick By Voice de typisk anvendte håndholdte scannere (Dujmešić et al., 2018,

1129).

En anden funktion Pick By Voice systemet indeholder, er muligheden for at tracke

plukkerens effektivitet. Denne information omkring medarbejderens effektivitet kan

virksomheden eksempelvis bruge til at måle hvorvidt systemets implementering er en
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optimering, i forhold til de tidligere anvendte håndholdte scannere. Om dette skriver

Dujmešić følgende:

“The easiest way to evaluate is to set goals that will have impact on making the decision

about implementation like simple comparison between a few parameters like system cost,

cost per error, time saving, etc.” (Dujmešić et al., 2018, 1129)

Her forklarer Dujmešić at Pick By Voice indsamler målbare data omkring tid, omkostning og

fejl udfra plukkerens effektivitet, og at disse kan sammenlignes med anden data.

Pick By Voice - Implementering hos nemlig.com

Nemlig.coms anvendelse af Pick By Voice bygger på at reducere mængden af fejl og

effektivisere pakkeprocessen (Czajkowski, 2020). Pick By Voice teknologien er derfor det

primære pakkesystem der anvendes på nemlig.coms lager. Før medarbejderen går i gang

med selve arbejdsopgaven, logges der ind på en computer. Dette sker for at identificere

medarbejderen, og for at vælge arbejdsfunktion på lageret. Herefter begynder selve pakke

processen, og om den, forklarer en medarbjeder fra nemlig.com således:

“Som pakker skal man have et headset på, hvor en engelsktalende robot fortæller en, hvilke

varer man skal pakke. Den siger ikke ’tag tre pakker kogt skinke’, men hvilken reol man skal

gå hen til, og bagefter hvilket varenummer man skal tage. Derfor kan en kommando lyde

’34-254, tag tre’ (Pröschold, 2021).

Her forklarer en medarbejder hvordan en robotstemme i headsettet fortæller hvilke varer

man skal pakke og fra hvilket hyldenummer. Senere i denne udtalelse forklares det, hvordan

medarbejderne har en stor metalvogn som skubbes rundt på lageret. På vognen er der

placeret 12 forskellige kasser af cirka 10 kilo stykket. Kasserne er nummereret, og Pick By

Voice systemet kan på den måde automatisk fortælle medarbejderen, hvilken vare der skal i

hvilken kasse. Pakkesystemet benytter her også Pick By Voice systemet til at måle

medarbejderens effektivitet og her blandt andet hvor mange varer der pakkes i timen. En

medarbejder fortæller hvordan der skulle pakkes 410 vare i timen, hvilket svarer til at der

skal pakkes en vare hvert 9. sekund (Pröschold, 2021). Ud fra flere forskellige kilder og

informationer omkring Nemlig.coms lager har Politiken lavet denne visualisering over

lageret:
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(Pröschold, 2021)

1. Printeren

Her bruger medarbejderen sit Pick By Voice systemet til at aktivere den printer der står på

lageret. Den printer 12 forskellige mærkater ud, som så efterfølgende sættes på de 12 kasse

medarbejderen har på sin vogn. Hvert mærkat indeholder informationer omkring kunden,

som den givne kasse er til.

2. Tomme kasser

Her henter medarbejderen de 12 kasser placere dem på vognen og sætter mærkatet på.

3. Pakkeruten

Her ses et eksempel på den 20 minutter lange pakkerute medarbejderen går. Det er på den

rute at medarbejderen via Pick By Voice systemet får informationer omkring antallet af vare,

og hvilken kasse disse skal placeres i.
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4. Her kommer der låg på de fyldte kasser. Hvis dette foregår i frost eller køleafdelingen

kommer der her også is i kasserne.

5. Her placeres de fyldte kasser på plastpaller og kommer herefter ud til chaufførerne som

levere ordren. Kasserne stables i op til 2 meters højde.

Efter dette gentages rutinen, og medarbejderen henter nye kasser, plukker nye varer osv.

(Pröschold, 2021).

Bonussystem

En bonus er et tillæg til den enkelte medarbejder, og kan forekomme i en procentvis andel af

virksomhedens overskud eller gives i form af en pengegave ved en eventuel belønning for

en ekstraordinær arbejdsindsats. Ydelsen kan også forekomme i form af en lønandel, der

eventuelt kan udbetales regelmæssigt efter faste kriterier eller en ren form for gaveydelse

(Dansk Industri).

På nemlig.coms lager er der opstillet skærme, der giver hver enkelte medarbejder indblik i,

hvor effektive de er, i de forskellige afdelinger, ifølge nemlig.coms måling af medarbejdernes

effektivitet. Dette såkaldte Bonussystem viser altså medarbejdernes effektivitetstal, inddelt i

procenter, placeret på en storskærm synligt for alle. Disse tal beregnes ifølge nemlig.com

udfra et længere datagrundlag, baseret på deres egne undersøgelser, om hvor lang tid det i

gennemsnit tager en medarbejder at pakke og klargøre ordrer. Dette omfatter at hver

lagermedarbejder har mellem 9, 12, og 14 sekunder til at hente og pakke en vare (Politiken,

2021).

Information til Bonussystemet er baseret på den data der bliver opsamlet vi Pick By Voice

systemet og det er på den måde denne teknologi der ligger til grundlag for nemlig.coms

Bonussystemet. Viden omkring de to teknologiers sammenhænge er baseret på Jonas

Pröschold artikler og interview med medarbejdere hos nemlig.com, og baseret på vores eget

interview med en medarbejder fra nemlig.com (Bilag 4 - Interview med tidligere nemlig.com

medarbejder).

Nedenstående billede viser en illustration, lavet af Politiken, af en af de skærme der står på

lageret. Her kan det ses at de medarbejdere, der ligger over 100% i effektivitet har grønne

tal, hvorimod dem der ligger under 100% enten har gule eller røde tal.
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(Pröschold, 2021)

For at finde en forklaring på skærmen og dens dertilhørende Bonussystems virke, så har

nemlig.com og 3F hver deres forklaring på hvordan dette Bonussystem fungerer.

Nemlig.coms udlægning af Bonussystemet

Nemlig.com udlægger deres såkaldte Bonussystem som et system, der vil belønne dem, der

gør det bedre end forventet. Hvis en medarbejder opnår kvalitetsniveau i sine pakkede

ordrer, der er over nemlig.coms generelle forventninger, så kan medarbejderen opnå en

bonus såfremt hastigheden medarbejderen pakker i også er over forventning. De beretter

om et månedligt bonus niveau som ifølge dem ligger på mellem 500-1500,- (hvordan dette

opgøres er pt uvidst). Ifølge nemlig.com så skal bonussystemet ses mere som en

anerkendelse af den enkelte medarbejder, da bonussen på ingen måde udgør en betydelig

andel af den samlede løn (nemlig.com, 2021).

3Fs udlægning af bonussystemet - baseret på nuværende og tidligere ansattes

udtalelser:

Ifølge 3F er der i nemlig.coms lagerhaller store tavler, som viser hvor hurtig hver enkelt

ansatte er. Farvekoderne rød, gul og grøn overvåger og fastlægger de ansattes effektivitet.

Befinder du dig i den grønne gruppe betyder det, at du er 100 procent effektiv eller derover.

Den gule gruppe går fra under 100 procents effektivitet til 90 procents, og slutteligt hører

dem, der er under 90 procent effektive hjemme i den røde gruppe. De ansatte får fortalt at
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de skal være grønne, hvilket svarer til 100 procent effektive konstant, senest 3 uger efter

ansættelse. Hvis ikke, risikerer de fyring. Ydermere risikerer de ansatte også at blive fyret,

hvis de bruger mere end 9-14 sekunder på at hente en vare, fordi de derved er for ineffektive

(Østergaard, 2021). “Hvis en anden medarbejder havde sat en forkert vare på et

lokationsnummer ville kunden (..) modtage en forkert vare uden min viden. Men det var

stadigvæk min præstationsbedømmelse, der blev påvirket”, her forklarer den tidligere

medarbejder eksempelvis, at han modtog en klage over en fejllevering, hvor fejlen reelt set

ikke stammede fra hans side (Bilag 4 - Interview med tidligere nemlig.com medarbejder).

