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Sammanfattning 

Titel: Styrkonceptet Lean Productions påverkan på medarbetares självständighet och 

delaktighet - Medarbetares upplevelse av Lean Production 

  

Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi 

  

Författare: Emil Vestlund & Raqiq Hyder 

  

Handledare: Tomas Källquist & Stig Sörling 

  

Datum: 2017-05-30 

  

Syfte: Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur medarbetare upplever att 

självständighet och delaktighet påverkas vid en tillämpning av Lean Production. 

  

Metod: Metoden bygger på en hermeneutisk vetenskapstradition med en verklighetsbild 

som är från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Genom en abduktiv forskningsansats 

behandlas fallstudiens material mellan empirin och teorin. Studien bygger på ett 

kvalitativt förhållningssätt och bygger på elva semi-strukturerade intervjuer som ger 

grunden till det empiriska materialet, vilket vidare analyseras i en analys med tematiskt 

fokus.  

  

Resultat & slutsats: Studien tyder på att medarbetare upplever självständighet och 

delaktighet olika vid tillämpning av ett Lean Production koncept. Vi ser däremot att 

vissa komponenter av faktorerna självständighet och delaktighet påverkas både negativt 

och positivt. Anledningen till dessa effekter på komponenterna av självständighet och 

delaktighet härleder vi vara till stor del från hierarkiväggar och standardisering. Vi ser 

även att det till stor del kan vara situationsbetingat och bero på miljön och individen.  

  

Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning ser vi ett behov av att mer 

grundligt undersöka hur organisationer kan förebygga negativa konsekvenser samt 

stimulera positiva effekter som ett Lean Production koncept medför. Vi föreslår vidare 

att det forskas kring hur väl standardisering passar i svenska organisationer, där 

medarbetare ofta sätts i fokus. 

  

Studiens bidrag: Studien belyser hierarkiväggar och standardisering som påverkande 

faktorer för medarbetare vid implementering av Lean Production, till skillnad från 

tidigare forskning, samtidigt som självständighet och delaktighet beror på situation. 

  

Nyckelord: Lean Production, Självständighet, Delaktighet, Medarbetare, Arbetsmiljö 

  

 

 

 



 

 

Abstract 

  

Title: The management concept Lean Productions influence on employees autonomy 

and participation - The employees experience of Lean Production 

  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

  

Author: Emil Vestlund & Raqiq Hyder 

  

Supervisor: Tomas Källquist & Stig Sörling 

  

Date: 2017-05-30 

  

Aim: The aim of our study is to create an understanding of how employees experience 

that autonomy and participation are influenced by an application of Lean Production. 

  

Method: The method builds on a hermeneutic science tradition and a social 

constructivist perspective on reality. The case study is carried out through an abductive 

approach between theoretical and empirical material. The study is based on a qualitative 

research design and is grounded on the empirical evidence that consists of eleven semi-

structured interviews, which is further thematically analyzed. 

  

Result & conclusions: The study indicates that employees experience autonomy and 

participation differently when the concept Lean Production is applied. Although we do 

see some components of the factors autonomy and participation be affected both 

negatively and positively. The reason for these effects on the components of autonomy 

and participation, we derive mainly to be barriers of hierarchy and standardization. We 

also see that a big part is contingent on situation and can depend on environment and 

individual. 

  

Suggestions for further research: For future research we see a need for more 

extensive analysis’ in how organizations can prevent the negative consequences and 

stimulate the positive effects that Lean Production bring. We also suggest that research 

is done concerning how well standardization fits in swedish organizations, where 

employees often are empowered. 

  

Contribution of the thesis: The study highlights barriers of hierarchy and 

standardization as influencing factors for employees when implementing Lean 

production, in contrast to previous research, while autonomy and participation also 

depends on situation. 

  

Keywords: Lean Production, Autonomy, Participation, Employees, Working 

environment 
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1.Inledning 
 

1.1.Problematisering 
 

Lean Production (LP), en term som myntades av Womack, Jones och Roos (1990), 

härstammar från Toyota Production System i Japan vid 1950-talet, och Chiarini (2014) 

menar att Lean Production sedan dess anses vara en väletablerad strategi för att reducera 

kostnader. LP uppkom i Toyota som en metod för att systematiskt reducera spill och 

maximera värde i tillverkningsprocesser, men Bortolotti, Romano, Martinez-Jurado och 

Moyano-Fuentes (2016) menar att LP nu även införs i icke-tillverkande områden. 

  

Shah och Ward (2003) beskriver LP som en flerdimensionell strategi som omfattar ett 

stort utbud av förvaltningspraxis. Inom utbudet av förvaltningspraxis nämner de bland 

annat total kvalitetsstyrning (TQM), just-in-time (JIT), Human resource management 

(HRM), optimerat förebyggande underhåll (TPM), leverantörshantering och arbetslag 

som viktiga styrverktyg i ett integrerat system. Vidare anser de att huvudsyftet med 

styrverktyg är att skapa strömlinjeformade och högkvalitativa system med avsikt att 

producera färdiga produkter utifrån kundens efterfråga, med mål om lite eller eliminerat 

avfall. LP bygger enligt Seppälä och Klemola (2004) på tidigare innovationer inom JIT, 

TQM, TPM och HRM. För att vara ”lean” menar de att det kan krävas nedskärningar 

inom produktion, utrymme, personal och stödfunktioner för att öka kundvärdet. Bland 

dessa styrverktyg uppfattar vi att JIT och HRM hamnar i centrum för medarbetare i lean 

organisationer. 

  

För att öka kvalitén på processer inom LP och förbättra produkternas löptid nämner 

Beauvallet och Houy (2010) JIT som en viktig komponent för att effektivisera 

verksamheten. JIT består enligt Wickramasinghe och Wickramasinghe (2012) både av 

positiva och negativa effekter, de positiva effekterna belyser författarna genom 

minskade lager och snabbare produktionsflöden, och de negativa upplevs genom 

skadliga effekter på anställdas fysiska- och psykiska hälsa. Vidare påstår de att 

implementeringen av JIT har skapat hinder för medarbetare i arbetsmiljön men att dessa 

negativa effekter sällan nämns. 
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Marin-Garcia och Bonavia (2015) menar att HRM är sammankopplat till LP, och att 

förbättringar i prestation har dokumenterats när medarbetare exempelvis har stimulerats 

av arbetsuppgifter med hög delaktighet. Genaidy och Karwowski (2003) anser att HRM 

är ett viktigt område, då medarbetaren är central vid applikationen av LP. Därför menar 

de att medarbetaren är nyckeln till långsiktiga förbättringar av verksamhetens 

prestationer. I detta sammanhang framför Longoni, Pagell, Johnston och Veltri (2013) 

att många forskare utanför verksamhetsstyrningsområdet ifrågasätter LP:s potentiella 

negativa effekter på medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Baserat på ovan nämnd 

forskning finner vi medarbetarperspektivet vara intressant och relevant inom LP. 