Trin 5 - Modeller af teknologier

Trin 5 handler om modeller af den konkrete teknologi. Disse modeller kan både være

numeriske(dvs. abstrakte), visuelle eller fysiske. Modellerne er repræsentationer og her

gengives, eller undersøges, udvalgte egenskaber ved teknologien. Denne model kan

desuden være et fremtidigt værktøj til at udvikle eller skabe artefakter (Jørgensen, 2018).

Dette trin har vi valgt at implementere i opgaven, ved at skabe en model af medarbejderens

arbejdsgang nemlig.coms lager. Denne model har vi udformet ved brug af

programmeringssproget JavaScript og det dertilhørende kreative kodnings bibliotek P5.js.

Selve programmet er en simulation af nemlig.coms lager, som kommer til at fungere som et

spil. Vi vil herunder uddybe JavaScript og biblioteket P5.ja, samt selve spillets udformning.

JavaScript og P5.js

JavaScript kombineret med P5.js biblioteket er skabt med det formål, at lave kreative

visualiseringer relativt simpelt. JavaScript er et af det mest brugte programmeringssprog i

verden, og virker på en bred vifte af forskellige enheder og operativsystemer, samt en lang

række af andre elektroniske enheder. P5.js biblioteket er på den måde en gratis open-source

programmerings platform, der fungerer som et online IDE (Integrated Development

Environment), som er en platform hvor man kan programmere i webbrowseren, og dele

denne programmering. P5.js har på den måde samme syntaks dvs. kodesprog, som sproget

JavaScript. Vi har valgt at bruge P5.js, da det er et simpel og intuitiv værktøj til at lave en

visuel integration (Arslan, 2018).
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Simulation af nemlig.coms lager

Vi har ved hjælp af citater, fra tidligere og nuværende nemlig.com medarbejdere, samt

artikler omkring lagerets opbygning og funktion, lavet en simplificeret simulation som

fungerer som et spil. I spillet styrer man en medarbejder på nemlig.coms lager, som man,

ved at bruge musen, kan bevæge rundt på lageret. På lageret er der 10 reoler, og mellem

disse reoler vil der, helt tilfældigt, blive placeret en vare ad gangen. Her gælder det for

medarbejderen om, at samle disse varer ved at gå hen til dem. Herefter skal medarbejderen

passere en kasse, der er placeret i centrum af lageret. Når en vare er passeret, dvs. samlet,

og medarbejderen efterfølgende har passeret kassen, vil spilleren få et point. Efter dette vil

en ny vare blive placeret og medarbejderen skal igen samle denne og vende tilbage til

kassen. På den måde vil medarbejderen blive ved med at samle varer og passere kassen på

midten. Spillet er programmeret så medarbejderen har 60 sekunder til at samle så mange

varer som muligt. Efter disse 60 sekunder vil spilleren se en visualisering af nemlig.coms

Bonussystem, og her kan spilleren se sin egen placering i bonussystemet. Her kan man

enten få 120%, 107%, 94% og 86%. Procenterne har hver sin placering og farve, valgt ud fra

nemlig.coms bonussystem (Bilag 5 - Simulation af lagerarbejdet hos nemlig.com).

Vores simulation af nemlig.coms lager er meget simplificeret, og giver derfor kun en ide om

hvordan en lagermedarbejders opgaver og dagligdag fungerer på nemlig.coms lager. Spillet

er derfor ikke skabt som en præcis simulation, men mere for at give et indblik

arbejdsopgaverne på lageret.

Analyse
Idet det ikke har været muligt for os at indgå i dialog med nemlig.com, med begrundelsen at

de ikke kunne oplyse om logistiske, teknologiske foranstaltninger hos dem i henhold til

konkurrencevilkår, er følgende analyse af overvågningsteknologier på arbejdspladsen

udarbejdet på baggrund af undersøgelser af nemlig.com som arbejdsplads, udtalelser fra

eksperter, tidligere medarbejdere, nemlig.coms leverandører af førende teknologiske

logistikløsninger m.fl.

I følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i TRIN-modellens Trin 4 og 6 anvende

ovenstående teori til at analysere hvordan specifikke overvågningsteknologier bruges i

praksis i vores case, omhandlende nemlig.com. Afsnittet vil således indeholde en analyse af

det teknologiske system, den organisatoriske struktur, hvordan de hos nemlig.com benytter
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sig af diverse overvågningsteknologier samt hvilke formål der sandsynligvis ligger til grund

for denne brug.

Trin 4 - Det teknologiske system - Hvordan bruges

teknologierne logistisk?

I dette trin handler det om at beskrive det større system som den konkrete teknologi indgår i.

Her handler det om at zoome ude, og beskrive de teknologiske artefakter der tilsammen

danner det system, som teknologien fungerer i (Jørgensen, 2018). Derfor vil vi i det følgende

afsnit analysere det samlede teknologiske system, med udgangspunkt i de tre teknologier;

Pick by Voice, Bonussystemet og GPS. Grundlæggende kan disse teknologier, som det

fremgår af deres respektive teoriafsnit, ses som enkeltstående systemer med egne

artefakter og indre mekanismer og processer. Men da disse teknologier bruges hos

nemlig.com, kan de derfor også ses som delsystemer i et samlet teknologisk

overvågningssystem, som nemlig.com bruger i praksis. Vi har i det følgende valgt at

kategorisere disse tre teknologier, alt efter om teknologierne benyttes indenfor eller udenfor

nemlig.coms varelager.

GPS-tracking - hvordan benyttes det af nemlig.com?

Modsat inde på nemlig.coms varelager i Brøndby, er det udenfor varelageret ikke

nemlig.coms egne ansatte, men derimod et vognmandsfirma, som bringer varer ud

(Østergaard, 2021). Og her anvendes GPS teknologien. Her er det sandsynligt at

nemlig.com drager fordel af brugen af GPS teknologien i forbindelse med kundeservice,

hvad angår at komme nærmere et præcist tidsestimat på leveringen. Dette er muligt da GPS

teknologiens positionsbestemmelse er så præcis, som den er. De kan derfor også drage

nytte af teknologien til at spore, hvor der eksempelvis kan være sket en fejllevering eller

andre komplikationer, der har noget at gøre med selve udbringning af varerne. På den måde

får nemlig.com desuden indsigt i det eksterne firmas eksekvering af arbejdsopgaverne, og

det er derfor også en mulig forsikring for nemlig.com, om at samarbejdet med

vognmændene lever op til de forventninger og præmisser, de har indgået et samarbejde om.

På linje med arbejdsgiveren, som kunne holde øje med sine medarbejdere ved at flytte

produktionen ind i en produktionshal, kan nemlig.com altså danne sig et overblik over en stor

del af deres service, hele vejen fra varelageret og til forbrugerens dørtrin, og derved har de
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mulighed for at sikre sig og holde øje med at serviceniveauet er godt nok. Samtidig kan

GPS’en, som sagt i teoriafsnittet herom, bruges til at guide chaufføren det rigtige sted hen

og spare ham for, dels at køre forkert, og dels at tage en mere tidskrævende rute end han

behøver. På den måde bruges teknologien altså til at tjene et fælles formål omkring

effektivisering af udbringningen, og dermed formodentlig ligge i tråd med Taylor’s pointe,

nemlig at optimering og effektivisering er i arbejdsgiver og lønmodtager, altså nemlig.com og

vognmændenes, fælles interesse. Hvorvidt disse vognmænd har givet samtykke til en

overvågningsteknologi, med samme formål, som lagermedarbejderne hos nemlig.com har

givet samtykke til, er uklart. Men hvad angår det juridiske, gælder der ikke nøjagtig samme

vilkår for de eksterne vognmænd, som for nemlig.coms medarbejdere, da disse vognmænd

ifølge en udtalelse fra direktøren for nemlig.com selv, Stefan Plenge, ikke hører under

samme overenskomst. (Olsen & Pröschold, 2021) Dog har nemlig.com offentliggjort deres

Code of Conduct, hvori der følger nemlig.coms forventninger til arbejdsvilkår for

chaufførerne, eksempelvis overholdelse af arbejdsmiljølovens 11-timers regel og at

chaufføren, “(...) overholder køre- og hviletidsbestemmelserne (...)” (nemlig.com, n.d.). Som

tidligere nævnt i teoriafsnittet omhandlende lovgivning på området, er det lovpligtigt at

informere om formålet med teknologiens tilstedeværelse på arbejdspladsen, og på lige fod

med lagermedarbejderne, skal chaufførerne have givet samtykke hertil, før det må benyttes.