  

Förändringar i arbetsmiljön orsakade av LP kan enligt Hasle, Bojesen, Jensen och 

Bramming (2012) leda till effekter på anställdas välbefinnande och hälsa. Möjliga 

effekter av förändringar i arbetsmiljön kan enligt dem vara ökad arbetsbelastning, 

arbetstakt och arbetskontroll, som kan innebära hälsoeffekter i form av stress, låg 

arbetstillfredsställelse och muskuloskeletala sjukdomar.  

  

Principerna för LP kan ur ett mänskligt välbefinnandeperspektiv vara kontroversiella, 

menar Seppälä och Klemola (2004), då effekten kan leda till tidspress och stress. 

Samtidigt presenterar Hasle et al. (2012) ett resultat från elva studier som visar att 

främst negativa aspekter genomsyrar resultatet av påverkan på arbetsmiljö, 

medarbetares hälsa och välbefinnande utifrån ett LP koncept. Däremot visar Seppälä 

och Klemola (2004) att LP även kan uppnå positiva effekter på medarbetare genom 

förbättrade sociala relationer. Samtidigt som Bouville och Alis (2014) menar att de få 

positiva effekterna ett LP medför på medarbetare inte är tillräckliga för att väga upp de 

negativa effekterna. Vi har funnit åtskilliga studier om LP:s påverkan på medarbetare 

och utifrån dessa har vi observerat att faktorerna självständighet och delaktighet 

påverkar medarbetare inom organisationer som implementerar ett LP koncept. 

  

Begreppet delaktighet inom LP anser vi innefatta både delaktighet i beslutstagande samt 

delaktighet via team, vilket Jaca, Santos, Errasti och Viles (2012) stödjer då de anser att 

utveckling av medarbetare via delaktighet i team är essentiellt. Vidare menar de att 

tekniker inom LP ofta söker hållbara förbättringar baserade på delaktighet via team. 

Samtidigt menar Wickramasinghe och Wickramasinghe (2012) att delaktighet i 

besutstagande är en central aspekt i LP, där exempelvis identifieringen och 
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elimineringen av defekta komponenter är ett ansvar för medarbetare. Nära 

sammankopplat till delaktighet i beslutstagande är medarbetarsjälvständighet, vilket 

Drotz och Poksinska (2014) definierar som medarbetares grad av auktoritet vad gäller 

ansvar och beslutstagande. De menar att en ”lean-organisation” karaktäriseras av ökad 

självständighet på grund av decentralisering av auktoritet och makt i beslutstagande. 

Vidare menar de däremot att en sådan organisation samtidigt reducerar självständighet i 

valmöjligheter på grund av begränsad frihet vad gäller arbetsmetoder och 

tidsanpassning. 

  

Enligt Longoni et al. (2013) menar LP:s förespråkare att ovan nämnd kritik endast 

gäller fall där LP inte implementerats korrekt. Förespråkarna menar därtill att den 

negativa effekten på medarbetares hälsa och omgivning kan förebyggas genom att 

inkludera anställda i beslut. Enligt Hasle et al. (2012) finns det däremot ett tydligt 

samband mellan hur LP påverkar anställda och reducerar faktorer i arbetsmiljön som 

självständighet och delaktighet, och den påföljande negativa effekten på hälsa och 

välbefinnande. Enligt Rodriguez, Buyens, Van Landeghem och Lasio (2016) är den 

mest skadliga konsekvensen av LP en minskning i just självständighet hos medarbetare. 

Stewart, Danford, Richardson och Pulignano (2010) menar att, speciellt mer skickliga, 

medarbetare som inte tillåts delta i beslutsfattande i högre grad kan uppleva brist på 

motivation och kvalitetsförsämring i arbetet.  

  

Vi observerar en meningsskiljaktighet vad gäller LP:s påverkan på medarbetare, och vi 

upplever begreppen delaktighet och självständighet som centrala i den här diskussionen. 

Vi anser att tidigare forskning om effekterna av LP på medarbetare inte är djupgående 

och finner där ett gap i att skapa förståelse för dessa faktorer. Tidigare forskning har 

konstaterat både positiva och negativa effekter på medarbetarnas delaktighet och 

självständighet (Hasle et al. (2012), Seppälä och Klemola (2004)). Med tanke på dessa 

inkonsekventa bidrag vill vi undersöka dessa faktorer djupare och bidra med en ökad 

förståelse kring delaktighet och självständighet inom en organisation som tillämpar LP. 

   

1.2.Syfte 
 

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur medarbetare upplever att 

självständighet och delaktighet påverkas vid en tillämpning av Lean Production. 
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2.Metod 
  

2.1.Vetenskaplig referensram 
 

Enligt Gilje och Grimen (2007) tillämpades psykologen Carl Jungs teori om 

personlighetstyper av den amerikanske forskaren Ian Mitroff för att förstå 

forskarpersonligheter. Mitroff delade senare in forskare i fyra forskartyper: den hårda 

experimentalisten, den abstrakta teoretikern, den intuitiva syntesskaparen och den 

humanistiska forskaren. Gilje och Grimen menar att sambandet mellan 

forskarpersonlighet och vetenskaplig aktivitet består i att olika personlighetstyper 

föredrar olika sätt att tänka och olika metoder. Enligt denna teori identifierar vi oss 

främst som den humanistiska forskaren, som är personligt engagerad och värderande, 

uppskattar subjektivitet och subjektiva vinklingar på problem. Därför kommer vi bygga 

vår studie kring LP på vetenskapsteoretiska synsätt som överensstämmer med dessa 

personliga uppfattningar. 

  

2.1.1.Verklighetssyn 
 

Den ontologiska ståndpunkt vi väljer att utgå ifrån vad gäller vår verklighetsbild är via 

ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket enligt Bryman och Bell (2011) går ut på att 

sociala företeelser och deras mening kontinuerligt skapas av sociala aktörer. Vidare 

menar de att den sociala verkligheten som forskare beskriver, lägger grunden för 

konstruktioner inom socialkonstruktivismen och de kategorier människor väljer att 

använda för att skapa förståelse för hur den sociala verkligheten utgörs av sociala verk. 