Altså må vognmændene, for at kunne bringe for nemlig.com, ikke blot kende til

overvågningen og dens formål, men tilmed have givet samtykke til benyttelsen af den.

Pick by Voice - hvordan den benyttes af nemlig.com

Der er mange fordele ved at anvende Pick By Voice systemet på et pakkelager, som det

nemlig.com har. Pick By Voice systemet fører, ifølge Nikola Dujmešić, til højere præcision,

produktion og reducerer omkostninger til distribution. Det gør at virksomheden oplever en

reduceret mængde fejl pakninger, og effektivisere lager rutinerne på hele lageret. Det er

blandt andet fordi at medarbejderen får mulighed for at betjene lagersystemet uden brug af

hænder, og dermed kan fokusere på at pakke (Dujmešić et al., 2018, 1129). Vores interview

med en nemlig medarbejder belyser, hvordan systemet er at arbejde med i det daglige virke

som pakker: “Picked By Voice systemet er et glimrende system og nemt at betjene.” (Bilag 4

- Interview med tidligere nemlig.com medarbejder). Altså fungerer brugen af Pick by Voice

tilsyneladende som tiltænkt, rent logistisk. Til gengæld gør det, som det senere vil fremgå i

forbindelse med bonussystemet, også medarbejderen meget selvstændig, i den forstand, at

man som medarbejder ikke behøver være synderligt afhængig af sine kolleger, når det

kommer til at løse sine arbejdsopgaver. Dette ses kun, når medarbejderen skal hente en
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vare på en hylde, som er placeret for højt oppe, til at medarbejderen kan nå den. Her skal

medarbejderen tilkalde en kollega, ved at råbe “missing”, hvorefter de må afvente en

gaffeltruck til hjælp. Til dette udtaler en nuværende nemlig.com medarbejder, at:

“Når man har fået fat i en medarbejder, skal man fortælle, hvilket varenummer der mangler,

og så skal man vente på, at de kommer kørende med en gaffeltruck og henter varen. Det

kan tage lang tid – nogle gange 10-20 minutter – og det er fuldstændig ødelæggende for éns

effektivitet.” (Pröschold, 2021)

Hermed sænkes altså effektiviteten i brugen af Pick by Voice, og det endda i en sådan grad,

at det ikke alene påvirker lagermedarbejderens score i Bonussystemet, men ligger til grund

for, at flere lagermedarbejdere tilsidesætter sikkerhedsreglementet, og selv kravler op på

reolerne efter den ønskede vare (Pröschold, 2021). Ser man på dette ud fra et tayloristisk

synspunkt, kan det i sammenhæng med Bonussystemet derfor netop modarbejde, at

medarbejderen gives mulighed for at udnytte sit fulde potentiale - hvad angår maksimal

fremgang - uden at kompromittere sit eget velbefindende i processen. Ligeledes kan man fra

et organisationsteoretisk synspunkt udlede dette som en følge af en større afstand mellem

medarbejder og ledelse, hvor teknostrukturen og effektiviseringen belaster medarbejderen

unødigt. Dette omtales yderligere senere i rapporten, under afsnittene, “Bonussystemet -

hvordan det benyttes af nemlig.com” samt “nemlig.com som maskinbureaukrati” og “Trin 3 -

Utilsigtede effekter”.

I forlængelse af dette er anden fordel, ved at anvende Pick By Voice systemet, muligheden

for at tracke og indsamle oplysninger omkring medarbejdernes effektivitet. Dette beskriver

en pakker fra nemlig.com således: “Headsettet fortæller, hvilke varer man skal pakke, men

det måler også, hvor hurtigt man arbejder.” (Pröschold, 2021). Han beskriver her, hvordan

systemet både kan måle hvor mange varer der pakkes, og hvor hurtigt disse pakkes. I vores

interview med en tidligere lagermedarbejder fra nemlig.com beskrives også denne data

indsamling af Pick By Voice systemet:

“De kan se hvornår du starter dit headset og hvor hurtigt du plukker den enkelte vare. De

kan se hvor hurtigt du bevæger dig mellem de forskellige lokationer, og hvor lang tid du

bruger på hver enkelt ordrer.” (Bilag 4 - Interview med tidligere nemlig.com medarbejder).

Denne indsamling af data kan ifølge Dujmešić også bruges til at måle hvorvidt Pick By Voice

er en forbedring i forhold til tidligere anvendte teknologier, såsom håndholdte scannere. På

den måde kan virksomheden måle den procentvise effektivisering efter implementering af
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Pick By Voice. Dette fungerer med andre ord fuldstændig i tråd med Taylors pointe omkring

videnskabelig ledelse på opgaveniveau, når det kommer til at finde den mest optimale måde

at løse arbejdsopgaver på. På den anden side afspejler dette også, hvordan trackingen

netop faciliterer teknologisk overvågning af medarbejderens udførsel af arbejdsopgaver.

Tracking funktionen og dataindsamlingen omkring medarbejdernes pakkehastighed er også

den bærende information der ligger til grundlag for, at bonussystemet fungerer. Her bliver

dataen visualiseret og den enkelte medarbejdernes effektivitet bliver på den måde holdt op

mod de andres.

Bonussystemet - hvordan benyttes det af nemlig.com

Som tidligere beskrevet består gamification af, at man tilføjer elementer fra spil, til noget der

i forvejen ikke er et spil. Disse elementer kan som sagt vise sig i form af Progression,

Belønning, Regler, Tid og Sociale elementer.

Da nemlig.coms Bonussystem er tydeligt fremvist for alle medarbejdere på storskærme på

lageret, er der her tale om elementet Progression. Man har altså implementeret et visuelt

element, der blandt andet viser hver enkelte medarbejders fremdrift. Disse er inddelt i

procenter og farver. Jo mere grøn du er, jo mere i fremgang er du (og des højere procenttal

har du). Samtidig er du som medarbejder, som tidligere nævnt, ikke den eneste, hvis

arbejdsniveau præsenteres på skærmene, og der er derfor mulighed for at sammenligne

egne resultater med sine kollegers. Der tilføjes dermed Sociale elementer i sammenhæng

med Progressionselementet, i form af et konkurrenceelement, både hvor medarbejderen kan

konkurrere med sine egne tal for at forbedre dem, og med sine kollegers. Dette ses i form af

skærmens placering, da den er placeret så alle medarbejdere kan se effektivitetsprocenter,

samt at der henvises til pågældende medarbejdere gennem initialer ud fra disse skærme. I

tråd med Taylor’s pointe angående Soldierism, kan man forestille sig at det her kunne have

samme virkning - altså at en meget effektiv medarbejder kan forekomme intimiderende

overfor sine kolleger, i forhold til at kunne erstatte dem idet personen kan nå mere end de

kan. Bliver man på den tangent kan det modsatte, som Taylor pointerer, dog også forestilles

at være tilfældet, nemlig at det skaber god holdånd lig når man dyrker holdsport, og som

enkeltmand gør sit bedste. Denne fremdrift vil ifølge nemlig.com munde ud i en bonus, efter

et hvis antal tid med tydelig fremgang fra den enkelte medarbejder. Her er der tale om

implementering af elementet Belønning.