Vad som anses vara socialt konstruerat kan enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) vara en 

mängd olika fenomen, som till exempel: status, könsroller, identitet, trosföreställningar 

och världsbild. Vidare beskriver författarna ett problem när många människor ska sättas 

samman till en bild, anledningen är att perspektivet är individorienterat och ger upphov 

till olikheter, vilket problematiserar hur de går tillväga vid sammankopplingen av 

verklighetsuppfattningen från flera individer. Fenomenen författarna pratar om kommer 

från det fenomenologiska perspektivet och handlar om levande erfarenheter vi försöker 

anamma kunskap runt. 

  

I vår studie väljer vi att titta på hur dessa situationsbetingade konstruktioner påverkar 

individerna inom organisationer som tillämpar LP, vi utgår därför ifrån medarbetare för 
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att se hur verkligheten ter sig beroende på olika sociala förutsättningar. Vi beaktar 

därför den sociala situationen hos individen, vilket ger en varierad bild av den 

“egentliga verkligheten” beroende på medarbetares nuvarande livssituation. Att få en 

inblick i att medarbetare skiljer sig beroende på olika sociala aspekter tror vi kommer 

hjälpa oss hitta de sociala konstruktioner medarbetare föredrar för att skapa förståelse 

för den sociala verkligheten och vidare hjälpa till en fördjupad förståelse genom 

studien.   

  

Vi utgår även från vad Arbnor och Bjerke (1994) kallar för aktörssynsättet. Även denna 

verklighetsbild antar att “sanning” existerar som en social konstruktion som är beroende 

av oss. Även aktörssynsättet betonar att olika individer har olika tolkningar av 

verkligheten. Författarna menar att en aktör strukturerar sina olika innebörder och 

tolkningar genom verklighetsbilden individen orienterar sig med och mot, det vill säga 

andra aktörers bild. De menar att verkligheten och aktörernas tolkningar och innebörder 

står i ett dialektiskt förhållande till varandra och att den omformas i en fortlöpande 

förändringsprocess. Arbnor och Bjerke (1994) definierar begreppet dialektik som 

mångtydighetens logik, där ett dialektiskt samband är flertydig och förändras kvalitativt 

i en ständig transformation. Enligt denna verklighetssyn antar vi att vi kommer att få 

varierande resultat, men det är önskvärt att finna ett mönster på hur olika medarbetare 

påverkas av LP.  

  

Under arbetets gång förmedlar vi flera gånger våra tolkningar via metaforer. Llewelyn 

(2003) menar att människors upplevelser av världen baseras på metaforer, men att 

utnyttjandet av metaforer som ett verktyg för teori inom kvalitativ forskning är väldigt 

underutvecklat. Författaren beskriver metaforer först och främst som ett sätt att tänka, 

långt ifrån ett poetiskt påhitt. Detta håller vi med om, då vi anser att metaforer ger 

läsaren en uppfattning om våra personliga upplevelser inom studien. 

  

2.1.2.Kunskapssyn 
 

Studien utgår från den hermeneutiska vetenskapstraditionen, vad gäller kunskapssyn. 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) anses det inom den positivistiska traditionen 

exempelvis att vetenskapens uppgift är att förklara olika fenomen samtidigt som den 

hermeneutiska traditionen undviker att förklara utan istället i högre grad betonar 

förståelse, till exempel av litterära texter eller av mänskliga avsikter. Begreppet 
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förståelse anser vi symbolisera denna studie, då vårt forskningsområde är känsligt och 

situationsbetingat, och att skapa förståelse för LP ur ett medarbetarperspektiv anser vi 

kunna bidra till ämnesområdet.  

  

Arbnor och Bjerke (1994) hävdar att förståelse aldrig skapas som en objektiv kunskap i 

form av statistiska regulariteter, utan att varje fenomen inom den sociokulturella världen 

är “unikt”. De menar att förståelse alltid har sin start i det enskilda som sin 

utgångspunkt, där det enskilda är individen eller subjektet. Samtidigt anser de att 

förståelseprocessen kan genomföras på dylika grunder från fall till fall för att på så sätt 

generalisera fenomen, så länge som vi är medvetna om att vi talar om konstruerade 

former för individuellt mänskligt agerande. Detta synsätt på kunskap och förståelse 

reflekteras i denna studie. Vi är väl medvetna om att vi studerar enskilda fall, med 

individuellt mänskligt agerande, och ett ombytligt och skiftande styrkoncept. Detta 

gäller även våra kärnbegrepp, självständighet och delaktighet, vilka troligtvis tolkas 

annorlunda av olika personer. Vårt mål är däremot inte att generalisera fenomen utan vi 

strävar efter överförbarhet, vilket innebär att vi förser andra forskare med djupa 

beskrivningar av vår miljö, för att möjliggöra en applicering i andra miljöer. Det faktum 

att vi utgår från hur medarbetare upplever förändringar anser vi vara av stor vikt, då 

begreppet upplevelse i alla sammanhang och betydelser är subjektivt. Vårt enda 

alternativ är helt enkelt att måla upp en tillräckligt deskriptiv bild av miljön. 

  

“Sanningen” vi söker är relativ, beroende på både individ och sammanhang, vilket 

Andersson (2014) menar är ett grundantagande inom den hermeneutiska skolan. Detta, 

menar han, skiljer sig från den positivistiska traditionen, där sanningsbegreppet anses 

vara objektivt och orubbligt. Wagner, Lukassen och Mahlendorf (2010) menar att 

hermeneutik, medan det hanterar fenomenet att förstå och tolka, alltid är bundet till 

subjektiva begränsningar. På grund av detta anser de att hermeneutik är oförmögen att 

avslöja absoluta sanningar. När vi pratar inom termer som rör fenomen, hamnar vi i det 

fenomenologiska perspektivet. Vad gäller det fenomenologiska perspektivet menar 

Askegaard och Linnet (2011) att det bygger på genomlevda erfarenheter som kan 

kopplas samman med andra mer förklarande ramar, till exempel inom det 

hermeneutiska perspektivet. Dessa fenomenologiska antaganden bör sedan förklaras i 

ett historiskt sammanhang baserat på forskarnas teoretiska erfarenheter. Vi väljer därför 

att bygga vår studie efter hur medarbetare upplever att deras självständighet och 



 

7 

 

delaktighet påverkas, vilket vi anser passar in i ett fenomenologiskt perspektiv, då 

verbet “upplever” bygger på medarbetares erfarenheter.  

  

Enligt Arbnors och Bjerkes (1994) aktörssynsätt, samlas information inte in utan den 

konstrueras och sanningen är på så vis ständigt i förändring. Detta illustrerar de med 

exemplet att två aktörer, med två olika tolkningar, möts och att sanningen aktörerna 

känner till blir modifierad efter mötet. Av ovan nämnda perspektiv vad gäller förståelse 

formas även sättet på vilket vi närmar oss våra subjekt. Bryman och Bell (2015) menar 

att många forskare hävdar att människor och sociala institutioner kräver ett känsligt 

närmande som tar hänsyn till särskilda egenskaper hos människor och socialt liv. Detta 

blir, till exempel, relevant vid utformningen av våra intervjuer.  