Dog kan brugen af konkurrenceelementet dermed også medføre et øget pres på

medarbejderne, som kan tænkes ikke udelukkende at fungere som motiverende. Idet der i
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forventningen til, at man som medarbejder bibeholder et niveau, der placerer

medarbejderens initialer i det grønne felt, kan Bonussystemet lægge større pres på

medarbejderne til at lægge sig i selen og opnå statussen ‘over det forventede’. Dermed kan

‘over det forventede’ tænkes at blive den standard, som medarbejderne enten føler sig, eller

måske endda bliver vurderet ud fra. Dette ses udlagt ifølge udtalelser fra flere nuværende og

tidligere medarbejder. Her pointeres hvordan Bonussystemet ikke kun kan opfattes som en

måde at anerkende effektive medarbejdere, og elementet Progression kan derfor medvirke

til en øget følelse af utilstrækkelighed hos medarbejderne, når de befinder sig i andre felter

end de grønne, og når de samtidig ved, at det er noget, ledelsen holder øje med (Politiken,

2021).

I sammenspil med brugen af Pick by Voice, har nemlig.com også implementeret elementet

Regler og elementet Tid. Regler ses ved deres dirigerede pakke rute, hvor diverse regelsæt,

er indført for at varetage medarbejdernes sikkerhed. Dette kan for eksempel være, at man

ikke må løbe på lageret, eller at man skal afvente hjælp af en medarbejder med en

gaffeltruck, når varer til opfyldning er placeret for højt oppe på en reol. Elementet Tid er

implementeret ud fra nemlig.coms eget datagrundlag, der bestemmer den tidshorisont

medarbejderne har til at hente og pakke hver vare. Medarbejderne har mellem 9-14

sekunder pr. vare, alt afhængig af, hvilken afdeling de er tilknyttet. Arbejder de hurtigere end

dette, og derfor over forventning, bliver de anerkendt i form af en belønning. Arbejder man

langsommere end dette, bliver ens effektivitetstal i bonussystemet rykket i den røde kategori,

og der forventes her at man optimerer sin arbejdsgang. Dette er altså implementeret som en

form for tidsbegrænsning, der bestemmer hvilken kategori i Bonussystemet man som

medarbejder ligger i, samt hvorvidt hver enkeltes medarbejders præstation er over

forventning, tilfredsstillende eller under forventning. Dog er det grundlæggende for at

elementet, Regler, kan fungere, at disse bliver overholdt eller håndhævet af en ledende

medarbejder. Men i den forbindelse udtrykker en tidligere medarbejder at disse regelsæt,

omhandlende eksempelvis reglen om ikke at løbe på gangene eller at kravle op ad reolerne

efter varer, ikke bliver overholdt, specielt af de medarbejdere der lægger i den grønne

kategori. Medarbejderen udtrykker også, at disse regelbrud ikke bliver påtalt af ledende

medarbejdere, samt at det er umuligt at ligge i det grønne felt i bonussystemet, med en “(...)

normal arbejdsindsats (...)” (Bilag 4 - Interview med tidligere nemlig.com medarbejder).

Elementet Regler kan derfor ses som tilstedeværende, men delvist dysfunktionelt i vores

cases tilfælde, idet Reglerne for, hvor hurtigt en vare skal pakkes, for at man som

medarbejdere befinder sig i et grønt felt tilsyneladende prioriteres over medarbejderens og

faktisk også medarbejderens kollegers velbefindende.
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Ser man denne udlægning ud fra Taylors synspunkt, kan implementeringen af et

Bonussystem med disse elementer fra gamification, være et vigtigt redskab for at kunne

opnå en maksimal fremgang i en virksomhed. En implementering af et system, der måler

hver enkelte medarbejders effektivitet, kunne give god grobund for at optimere og udvikle

den enkeltes arbejdsindsats, og derved udvikle en vigtig enhed af virksomheden. Ved at

måle og vise hver medarbejder med navn, procenttal og farvekategori, kan det være

nemmere for ledelsen at få et overblik over hvilke medarbejdere, samt eventuelle processer

der skal optimeres. Ligeledes stemmer elementet Tid, i form af førnævnte estimerede tid, det

optimalt tager at pakke en vare, overens med Taylor’s begreb om videnskabelig ledelse helt

generelt, hvad angår hans eksempel om fokus på den enkelte arbejdsopgave. Her er der, på

lige fod med hans teori, analyseret på hvor lang tid det tager, når en vare pakkes optimalt, så

ledelsen netop har en sådan indikator at trække på i deres brug af bonussystemet. Samtidig

kan konkurrenceelementet ved at vise disse på en storskærm placeret synligt for alle,

motivere medarbejderen til at nå sit maksimale effektivitetsniveau.

Model af Bonussystemet samt afprøvning

I forbindelse med vores undersøgelse af, hvordan diverse teknologier påvirker medarbejdere

og arbejdspladsen hos nemlig.com, så vi det relevant at lave en forsimplet model af

arbejdsforholdene. Derfor udformede vi som en model af teknologierne et spil, der simulerer

processen hvori en lagermedarbejder hos nemlig.com bevæger sig rundt på varelageret

efter pakker på tid. Alt efter hvor mange pakker, man formåede at pakke i løbet af et minut,

blev det herefter vist, hvor man ville ligge placeret i Bonussystemet.

Som tidligere nævnt testede vi derefter spillet af på en række testpersoner, hvorefter der

blev udført et kvalitativt interview omkring testpersonernes oplevelse af spillet. Til dette fulgte

en række pointer, der kan ses som en forlængelse af forrige pointer, omhandlende

gamification på nemlig.coms varelager. Eksempelvis ses førnævnte konkurrencepræg, idet

flere testpersoner kunne observeres at være mere forhippede på at opnå et bedre resultat

anden gang, de prøvede spillet af - de rettede sig mere op og havde fysisk en holdning, der

gav et indtryk af, at nu smøgede de ærmerne lidt mere op. Ligeledes virkede de fokuserede

på at huske deres tidligere placering til sammenligning, og tilmed spørge interviewerne forud

for interviewet, om det var muligt overhovedet at placeres i det grønne felt i spillet, og hvor

intervieweren selv havde ligget placeret, da personen prøvede spillet (Bilag 6 - Interview 2:

01:22). Konkurrencepræget tydeliggøres yderligere i én af interviewpersonernes svar på

spørgsmålet om, hvordan de ville have det, hvis de forestillede sig at det var virkeligt, og at
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de arbejdede i nemlig.coms varehus. Her lød udtalelsen, “Jeg ville være sygt stresset”.

Efterfølgende afspejledes den knapt så motiverende side af konkurrencepræget i

bonussystemet, i følgende udtalelse om individuel placering i bonussystemet: “Jeg ville føle

mig ydmyget, af den rangering foran mine kollegaer”. På linje med Taylor’s tidligere nævnte

eksempel om holdånd til sport kontra på arbejde, kan denne udtalelse dog også indikere at

bonussystemet kunne forebygge Taylor’s begreb om Soldierism, altså intentionelt langsomt

arbejde. Udtalelsen kan derfor også forstås som, at testpersonen formodede, at ville føle et

større medansvar for at udføre arbejdet optimalt og effektivt, såfremt personen virkelig var

medarbejder hos nemlig.com.

Tilmed sås hos flere af interviewpersonerne en tilfredshed ved første øjekast på deres

procentvise score i bonussystemet, da denne forekom interviewpersonerne at være relativt

høj: ““Jeg blev ikke skuffet i første omgang, jeg tænkte 94% det er sørme flot (...)”(Bilag 6 -

Interview 3: 0:53). Tilfredsheden vedblev imidlertid ved kun at være ved første øjekast, idet

interviewpersonerne kort efter blev informeret om, at eksempelvis 94% ikke ville placere

dem i det grønne område af bonussystemet. Dertil udtaler pågældende interviewperson, at:

“(...) da du så fortalte at jeg skulle ligge med et gennemsnit på 114% i det grønne, det lød lidt

vildt (...) jeg ville da blive træt af, at selv på 94% ville jeg være i det gule område, med risiko

for at blive fyret.“ (Bilag 6 - Interview 3: 0:56).