  

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) handlar förståelse ofta om skiftande företeelser 

med känslomässiga bakgrunder. När förståelsen inte räcker till, menar författarna, 

behövs tolkningar. De liknar en utarbetad tolkningsmetod vid en cirkel eller spiral, för  

att åskådliggöra hur förståelseprocessen framskrider. Vidare menar de att metoden 

innebär ett pendlande mellan helhet och delar, förflutet och framtid, subjektivt och 

objektivt och mellan olika analys- och abstraktionsnivåer, och att detta pendlande leder 

fram till en trovärdig tolkning som hänger ihop på ett logiskt sätt. Vi uppfattar denna 

metod som sammankopplad med Arbnor och Bjerkes (1994) aktörssynsätt. Detta 

pendlande kan liknas vid exemplet ovan om två aktörer, där tolkningar ständigt 

modifieras. Ur vårt perspektiv modifieras våra tolkningar och vår förståelse 

kontinuerligt, till exempel varje gång vi läser tidigare forskning, samtal med 

intervjuobjekt eller helt enkelt när vi diskuterar oss emellan. Denna ständiga förändring 

av våra tolkningar kräver att vi pendlar mellan olika delar av studien för att rätta till 

tidigare missuppfattningar eller lägga till nya uppfattningar. Detta kan mycket väl 

komma att gälla våra huvudbegrepp självständighet och delaktighet. Begreppen är inte 

lätta att studera och tolka och vår aktuella uppfattning av de kan behöva revideras när vi 

får ta del av andras tolkningar.  

  

Detta pendlande mellan helhet och delar kan även liknas vid det Gilje och Grimen 

(2007) benämner som den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. De menar att den 

hermeneutiska cirkeln betonar sambandet mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det 

sammanhang som måste tolkas i. Vidare anser de att all forskning består av ständiga 
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rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i. 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att huvudpoängen med den hermeneutiska 

spiralen är att ha en tolkning av hela verket för att kunna motivera tolkningar av vissa 

delar, och för att kunna motivera en viss tolkning av hela verket krävs det en upprättad 

tolkningar av de enskilda delarna. Vi ser tydligt att detta pendlande är ett huvuddrag 

inom hermeneutiken, då olika författare har olika benämningar och snarlika 

beskrivningar av hermeneutiken. Detta leder oss vidare till vår forskningsansats, som vi 

anser är starkt sammankopplad till denna vetenskapliga teori. 

  

2.1.3.Forskningsansats 
 

I forskningsansatsen väljer vi den metod som vi tror kommer gynna studien och som 

samtidigt är praktiskt funktionell för att nå syftet med studien. Valet av ansats baseras 

på den teori som används vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som något som visar 

vägen och skapar effekter på insamlingen av material och analysen av det insamlade 

materialet. Dock menar de att en teori även bör betraktas som något som används efter 

processen med insamling och analys av material. Detta då författarna menar att 

bedömningen av förhållandet mellan teori och forskning är av stor vikt för att kunna 

bedöma om arbetet bygger på en deduktiv, induktiv eller abduktiv metod. 

  

När vi pratar inom termerna induktion och deduktion är första steget i en induktion 

enligt Arbnor och Bjerke (1994) att gå från de ursprungliga observationerna mot 

teorierna. Induktion menar författarna bygger på att enskilda fall bildar teorier utifrån 

empirisk kunskap, medan en deduktion går från teori till empiri genom en logisk analys. 

Då vår studie bygger på att både teori går mot empiri och empiri går mot teori, lämpas 

varken en induktiv eller deduktiv metod in på vår studie. Då varken induktion eller 

deduktion passar vår studie optimalt väljer vi att tillämpa det tredje alternativet 

abduktion som enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är den metod som i realiteten 

används i undersökningar av fallstudiebaserad art. Att tillämpa abduktion menar 

författarna innebär att enskilda fall tolkas genom hypotetiskt omfattande mönster som 

förklarar det aktuella fallet, vidare bör metoden styrkas genom nya iakttagelser. 

  

Att använda en abduktiv metod kan liknas med att kombinera en induktiv och deduktiv 

metod, dock anser Alvesson och Sköldberg (2008) att dessa jämförelser kan vara 

riskabla då abduktion inte är en blandning av de andra utan bygger på helt egna och nya 
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moment. Genom en abduktiv process beskriver författarna att det successivt utvecklas 

ett empiriskt tillämpningsområde för att sedan justeras och förfinas genom teorin. 

Skillnaden med abduktion jämfört med tidigare nämnda metoder beskriver de är att 

abduktion är annorlunda formulerat och inbegriper förståelse. Abduktion menar 

Alvesson och Sköldberg (2008) kan likställas med induktion i den mån att båda utgår 

från empirin, men till skillnad från ett induktivt synsätt nöjer den sig inte med en 

kondensering av det empiriska materialet. I jämförelse med induktion och deduktion 

menar Given (2008) att abduktion tillämpas för att göra logiska slutsatser om världen, 

och vidare ger bra möjligheter till att kunna resonera för en kvalitativ metod. 

  

Då studien utgår ifrån både teorin och empirin samtidigt baseras studien på ett abduktivt 

synsätt. Ett abduktivt synsätt kommer gynna processen med studien då metoden är väl 

anpassad till kvalitativa fallstudier. För att utröna syftet och skapa förståelse väljer vi 

enligt det abduktiva synsättet att göra kvalitativa intervjuer med syfte att ta empirin upp 

till teorin, samtidigt som vi utgår från teorin i utformningen av empirin. Att applicera en 

abduktiv metod gör det möjligt för oss att utmynna en logisk slutsats av världen genom 

de kvalitativa intervjuer vi genomför och den teoretiska referensramens samverkan med 

varandra.   

  

2.1.4.Perspektiv 
 

Studien bygger på en ontologisk utgångspunkt ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

då arbetet bygger på svar från sociala aktörer. Vi använder oss av sociala aktörer inom 

en socialkonstruktivistisk metod vilket framkallar en försiktighet vad gäller eventuella 

problem vid en generalisering av respondenterna, då individorienterade undersökningar 

ofta ger upphov till olikheter (Bryman & Bell, 2011). Vidare tillämpar studien ett 

hermeneutiskt perspektiv, vilket vi anser är det logiska alternativet för en studie som 

syftar till att skapa förståelse ur ett medarbetarperspektiv.  

  

Genom att forma studien genom kvalitativa intervjuer ur ett medarbetarperspektiv är vi 

medvetna om att vi studerar individuella fall, som kan leda till problem vid 

generaliseringen av bidraget, då individers agerande enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) är situationsbetingade. Därför kommer studien formas enligt som Given (2008) 

beskriver ett abduktivt perspektiv vilket underlättar utmynningen av en logisk slutsats. 
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Att titta på studien ur ett medarbetarperspektiv med medarbetare som respondenter 

anser vi ger oss ett mer korrekt underlag för hur medarbetares självständighet och 

delaktighet påverkas, än om vi alternativt enbart hade frågat cheferna hur de anser att 

medarbetare påverkas. Att enbart fråga cheferna hur de upplever att medarbetare 

påverkas tror vi riskerar att bli missvisande då cheferna inte alltid upplever 

medarbetares situation likadant som medarbetares upplever att deras egen situation 

påverkas. Dock så anser vi att en intervju med en chef som respondent kan hjälpa 

studien till en bredare och djupare empiri, vilket även Alvehus (2013) betonar kan ge 

helhetsbilden en ny dimension. Vi finner att självständighet och delaktighet är två 

viktiga och centrala begrepp inom LP. LP-konceptets påverkan på dessa tycker vi därför 

blir intressant och viktig att titta på ur ett medarbetarperspektiv, för att hitta positiva och 

negativa egenskaper. 
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2.2.Tillvägagångssätt 
 

 

Figur 1. Forskningsmodell “Korset”. Egen konstruktion. 

  

Forskningsmodellen “Korset” visar studiens tillvägagångssätt, Korset bryter ner studien 

i olika delar för att förtydliga hur arbetet har blivit utfört och i vilken ordning. Fokuset 

med Korset är att strukturera upp arbetet och visa hur helheten är uppbyggd. Vidare 

konstaterar vi att Korset endast är en referenspunkt, då vi pendlar mellan olika delar och 

helheten, speciellt runt det centrala navet som även kan ses som en spiral, enligt 

studiens abduktiva tillvägagångssätt. De mörkare komponenterna utan pilar anser vi 

påverka oss genom hela studien. 
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2.2.1.Forskningsdesign 
 

Denna studie utformar vi som en kvalitativ fallstudie. Baratt, Choi och Li (2011) 

definierar en kvalitativ fallstudie som empirisk forskning som främst använder sig av 

kontextuellt rikt material från verkliga miljöer för att undersöka specifika fenomen. Vi 

har tidigare betonat att kontexten och miljöerna är viktiga för oss när vi undersöker 

fenomenet LP ur ett medarbetarperspektiv. Denna definition passar bra med både vårt 

syfte och våra metodval. 

  

Anledningen till att vi väljer att göra en kvalitativ fallstudie är att fallstudier, enligt 

Bryman och Bell (2015), innebär detaljerad och intensiv analys av ett enskilt fall, där 

fallets komplexitet och särskilda karaktär berörs. De hävdar att denna intensiva 

fördjupning ofta kan försvåra en generalisering. Samtidigt menar de att det viktigaste, 

vad gäller fallstudier, inte är ifall bidraget kan generaliseras till en större population, 

utan hur väl en forskare kan generera teori utifrån bidrag. Detta synsätt, anser de, 

placera fallstudier i den induktiva traditionen om relationen mellan teori och forskning. 

Då vårt syfte kräver ett närgånget förhållningssätt anser vi att fallstudiens intensiva och 

djupgående karaktär passar oss väl. Detsamma kan sägas om vår inriktning på 

förståelse. Vi vill främst skapa en djupare förståelse för sambandet mellan medarbetare 

och LP och detta gör vi bäst med en abduktiv fallstudie, med tanke på att ämnesområdet 

är situationsbetingat. Vi anser att denna djupare förståelse till stor del bygger på vårt 

empiriska material, då Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att det är just 

intervjupersonerna som är själva utgångspunkten för tolkningar vid fallstudier. Vidare 

menar de att intervjupersonerna skildras med avseende på aspekter som är intressanta 

för studien och att det då blir intervjupersonerna som skapar sammanhang för 

tolkningar.  

  

2.2.2.Teoretisk insamling 
 

Eisenhardt och Graebner (2007) menar att förnuftig empirisk forskning börjar med en 

stadig grund i relevant litteratur, identifierar ett forskningsgap, samt ett syfte som 

adresserar gapet. Vår studie bygger på ovan nämnd forskningsmodell “Korset” som 

beskriver studiens tillvägagångssätt, samtidigt som studien utifrån den teoretiska 

insamlingen ger grunden till utformningen och analysen av den empiriska 

undersökningen och hjälper oss i formuleringen av syftet. För att studien ska lyfta och 
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ge uppsatsen den nivå som vi eftersträvar väljer vi att bygga den teoretiska 

referensramen utifrån ett antal olika vetenskapliga artiklar, vilket ger den kumulativa 

nivå en “bra” studie kräver. För att öka studiens kvalité vad gäller den teoretiska 

referensram är studien utformad genom samma typ av forskningsdesign, vetenskapligt 

synsätt och metodik som tidigare forskare inom forskningsområdet har tillämpat. Målet 

med vår teoretiska referensram är i stora drag att samla in material som kan besvara vårt 

syfte, därför behandlar den teoretiska referensramen LP, medarbetare inom LP och 

begreppen självständighet och delaktighet utifrån ett LP-koncept.    

  

I den teoretiska referensramen tillämpar vi båda våra huvudbegrepp under en och 

samma huvudrubrik då vi ser att dessa är sammankopplade i många avseenden. 

Visserligen anser vi att det är möjligt att skilja på dem, men samtidigt tror vi att vårt 

empiriska material många gånger kommer att visa på sambandet mellan dessa, då vissa 

effekter av LP påvisas på samma sätt för båda faktorerna. Vi har tidigare betonat att 

dessa begrepp är svårtolkade och att olika individer kan ha olika uppfattning om dessa. 

Med tanke på att begreppen är svårtolkade väljer vi därför i detta kapitel att börja med 

att definiera begreppen. Under insamlingen av teoretiskt material, vad gäller 

självständighet och delaktighet, finner vi att dessa går att dela in i mindre, mer 

lättolkade, komponenter. Dessa komponenter utgör den stora delen av vår teoretiska 

referensram. 

Källkritik 

Vid insamlandet av vetenskapliga artiklar till studien väljer vi att kritiskt granska de 

artiklar vi tar del av. Den kritiska utvärderingen börjar med att vi söker igenom kända 

nyckelord kopplade till vår studie, avgränsar sökningen till inom vårt forskningsområde, 

tittar på de mest citerade artiklarna och vilket år de är publicerade. Sökningarna gör vi 

främst via Scopus, då vi anser Scopus vara en relevant sida för att hitta vetenskapliga 

artiklar, samtidigt som den är smidig och enkel att använda. Vi kollar även upp artiklar 

genom tidigare använda artiklar och ibland använder vi Google Scholar som sökmotor. 