Dette kan altså forstås som at scoren, grundet baggrundsfarven i Bonussystemet og

hvordan denne opfattes, ville følge større skuffelse over placering i systemet, end tilfredshed

ved den procentvise score. Overføres dette til nemlig.com som arbejdsplads, kan det

dermed tænkes at bonussystemet ikke i medarbejderens øjne skaber rum for maksimal

fremgang, eller at gamification-elementet, progression, ikke rigtig giver medarbejderen en

følelse af progression. Denne følelse går tilmed igen i flere af interviewpersonernes

udtalelser: “Når jeg føler at jeg gør det godt, også ryger i den kategori, det føler jeg er ret

demotiverende.” (Bilag 6 - Interview 4: 1:56). Som følge heraf, og i tråd med førnævnte

umiddelbart positive følelse af medansvar, udtaler en interviewperson desuden, at “Jeg tror

at jeg ville have det svært, med den der individuelle vurdering, at man ikke indgår i en enhed

på en måde, man arbejder ikke ud fra et fælles bedste.”(Bilag 6 - Interview 4: 2:46). Dette

taler således mod Taylor’s argument for, at videnskabelig ledelse ville have til formål at tjene

arbejdsgiver og medarbejders interesser ligeligt, da der her ses en indikator på, at dette

formål ikke fremstår tydeligt for testpersonen, i hans oplevelse af at være (simuleret)

lagermedarbejder.
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For at opsummere sås overordnet en stor modstand, hvad angår hvordan man som

medarbejder placeres i bonussystemet. Grundene til denne modstand var primært

demotivation, hvortil en af interviewpersonerne udtalte, at “Jeg er ikke sikker på at man kan

se et retvisende billede altid, for der må jo også være en eller anden form for samspil (Bilag

6 - Interview 4: 2:56). Her skal dog tilføjes, at der efter endt optagelse ved flere

interviewpersoner blev påtalt at ét af spørgsmålene virkede for ladet (spørgsmålet: Hvordan

havde du det mens du spillede, gjorde det dig afslappet, stresset?” (Bilag 1 -

Semistruktureret Interviewguide). Dertil hører en kritik generelt af, at en simplificering af

arbejdsforholdene til et spil med en tidshorisont øger følelsen af stress, og ikke kan

sammenlignes med en førstehåndsoplevelse af at være medarbejder. Det er derfor vigtigt at

pointere, at spillet først og fremmest skal bidrage med en visualisering af arbejdsforholdene,

på baggrund af teknologier, der for udefrakommende blev formodet at være svære at

forestille sig. Spillet er derfor ikke, og skal heller ikke opfattes som værende, en 1:1

afspejling af, hvordan det er at være lagermedarbejder.

Nemlig.com som maskinbureaukrati

En måde at forstå de overordnede organisatoriske strukturer i nemlig.com, er ved at se på

virksomheden ud fra et organisationsteoretisk synspunkt. Ser man på nemlig.coms

teknostruktur kan der med fordel drages parallel til maskinbureaukratiet, idet der

eksempelvis i nemlig.coms varelager oplæres medarbejdere ud fra standardiserede

arbejdsprocesser. Dette ses blandt andet i den forventede tidsramme, der sættes for hvor

lang tid det optimalt set skal tage en medarbejder i varelageret at hente eller pakke en vare,

så den er klar til udbringning. Gennem brugen af 3 specificerede teknologier, altså GPS,

Pick by Voice og Bonussystemet, som nærmere analyseret ovenfor, er arbejdsopgaverne for

lagermedarbejderne såvel som chaufførerne klart specificeret og standardiseret med

udgangspunkt i at fordele og koordinere arbejdsopgaverne. Det vil derfor også sige at der i

modsætning til et fagbureaukrati ikke kræves særlig faglært ekspertise for udførelsen af

diverse af disse arbejdsopgaver. Og netop med fokus på arbejdsopgaver, kan der derfor

også drages parallel mellem nemlig.com som maskinbureaukrati og Taylor’s teori om

videnskabelige ledelse. Ifølge taylorismen vil der som tidligere nævnt, på baggrund af

grundig analyse udført af ledelsen, implementeres den mest optimale måde at løse en

arbejdsopgave på, gennem overlevering af en udførlig beskrivelse af arbejdsopgaven,

medarbejderen skal løse.
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Der kan altså drages parallel i forhold til hvilken rolle tidsestimater spiller, når det kommer til

nemlig.coms forventninger til hvor hurtigt eksempelvis en lagermedarbejder skal kunne

pakke en vare. Denne proces er derfor direkte sammenlignelig med Taylor’s eksempel om

skovlearbejdet. Maskinbureaukratiets opbygning giver dog ikke mulighed for, at

medarbejderen har indflydelse på optimeringen eller effektiviseringen af deres egen

arbejdsdag og de dertilhørende standardiserede processer, hvilket skaber en distance

mellem nemlig.coms medarbejdere og ledelse. Endvidere ser vi, at strukturen i denne

organisation, altså den rutineprægede arbejdsdag fyldt med regler og procedurer, leder til

formel kommunikation som resultat af tendensen til at følge den formelle autoritetskædes

beslutningstagen. På lageret følger alle lagermedarbejdere for eksempel med i deres

effektivitetstal og bestræber sig på, at ligge i det grønne felt i Bonussystemet - et felt bestemt

af ledelsen. Tager man udgangspunkt i vores interviewpersons udtalelser så påvirkede dette

tiltag fra ledelsen den interne stemning blandt medarbejdere og arbejdsmiljøet dårligt

generelt. Han beskriver hvordan medarbejdere næsten aldrig holdt sig til reglerne om at gå

og trække vognen, men at de altid løb og at de skændtes højlydt når de påkørte hinanden

med deres vogne. Han beskriver ligeledes at dette skete regelmæssigt, da størstedelen af

medarbejderne altid skubbede deres vogne i meget højt tempo. Implementeringen af

Bonussystemet fra ledelsen forstærker altså den interne konkurrence i en sådan grad, at

det, i denne kontekst, skaber et arbejdsmiljø med stor overbelastning - både fysisk og

psykisk (Bilag 4 - Interview med tidligere nemlig.com medarbejder).

Et andet aspekt af standardiseringen af arbejdsopgaver hos nemlig.com er imidlertid at også

denne proces er blevet effektiviseret, idet den på sin vis er blevet teknologiseret. Hvor det

før ifølge Taylor var ledelsen, der udfærdigede en udførlig beskrivelse af daglige

arbejdsopgaver og forventninger til udførelsen af disse, er det hos nemlig.com Pick by Voice,

der fortæller medarbejderen hvilken vare personen skal pakke, hvor mange, hvor den er og

så videre. Et andet eksempel er brugen af GPS teknologien, der fortæller chaufføren den

hurtigste vej til leveringsadressen. I den forbindelse er der derfor ikke kun, som i teorien

omkring maskinbureaukrati samt til dels indenfor taylorismen, en stor hierarkisk afstand

mellem ledelse og medarbejder, som udspiller sig i magtforholdene mellem ledelsen, der

uddelegerer og medarbejderen, der udfører, men der er tilmed et ekstra teknologisk led, som

fortæller medarbejderen hvad personen skal gøre, i stedet for ledelsen. Det kan på den ene

side formodes at øge følelsen hos medarbejderen af mangel på indflydelse på sin

arbejdsopgave, idet det kan være svært at diskutere udførsel af en arbejdsopgave med et

teknologisk system. Det kan derfor også, igen i tråd med taylorismen, argumenteres at den

fælles interesse medarbejderen og ledelsen gerne skulle have i effektivisering af udførelsen

af arbejdsopgaver, muligvis ikke er nær så tydelig for medarbejderen at få øje på. Tilmed kan
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det derfor forstås som at stående i skarp kontrast til Taylor’s hovedpointe, omhandlende den

nære relation mellem ledelse og arbejdsgiver, i form af samarbejde.

På den anden side behøver medarbejderen ikke at konsultere sig synderligt med ledelsen

omkring udførelse af opgaven, modsat i fagbureaukratiet, da denne allerede er nøje

beskrevet af den pågældende teknologi. Medarbejderen kan altså, såfremt personen opnår

erfaring, være meget selvkørende, hvilket muligvis kunne medføre en større følelse af frihed

og selvstændighed i arbejdet. På den måde kan man forestille sig, at der atter skabes rum

for maksimal fremgang hos medarbejderen, da medarbejderen i højere grad er selvkørende.

Her kan der dog også argumenteres for, at denne organisationsform, og især også den

teknologiske udbredning, efterlader medarbejderen i en situation hvor der ikke er plads til

nogle former for innovation eller nytænkning. Processerne er så fastlagte, og bliver

udelukkende bestemt af personer højere i virksomhedens hierarki, at medarbejderne intet

har, at skulle have sagt. Der findes fordele og ulemper ved alle organisationsformer, og

selvom denne organisationsform kan være med til at stoppe fremgangen for den enkelte

medarbejders nytænkning, så stemmer nemlig.coms Bonussystem ligeledes også overens

med Taylor’s rum for maksimal fremgang, i den forstand, at der ifølge nemlig.com kan opnås

bonusser, såfremt man klarer sig bedre end det forventelige, ved at forblive i det

mørkegrønne felt. På den måde kan Bonussystemet derfor tænkes også at kunne

tydeliggøre ligheden mellem arbejdsgiverens og medarbejderens interesse i effektivitet.

Diskussion

Trin 3 og Trin 6 - Utilsigtede effekter og teknologien som

innovation

I følge TRIN-modellen arbejdes der på Trin 3 med teknologiens utilsigtede effekter. Mere

specifikt menes der her effekter, som skaberen af den konkrete teknologi ikke bevidst skabte

(Jørgensen, 2018). På Trin 6 fokuseres der som sagt på teknologien som innovation. Man

undersøger blandt andet her, hvad der driver dens udbredelse og kigger samlet på

teknologiens eksistensgrundlag (Jørgensen, 2018). I forlængelse af analysen af

teknologiernes formål i vores casetilfælde, vil dette fokus være genganger i følgende

diskussion. Ydermere kan man derfor sige, at vi har valgt at slå Trin 3 og Trin 6 sammen, i

den forstand at der på baggrund af teknologien som innovation kan diskuteres utilsigtede
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effekter kontra formål. Dette er dog ikke det eneste emnemæssige fokuspunkt, der danner

baggrund for diskussionen omhandlende utilsigtede effekter. Generelt vil analysen ligge til

grund for diskussionen af utilsigtede effekter, ved brugen af diverse teknologier i

nemlig.coms samlede teknologiske system og hvordan disse påvirker nemlig.com som

arbejdsplads, samt nemlig.coms medarbejdere, herunder chauffører for

vognmandsselskabet. For selvom der, som det fremgår af analysen, er talrige eksempler på,

hvordan teknologierne i samspil udgør effektive, logistiske løsninger, influerer de samtidig

nemlig.com som arbejdsplads, på en række negative måder, der formodentlig er utilsigtet.

Pick by Voice - mangel på kommunikation?

Overordnet set, kan det argumenteres at det samlede trackingsystem, bestående af de tre

teknologier GPS, Pick by Voice og Bonussystemet, som alle analyseres i denne rapport,

bidrager til et større skel mellem ledelsen og medarbejderne på gulvet og vejene. Dette kan

argumenteres som værende en utilsigtet effekt af netop at bruge teknologiske

logistikløsninger, idet de dermed bliver et led mellem medarbejder og arbejdsgiver, som kan

tænkes at overflødiggøre en stor del af den kommunikation, der ellers ville være mellem

parterne i løbet af en enkelt arbejdsdag. Som nævnt i analysen er det ikke nødvendigt for

hverken lagermedarbejderen eller chaufføren at rådføre sig med arbejdsgiveren om, hvor de

henholdsvis skal hente og bringe pakker hen til, hvor mange pakker de skal have med sig og

lignende. Denne manglende kommunikation bør til gengæld heller ikke mangle, såfremt der

skulle opstå tvivl hos medarbejderen, idet der ifølge dansk lovgivning som sagt skal

nedsættes et Arbejdsmiljøorganisation, der til dels har til formål at tage hånd om netop

denne kommunikation. Dette har nemlig.com efterlevet (nemlig.com, 2021). Derfor kan det

argumenteres at ansvaret for denne kommunikation tilfalder medarbejderen selv. Dog er der

ikke meget, der tyder på, at det er arbejdsopgaverne, der er brug for klarere kommunikation

omkring. Ifølge en tidligere medarbejder fra nemlig.coms varelager, fungerer Pick by Voice

systemet godt, og som det formodentligt er tiltænkt at skulle fungere fra nemlig.com og

udbyderen af teknologiens side (Bilag 4 - Interview med tidligere nemlig.com medarbejder).

Tilmed er det derfor også sandsynligt at Pick by Voice derfor fungerer meget lig beskrivelsen

af daglige arbejdsopgaver, som Taylor taler varmt for, i forbindelse med at give

medarbejderen mulighed for selv at kunne leve op til sit potentiale ud fra sine

arbejdsopgaver. Her kan derfor også argumenteres for, at der i brugen af Pick By Voice hos

nemlig.com er implementeret mulighed for, selv at udvikle deres faglige kompetence inde for

arbejdspladsens rammer. Men spørger man nemlig.com medarbejderne, skaber de

rutinerede og standardiserede arbejdsopgaver, de stilles, meget lidt mulighed for innovativ
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opgaveløsning, idet arbejdsopgaven og den mest optimale måde at løse den på, på forhånd

er fastsat (Pröschold, 2021). Dermed kan det argumenteres, at selvstændigheden i højere

grad af medarbejderen kan opfattes som, at medarbejderen er teknologiens forlængede

arm. Altså bliver selvstændigheden for den enkelte medarbejder temmelig indskrænket, til

trods for at de ikke behøver større konsultation med arbejdsgiver.

Pick by Voice i samspil med Bonussystemet

Idet ledelsen ikke på samme måde er tilstedeværende for medarbejderen, som teknologien

derimod er det, kan det til stadighed argumenteres at ovenstående svækker relationen

mellem medarbejder og arbejdsgiver, som det tidligere også fremgik i analysen af

Bonussystemet. Dette ses tydeligere, når blikket rettes mod Pick by Voice i sammenspil med

Bonussystemet. Her ses ifølge flere udtalelser fra både nuværende og tidligere

medarbejdere, hvordan det fra ledelsens side ikke er muligt at forstå hvilke grunde, der kan

være til dårligere placering i Bonussystemet, hvis det primært er tallene ledelsen ser på, og

måske endda træffer beslutninger på baggrund af (Pröschold, 2021). Det er selvsagt

indlysende, at der ikke kan læses på effektivitetstallene, hvilke grunde der kan være bag

lavere placering i Bonussystemet. Dette ses eksempelvis i udtalelsen fra en tidligere

medarbejder om, at han havde modtaget klager over fejlleveringer, hvori fejlen var opstået i

en del af leveringsprocessen, som lå udenfor medarbejderens domæne (Bilag 4 - Interview

med tidligere nemlig.com medarbejder). Alligevel afspejlede klagen sig i hans effektivitetstal.

Fordi ledelsen ikke er til stede hos medarbejderen, det værende chaufføren som

lagermedarbejderen, får ledelsen dog ikke dette indblik i tallenes årsager, medmindre der

selvfølgelig indledes en dialog mellem de to parter omkring disse. Dermed kan der atter

argumenteres for en svækkelse af relationen mellem ledelse og medarbejder, i modsætning

til en stor del af Taylors pointe med videnskabelig ledelse. Dertil hører yderligere det etiske

aspekt i at sætte tal på medarbejdernes arbejdsindsats. Der kan i den forbindelse atter

argumenteres for, at Pick by Voice systemet fjerner den menneskelige relation,

kommunikationen, der ellers ville være fungerende i form af en mellemleder eller den

egentlige leder samt den interne kommunikation mellem kollegerne. I stedet er

lagermedarbejderens egentlige leder, der guider dem og fortæller dem hvilke

arbejdsopgaver medarbejderen skal varetage, Pick By Voice teknologien. Men kan et

elektronisk system, som samspillet mellem Pick By Voice og Bonussystemet, vurdere en

medarbejder på bedste vis? Kan et system som dette tage højde for menneskelige faktorer,

og bliver point, belønninger og eventuelle fyringer udelukkende vurderet af teknologien? Er
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det i det hele taget fair eller er det etisk forkasteligt, at lade en robot vurdere en menneskelig

medarbejder?