Att använda tidigare artiklar för att hitta nya tycker vi är smart, då “bra” artiklar ofta är 

baserade på andra välformade artiklar, vilket styrker artiklarnas relevans och tyder på 

hög kvalité. 

  

För att säkerhetsställa kvalitén hos artiklarna sorterar vi dem efter antal citeringar, 

samtidigt som vi kollar om de är ”peer reviewed”. Att en artikel är peer reviewed 
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beskriver Bryman och Bell (2015) innebär att artikeln är kontrollerad och godkänd av 

sakkunniga inom området, vilket innebär att artikeln är av hög kvalité. Vidare menar 

författarna att den kollegiala granskningen är en lång process där artiklarna får 

feedback, blir granskade och ges möjlighet till ändringar. Vi anser därför att peer 

reviewed är ett krav för vetenskapliga artiklar som är med i vår studie.  

  

2.2.3.Utformning av intervjuguide 
 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär, anledningen till 

att vi väljer att använda semistrukturerade intervjuer baserar vi på att kvalitativ 

forskning är mindre strukturerad jämfört med kvantitativ forskning, vilket även Bryman 

och Bell (2011) styrker. Intervjuerna är anonyma, för att skydda medarbetarna från 

intrång i privatlivet, samtidigt som vi enligt författarna öppnar respondenterna för 

ärligare svar. Vi väljer även att spela in samtliga intervjuer vilket författarna nämner  är 

en vanlig metod vid kvalitativa intervjuer. Inspelningar av intervjuer menar de är ett 

viktigt tillvägagångssätt för att lyckas med en detaljerad analys av materialet, samt att 

det lättare fångar respondenternas egna ordalag. Vi anser därför att inspelningar av 

intervjuerna är av yttersta vikt för att lyckas presentera ett så ärligt och relevant 

underlag som möjligt för den empiriska delen av uppsatsen.  

  

För att utforma vår intervjuguide använder vi oss av specifika teman rörande de delar 

som intresserar studien, att fokusera på de viktigaste delarna anser vi underlättar vid 

genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna och ökar relevansen i intervjuerna. 

I våra semistrukturerade intervjuer öppnar vi för intervjupersonerna att utforma svaren 

efter egen tolkning vilket vi tror ökar intervjuernas styrka vad gäller den praktiska 

kopplingen till teorin. Författarna beskriver dessa teman och egna tolkningar som 

viktiga vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer. 

  

Intervjuguiden är av en flexibel variant för att ge möjligheten att ställa följdfrågor, 

vilket vi anser ger en möjlighet till fördjupad inblick i frågor som vi anser är intressanta 

och relevanta för studien. En semistrukturerad intervju anser vi därför, i enlighet med 

författarna, kan ge den bredd och det djup som en studiens empiriska insamling 

eftersträvar. 
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För att bygga en intervjuguide som är relevant för att besvara syftet, anser vi Trosts 

(2010) rekommendationer aktuella och intressanta vid utformningen av intervjuguiden. 

Att i enlighet med författarens rekommendationer göra en relativt kort lista av de 

delområden vi är intresserad att veta mer om, samtidigt som vi bryter ner studiens 

nyckelbegrepp i mindre komponenter, anser vi skapar relevans i intervjuerna. 

Relevansen kommer med att vi upplever ett ökat djup kring aktuella nyckelbegrepp, 

vilket vi anser leder till att tyngden hos studien ökar och kan ge den empiriska 

insamlingen ett material som är analyserbart för att utforma ett bidrag baserat på de 

nyckelbegrepp studien bygger på. 

  

De nyckelbegrepp studien bygger på och som frågorna i intervjuerna kommer kretsa 

kring är framförallt: medarbetare, självständighet, delaktighet, Lean Production och 

upplevelser. Vi väljer därför att i samtycke med Trost (2010) forma intervjufrågorna för 

att kunna bena ut dessa nyckelbegrepp, med mål om att skapa förståelse kring hur 

medarbetarna upplever dessa påverkande faktorer.  

  

I bilaga 2 beskriver och kategoriserar vi frågorna utifrån dess mål. Vi vill än en gång 

betona att vi ställer följdfrågor och att intervjufrågorna kan utmynna i andra svar än vad 

syftet med frågan är. 

  

2.2.4.Empirisk insamling 
 

Vår första plan är att endast intervjua medarbetare på “golvet”. Vi reviderar denna plan 

och inkluderar olika sorts medarbetare. I vår definition av medarbetare ingår även 

teamledare och flödeschefer. Vi anser att detta potentiellt kan ge oss en spridning i 

tolkningar, samtidigt som alla fortfarande har kopplingar till “golvet”. 

  

Då våra forskningsresurser är begränsade får vi inget annat val än att helt enkelt skicka 

ut trevare för att kunna identifiera organisationer som tillämpar LP. Vi börjar med att 

fråga bekanta om deras arbetsplatser. Ur det spåret kommer vi i kontakt med en 

organisation där vi intervjuar ett antal medarbetare. Vi anser dock att detta inte räcker, 

och för att få till stånd med den ovannämnda spridningen, skickar vi ut vårt försättsbrev, 

syfte, samt problematisering till organisationer vi antar tillämpar LP (se bilaga 3). Dessa 

antaganden är delvis baserade på tidigare forskning, som exempelvis Jasti och Kodali 

(2014), som menar att “Lean-rörelsen”, efter starten inom produktion, numera har 
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spridits till bygg-, vård-, och mjukvarubranschen. Alla personer vi kontaktar är väldigt 

positiva och mottagliga, samt tackar ja till vår förfrågan om att få genomföra intervjuer. 

Sammanlagt intervjuar vi elva medarbetare på tre olika arbetsplatser, inom ovan 

nämnda branscher. 

  

När vi genomför våra intervjuer är en av oss intervjuare medan den andra tar en 

observerande roll och fungerar som stöd via följdfrågor. Intervjuerna vi genomför sker 

under inspelning, för att kunna ge respondenterna en chans att komma till rätta och 

minska risken för misstolkningar. Som vi tidigare nämnt är våra huvudbegrepp 

svårtolkade därför ställer vi frågor som är ämnade att stycka upp nyckelorden i mindre 

komponenter. Därefter lämnar vi stort utrymme för personliga reflektioner och 

uppfattningar för att få ett så nyanserat empiriskt material som möjligt. Den av oss som 

observerar antecknar även under intervjun, som komplement till varje inspelning. De 

intervjuer vi genomför är i snitt cirka fyrtiofem minuter långa, även om det skiljer 

beroende på respondent.  