Det teknologiske system og dets konkurrencepræg

Her kan argumenteres at løsningen igen var bedre kommunikation mellem medarbejder og

ledelse, og igen er Arbejdsmiljørådet netop nemlig.coms forsøg på at skabe mulighed for

denne kommunikation. Dog har der indtil for nyligt været 2 tillidsrepræsentanter til at

varetage kommunikation med alene 1400 lagermedarbejdere (nemlig.com, 2021).

Derudover er det for chaufførerne en helt anden snak, da de ikke på samme måde hører ind

under 3F’s overenskomst, som lagermedarbejderne gør. Her kan igen refereres til 3F’s bøn

om, at medarbejderne tager skeen i egen hånd og går til ledelsen eller

tillidsrepræsentanterne, når behovet opstår (Bilag 3 - Interview med 3F). Men ifølge

medarbejderne, drejer det sig om et generelt stigende pres, der næsten direkte har rod i

Bonussystemet og dets konkurrencepræg. Som tidligere nævnt, tyder dette på, at

Bonussystemet standardiserer dét at arbejde hårdere end det forventelige, og således

sætter barren for, hvad der fra nemlig.coms side forventes at blive præsteret. Det til trods for

nemlig.coms udlægning om, at effektivitetstal over 100 procent bestemt er udover det

forventelige, og dermed altså ikke er deres generelle forventning til alle medarbejdere (Olsen

& Pröschold, 2021). Desuden taler 3F her imod et af Taylors argumenter om, at den rette

videnskabelige ledelse skal udformes af ledelsen, altså at den tages hånd om på strukturelt

plan, og det kan derfor argumenteres at denne løsning omhandlende bedre kommunikation i

virksomheden på sin vis falder udenfor medarbejderens domæne (Bilag 3 - Interview med

3F).

Med andre ord, har brugen af gamification gennem teknologierne på den måde også haft en

gennemgående negativ effekt på medarbejdernes motivation for at (over)præstere - selvom

mange af dem gør deres ypperste alligevel, for at kunne beholde deres arbejde (Pröschold,

2021). Det må formodes at Bonussystemet er indført netop for at øge effektiviteten og

motivationen dertil, og dermed, som tidligere nævnt, fremme alles interesser i progressivitet.

Men er det Bonussystem, som nemlig.com har implementeret egentlig i medarbejderens

bedste interesse? Selvom det kan være med til at skabe vækst for organisationen og

effektivisere de daglige opgaver, kan det så ikke argumenteres, at denne form for både

præstations- og tidspres skaber et højere stressniveau og et forventningspres som
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medarbejderne ikke kan kapere? Det mener medarbejderne. Og ikke alene dét, men tilmed

at det har en negativ indflydelse på kollegaskabet:

“Der var enorm dårlig stemning, fra kollegaer, hvis man stod i vejen for dem, når de kom

løbende med deres vogne. Dem, som var i ”grøn” løb og skubbede vognen foran sig.” (Bilag

4 - Interview med tidligere nemlig.com medarbejder).

Altså medfører brugen af gamification i forhold til Bonussystemet og konkurrence følelsen

medarbejdere imellem, en negativ effekt på kollegaskabet. Det kan derfor argumenteres,

med Bonussystemet in mente, at kollegaskab og samarbejde bliver negligeret som følge af

den interne konkurrence dette skaber, meget lig dét vores interviewpersoner svarede, da de

blev bedt om at forestille sig, hvordan det måtte være at være lagermedarbejder hos

nemlig.com (Bilag 6 - Test af simulation). Altså kan det argumenteres at grænsen mellem

venskabelig konkurrence på arbejdspladsen og konkurrence, der har fatale konsekvenser,

såsom arbejds-skavanker, fyring og daglige reprimander udviskes, jævnfør tidligere citater

omkring tilsidesættelse af sikkerhedsregler fra varemedarbejdernes side.

Som nævnt i afsnittet omkring GPS teknologien, kan der forekomme fejl, der kan give udfald

i positionsbestemmelsen. Det kan argumenteres at kunne blive problematisk, hvis der som

tidligere nævnt bliver udstedt bøder på baggrund af hvor og hvornår chaufføren befinder sig

på aftalte lokation. Man vil altså her heller ikke altid 100% kunne regne med at GPS

modtageren ville beregne den korteste rute, og her kunne en evt. bøde forekomme trods, at

det ville være en teknologisk fejl, og ikke chaufførens. Dette gav anledning til et spørgsmål

under vores interview med 3F, omhandlende om løsningen her ikke kunne være en

lovbestemt mindsteløn. Dette var 3F stærkt uenige i, de argumenterede derimod for bedre

organisering i virksomheder, hvor trackingteknologier skaber sådanne problematikker,

gennem tillidsrepræsentanter, der formodes at være tilsvarende Arbejdsmiljørådet (Bilag 3 -

Interview med 3F).På linje med dette skal pointeres at nemlig.com efter massiv kritik, har

forsøgt at tilgå disse teknologiske fejl ved blandt andet for nyligt at havde implementeret et

nyt IT system, der igennem live data tager højde for blandt andet trafik, vejarbejde og

etageboliger (nemlig.com, 2021). Dette skal sikre at alle disse faktorer bliver taget i

betragtning, når der beregnes tid til levering hos hver enkelte kunde. Derudover har

nemlig.com allerede i marts afskaffet de økonomiske sanktioner, som resulterede i såkaldte

bøder til chaufførerne personligt. (nemlig.com, 2021)
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Manglende kommunikation medarbejdere imellem

Igen kan der argumenteres for en løsning i form af bedre kommunikation, men denne gang i

kollegaskabsøjemed. Her afsløres endnu en bagside af Pick by Voice teknologiens medalje,

idet dét at blive guided af en robotstemme skaber mindre kontakt medarbejderne imellem,

og dette kan ligeledes lede til dårlige samarbejdsevner mellem kollegerne. I forlængelse af

dette vil den daglige konkurrence qua Bonussystemet sandsynligvis have en ringe effekt,

idet medarbejderne som sådan ikke får noget ud af, at hjælpe hinanden internt, og idet de

ikke har en fremtrædende relation til hinanden i form af arbejdsdagens standardiserede

procedurer. Dermed bliver interessen for at hjælpe hinanden potentielt mindsket betydeligt.

Kommunikationen - hvordan forebygges den?

Løsningen ser på mange måder ud til at være bedre kommunikation. Dette gør nemlig.com

noget ved, ved at indsætte 8 tillidsrepræsentanter, altså 6 mere end tidligere. Dog skal de

stadig varetage kommunikationen med 1400 lagermedarbejdere, og være til rådighed i løbet

af disse medarbejderes arbejdsdag (nemlig.com, 2021). Hertil skal indskydes hvordan 3F

ligeledes lægger en stor del af ansvaret over på medarbejderens skuldre, hvad angår at tage

bladet fra munden - så vil de hellere end gerne hjælpe (Bilag 3 - Interview med 3F). På sin

vis har begge parter også lovgivningen på deres side. Idet det er lovpligtigt at informere sine

medarbejdere om overvågning på arbejdspladsen, og formålet hertil, må det som sagt

formodes at medarbejderne er informeret og tilmed har givet samtykke. Dette er imidlertid

ikke noget, som vores adspurgte, tidligere nemlig.com medarbejder mindes. Han udtaler at:

“Jeg var ikke opmærksom på dette forhold.” (Bilag 4 - Interview med tidligere nemlig.com

medarbejder). Det kan derfor argumenteres at ansvaret for forståelsen af formålet med

overvågningen, tilfalder medarbejderen. Dog kan det også argumenteres at når en dansk

medarbejder ikke kan kalde sig grundlæggende indforstået med overvågningen og dens

formål, så kan det formodes at andre medarbejdere, herunder medarbejdere, hvis

modersmål og sprog er andet end dansk, heller ikke føler sig tilstrækkeligt bekendte med

det.

Der tegner sig efterhånden et klart billede af, at der hos nemlig.com ses tegn på mangel på

kommunikation, det værende blandt medarbejdere og mellem medarbejderne og ledelsen.

Man kunne derfor også forestille sig, at en løsning til dette kun være at implementere diverse

elementer fra fagburekratiet. Et af hovedelementer hos fagbureaukratiet er, at det

udelukkende er professionelle medarbejdere med ekspertise indenfor de områder, der er

ansat til at varetage det specifikke job, som deres ekspertise og kunnen tillader. Hvis man
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hos nemlig.com implementerede en hvis form for professionalisme på eksempelvis deres

varelager og hos deres vognmænd, kunne man forestille sig, at nyere medarbejdere ville

kunne få en mere fyldestgørende oplæring, og derved hurtigere opnå den ønskede

effektivitet. Dette ville også tilføje en menneskelig mellemmand, og derved give ledelsen

mulighed for at evaluere hver enkelte medarbejder ud fra et mere fyldestgørende grundlag. I

stedet for en tre ugers introperiode, kunne nemlig.com her udvide deres læring til diverse

fagkurser, der kunne give medarbejderen mulighed for at blive mere specialiseret. Dette ville

også på flere punkter kunne gøre op med den maskinbureaukratiske tendens til, at der fra

medarbejderens side ikke er plads til nytænkning eller andre former for innovation eller

inputs til forbedring af både arbejdspladsen og dertilhørende opgaver. Ligeledes ville det

potentielt set skabe grobund for, at medarbejderne også kunne trække på hinandens

ekspertise, når det gjaldt løsning af individuelle arbejdsopgaver.

Nemlig.com - fagbureaukratiske træk

Man kan argumentere for at nemlig.com allerede har prøvet at ansatte fagpersoner på

specielt deres varelager. Dette ses blandt andet i deres ansættelse af flere medarbejdere

med militær baggrund, hvis opgaver skulle bestå i at give tilbagemelding og opfølgning på

medarbejderperformance (Lange et al., 2021). De har altså her implementeret en

menneskelig mellemmand, der udover Bonussystemet, kunne rapportere om

medarbejdernes effektivitet, der ikke udelukkende var baseret ud fra de målte tal. Ifølge 3F

lød nemlig.coms jobopslag på Facebook at de søgte “(...) 2-3 dygtige tidligere sergenter eller

oversergenter til et performanceteam hos nemlig.com (...)” (Lange et al., 2021). Det kan dog

her også påpeges, at ved at søge en hvis professionalisme fra et erhverv som det militære,

må man her også antage at de søger en hvis implementering af diverse værdier fra

branchen. Her har medarbejdere udtalt til Fagbladet, at de oplever dette i form af tilråb for at

få dem til at løbe hurtigere (Lange et al., 2021). Selvom vi har set det relevant at anvende

teori om Gamification i forhold til nemlig.coms Bonussystem, er det ikke sikkert at det er

indført med samme underholdende motivationsfaktor, som der umiddelbart kunne tænkes at

være formålet med Gamification, fra nemlig.com side. Faktisk taler det imod den intention, at

nemlig.com, formodentlig i effektivitetens navn, ansatte militærfolk i varelageret, som

tilsyneladende skulle bruges til at presse medarbejderen. Rettere ses her effektiviteten som

formål, end en reel motivation baseret på underholdende spilelementer. En medarbejder

tilføjer at de ansatte til dette performance team holder øje med de medarbejdere, der ifølge

effektivetstallene ikke er hurtige nok, ved blandt andet at holde øje med de mønstre de

bevæger sig i, og notere dette i en notesbog (Lange et al., 2021). Dette kan bruges som et
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argument for at kunne tilføje et bedre grundlag for optimering og udvikling af

arbejdsmetoder. Men ud fra medarbejdernes udlægning, kunne det også forstærke en

følelse af overvågning. Dette stemmer derfor samtidig overens med 3F’s udlægning,

omkring hvordan deres egen undersøgelse viser, “(...) at virksomhedernes

kontrolforanstaltninger mange steder bliver brugt/opfattet mere som overvågning af den

enkelte ansattes adfærd/ arbejdsintensitet, end som en driftsmæssig kontrolforanstaltning. “

hvilket, ifølge undersøgelsen, “(...) giver frustrationer og for nogen også stress. “ (Bilag 3 -

Interview med 3F).

Der kan forekomme mange fejlfaktorer ved GPS derfor kan give udfald i

positionsbestemmelsen. Dette kan være en utilsigtet effekt, da nemlig.com bruger GPS til at

tracke vognmændendes færden og udstede bøder ved forsinkelser eller for tidlig levering.

Konklusion
Vi har i dette projekt undersøgt hvordan automatiseret tracking påvirker danske

arbejdspladser samt medarbejdere, med primært fokus på nemlig.com som case.

Undervejs i projektarbejdet har vi fundet frem til en gennemgående forskel, når det kommer

til brugen af teknologisk overvågning. Denne forskel består i hvordan automatiseret tracking

fungerer på arbejdspladser rent logistisk kontra hvordan den påvirker arbejdsmiljøet.

Infrastrukturelt fungerer trackingen som en forsikring for arbejdsgiveren om, at diverse

arbejdsopgaver, der ligger udenfor arbejdsgiverens mere overordnede domæne, bliver

varetaget på en måde, der for arbejdsgiveren er tilfredsstillende. Den bidrager derudover

med en optimering på strukturelt plan, og derfor også på medarbejderplan, i hvordan

arbejdsopgaverne struktureres og udføres. Socialt fungerer trackingen ved at lægge et pres

på medarbejderen til at yde sit bedste, dette med både gode og dårlige følgevirkninger.

Blandt gode følgevirkninger er udnyttelse af medarbejderens potentiale, hvilket gavner

virksomheden som helhed. Det bør derfor også gavne medarbejderen, men her kan det

konkluderes at dette ikke altid er tilfældet. Dette ses ud fra udtalelser om pres, der

kompromitterer medarbejdernes sammenhold, sociale og individuelle trivsel samt sikkerhed.

Dette ses også i sammenhæng med indflydelsen på arbejderens økonomi, som følge af

tracking af medarbejderens dagligdag.
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Denne forskel er derfor afgørende, hvad angår hvordan automatiseret tracking påvirker den

danske arbejdsplads, nemlig.com, samt nemlig.coms’ medarbejdere.

Det kan derfor konkluderes at trackingteknologierne, som de ud fra denne rapport formodes

at fungere hos nemlig.com, ikke alene giver et retvisende billede af nemlig.com

medarbejdernes arbejdsindsats. Dertil følger, at disse teknologier derfor ikke kan stå alene

som grundlag for arbejdsgiverens vurdering af den enkelte medarbejder. Hvorvidt denne gør

det, er dog stadig diskutabelt. Dog står det klart, at alene formodningen om, at dette er

tilfældet, for medarbejderen har en stor og negativ påvirkning på dennes trivsel på

arbejdspladsen.

Hertil følger, at disse teknologiers påvirkning på nemlig.com som arbejdsplads og deres

medarbejdere, ikke kan konkluderes at være generelt gældende for brugen af teknologierne.

Påvirkningen er dybt caseorienteret, og denne rapport konkluderer således kun at

muligheden for en sådan påvirkning er til stede ved brug af disse teknologier. Rapporten kan

derfor bruges som eksemplificerende, når man i bredere grad undersøger brugen af

trackingteknologier i flere virksomheder og dettes påvirkning.
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