  

Efter genomförandet av intervjuerna väljer vi i direkt koppling att transkribera det 

insamlade materialet. Att transkribera materialet i direkt koppling till intervjuerna anser 

vi är smart då vi har intervjun färskt i minnet. Bryman och Bell (2011) påvisar vikten av 

noga planering av intervjuer och transkribering, då varje intervjuad timme tar ungefär 

sex timmar att få ner i textformat. Vi väljer därför att i ett tidigt skede genomföra de 

flesta intervjuerna, vilket ger oss gott om tid att transkribera materialet.   

Urval 

Vid vårt val av intervjupersoner väljer vi respondenter som arbetar inom organisationer 

som tillämpar ett LP koncept. Respondenterna vi väljer är medarbetare inom olika 

organisationer med varierad arbetserfarenhet. Vid urval av respondenter menar Trost 

(1997) att en kvalitativ studie kan bli ointressant om många respondenter är av samma 

karaktär, vilket ger en missvisande bild av helheten. Vidare belyser han vikten av ett 

heterogent urval, dock utan att intervjupersoner blir avvikande och extrema. För att få 

ett heterogent urval väljer vi därför att använda respondenter av olika karaktär, där vi 

anser att urvalets viktigaste aspekter är kön och ålder, vilket även styrks av författaren. 

Vi anser dock att vårt urval är situationsbetingat, då branscherna vi undersöker 

domineras av det maskulina könet. Vi är därför medvetna om att urvalet i studien är 

överrepresenterade av män.  
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Vi väljer i studien att intervjua elva olika respondenter, vilket vi anser är en rimlig gräns 

av antal intervjupersoner för studiens tidsmässiga ram, att begränsa studien efter en tids- 

och kostnadsaspekt nämner även Trost (1997) som ett ont måste, vid arbete med studier 

under tidspress.  

  

Studiens strategiska urval är genom en intervjustudie, vi använder oss därför delvis av 

ett snöbollsurval där vi når respondenter genom tidigare respondenter. Att använda sig 

av ett snöbollsurval beskriver Alvehus (2013) som en effektiv metod för att hitta 

lämpliga aktörer att intervjua. En negativ aspekt menar han dock kan bli att vi riskerar 

fastna i en viss typ av nätverk med liknande syn på intervjufrågorna. Därför väljer vi att 

kritiskt granska de respondenter vi blivit tilldelade för att på så sätt öka studiens 

tillförlitlighet.  

  

Genom att välja respondenter från tre organisationer som är verksamma i tre olika 

branscher får vi en tillfredsställande spridning på respondenternas likheter och 

erfarenheter vad gäller arbete utifrån ett LP-koncept. De individer vi intervjuar är 

medarbetare inom organisationer som påverkas av LP. Vår tolkning av vad som anses 

som en medarbetare sträcker sig från de som jobbar på “golvet” till de i chefsposition. 

Vi väljer därför ett urval av respondenter som både innehåller medarbetare från “golvet” 

och chefer inom organisationerna. 

Etiska överväganden 

Vårt forskningsområde är i många avseenden känsligt. Bland annat är huvudbegreppen 

svårtolkade och perspektivet vi undersöker är medarbetarnas. Att det kan vara känsligt 

att intervjua medarbetare stöds av Kvale och Brinkmann (2014) som menar att den 

mänskliga interaktionen i intervjuer påverkar intervjupersonen, och den kunskap som 

produceras genom en intervjuundersökning påverkar vår förståelse och tolkning. De 

menar att denna mänskliga interaktion följaktligen ger upphov till moraliska och etiska 

frågor vid intervjuforskning. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp fyra områden som diskuteras i etiska riktlinjer för 

forskare och dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna informeras om det 

allmänna syftet med undersökningen, om hur den är upplagd och om eventuella risker 
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och fördelar som kan uppstå till följd av deltagande i forskningen. Vad gäller informerat 

samtycke menar Trost (2010) att eventuella risker och fördelar inte behöver delges, utan 

att det räcker med att tala om vad den handlar om samt givetvis att svara på frågor som 

intervjupersonen kan ställa. Konfidentialitet inom forskning syftar till att skydda 

intervjupersonernas privata integritet och gäller frågan om vilken information som ska 

vara tillgänglig för vem. Vad författarna menar med konsekvenser inom ett etiskt 

sammanhang är att forskare måste bedöma effekterna av en kvalitativ studie både efter 

en skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras 

deltagande i studien ger. Ur ett pragmatiskt perspektiv ska alltså summan av potentiella 

fördelar för en deltagare och vikten av den kunskap som skapas uppväga risken att 

deltagaren lider skada. Författarna menar att Forskarens roll som person, forskarens 

integritet, är avgörande och att moraliskt ansvarsfyllt forskningsbeteende är mer än 

abstrakt etisk kunskap. Bland annat ska forskaren söka uppnå hög vetenskaplig kvalitet 

på den kunskap som publiceras. Forskningens oberoende kan hotas både av 

finansiärerna av ett projekt och av de som deltar i projektet. Det är därför viktigt att 

forskaren upprätthåller en professionell distans. 

  

Även om vi anser att vi har koll på dessa etiska överväganden känner vi att de är viktiga 

att ha i åtanke när vi utför våra intervjuer. Vi skapar en plan för intervjuerna med 

hänsyn till alla ovanstående områden, men främst vad gäller konfidentialitet. Vi är 

medvetna om att medarbetare har ett speciellt förhållande till sina ledare och därför 

anser vi att anonymitet är ett självklart val för intervjupersonerna. Däremot är det 

möjligt att effekten av anonymitet förminskas när vi ska utföra grundliga 

miljöbeskrivningar. 

  

2.2.5.Bearbetning av insamlat material 
 

I analysen väljer vi att göra tolkningar beroende på hur viss information berättas till oss 

under intervjuerna. Anderson och Mungal (2015) kallar denna analytiska metod för 

diskursanalys, där vi helt enkelt läser mellan raderna och försöker snappa upp 

underliggande känslor och indikationer. Med det sagt är vi inte ute efter att avslöja 

dolda hemligheter, utan vi är endast intresserade av att kunna återge respondenternas 

röster med så mycket “färg” som möjligt. Att använda diskursanalys passar oss även väl 

då Foucault (2002) menar att analysen av diskursiva händelser på inget vis behöver 
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begränsas till just den metoden, utan ger möjlighet till flexibilitet. Därför väljer vi att 

övergripande använda oss av en tematisk analys, med små inslag av diskursanalys. 

  

Vårt huvudsakliga syfte är att identifiera, analysera och rapportera teman eller mönster 

från det empiriska materialet för att sedan skildra det med det teoretiska materialet. 

Detta gör vi främst via en tematisk analys, vilket Braun och Clarke (2006) beskriver 

som en dåligt avgränsad, sällan erkänd, men vida använd kvalitativ analytisk metod. 

Vidare förklarar de att tematisk analys, som värst, organiserar och beskriver empiriskt 

material, men oftast går utöver det och tolkar olika aspekter av forskningsområdet. 

Braun och Clarke (2006) menar att en av fördelarna med tematisk analys är dess 

flexibilitet, då den via sin teoretiska frihet potentiellt kan ge en fyllig och detaljerad, 

men även komplex, redogörelse. Att tematisk analys ofta används inom kvalitativ 

forskning stöds av Vaismoradi, Turunen och Bondas (2013), som menar att en stor del 

av alla analyser i publicerade vetenskapliga artiklar väsentligen är tematiska, men är 

antingen beskriven som något annat eller helt enkelt inte identifierad som en specifik 

metod. I denna studie finner vi bland annat, i det empiriska materialet, teman som 

hierarkiväggar och standardisering vilka inte nämns så starkt i tidigare forskning om LP. 

Samtidigt lägger vi märke till att alla verkningar som LP ger på medarbetare är 

situationsbetingade, vilket tidigare forskare däremot betonar. Vi ser dock att den 

situationsbetingade biten är relevant för studiens bidrag och väljer därför att tillämpa ett 

situationsbetingat synsätt. Dessa teman är stundtals svåra att komma fram till, men ett 

exempel i vår metod är att vi strukturerar den teoretiska referensramen, empirin samt 

analysen på snarlika sätt. Exempelvis kan alla avsnitt i den teoretiska referensramen 

jämföras och skildras med motsvarande avsnitt i empirin, vilket i sin tur kan ”kokas 

ner” och redogöras i motsvarande analysavsnitt. Vi anser även att härledningen av våra 

komponenter har hjälpt oss komma fram till teman; Komponenterna har tillåtit oss att 

enkelt kategorisera olika uttalanden och konstateranden, vilket hade varit mycket 

svårare att göra om vi inte hade brutit ned huvudbegrppen självständighet och 

delaktighet. 

  

I analysen väljer vi slutligen att illustrera processen från studiens nyckelbegrepp till 

studiens bidrag genom modellen “Desti´llo”. Modellens syfte är att förtydliga den 

analyserande processen och visa hur vi tar steg nedåt mot bidraget genom en 

“destillering” av nyckelbegreppen, självständighet och delaktighet. 
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2.2.6.Kvalitetskriterier 
 

Utvärdering är en konstant inom företagsekonomisk forskning. För att kunna utvärdera 

kvalitet inom forskning har kriterier som reliabilitet och validitet utvecklats. Bryman 

och Bell (2015) menar dock att det har varit diskussioner bland kvalitativa forskare vad 

gäller relevansen av dessa kriterier inom kvalitativ forskning. Som en följd menar de att 

begreppen trovärdighet och äkthet växer fram som två grundläggande kriterier inom 

kvalitativ forskning. Trovärdighet består i sin tur av fyra delkriterier, vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2015) menar att huruvida forskning accepteras eller ej ofta beror på 

tillförligheten, sett ur andra personers ögon. Exempelvis menar de att tillförlitlighet kan 

uppnås via respondentvalidering, vilket innebär att personer som berörs av den 

studerade sociala verkligheten får ta del av bidraget och får en chans att bekräfta att 

verkligheten uppfattats på rätt sätt. Denna teknik kan även kallas deltagarvalidering 

vilket, enligt Kvale och Brinkmann (2014), kan ge intervjupersoner en möjlighet att 

kommentera intervjuarens tolkningar samt utveckla sina egna ursprungliga uttalanden. 

Vi anser att denna teknik passar oss väl, och vill likna tekniken med pendlandet mellan 

tolkningar (Arbnor & Bjerke, 1994). Denna teknik ger oss möjlighet att pendla mellan 

tolkningar tills vi uppnår en viss grad av tillförlitlighet. Denna grad av tillförlitlighet 

anser vi att vi når upp till genom att ha en dialog med respondenterna rörande det 

transkriberade empiriska materialet. Samtidigt tar vi hänsyn till att svaren från 

respondenterna kan tolkas på olika vis, vilket är ytterligare en anledning till att föra 

denna dialog. 

Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2015) kan överförbarhet kopplas till en kvantitativ studies 

generaliseringsförmåga. Vidare betonar de att kvalitativ forskning oftast innebär 

studerandet av små grupper, där djup istället för bredd söks, och att kvalitativa bidrag 

oftast orienterar sig mot det kontextuellt unika och betydelser av aspekter inom det 

studerade. De menar att kvalitativa forskare, istället för generalisering, uppmuntras till 

att producera fylliga och täta beskrivningar som förser andra forskare med materialet för 

att bedöma överförbarheten av bidraget till andra miljöer. Detta kriterium anser vi vara 

särskilt betydelsefullt för oss, då vi flertalet gånger nämnt att vårt forskningsområde är 

situationsbetingat. Detta medför att överförbarhetskriteriet är än viktigare för oss. Vi 
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behöver vara så tydliga med vår beskrivning av miljön och sammanhanget som möjligt. 

Fastän vi inte försöker generalisera, ser vi att det empiriska materialet pekar mot 

likheter, som vi anser kan tillämpas på liknande miljöer. Ett problem vi däremot stöter 

på, vad gäller överförbarhet, är organisationernas anonymitet. Vi måste konstant väga 

upp fylliga beskrivningar av miljöer mot organisationers anonymitet, som inte får röjas.  

  

Pålitlighet 

Pålitlighetskriteriet anser vi vara sammankopplat till vårt behov av att vara tydliga i vår  

beskrivning av fallet. Enligt Bryman och Bell (2015) innebär pålitlighetskriteriet att 

hela forskningsprocessen detaljerat och lättillgängligt dokumenteras för att andra 

forskare ska kunna bedöma ifall tillvägagångssättet är lämpligt och i vilken utsträckning 

de teoretiska slutsatserna är berättigade. För oss gäller det att vara så konsekventa och 

kausala som möjligt i våra tolkningar. Genom att bygga tillvägagångssättet på tidigare 

beprövade metoder, och kritiskt granska dessa, anser vi att studiens pålitlighetsnivå är 

tillfredsställd.  

Konfirmering 

Även konfirmeringskriteriet påverkar studien. Vi nämner tidigare att vi mest liknar den 

humanistiska forskaren, enligt Gilje & Grimen (2007), då vi är medvetna om att våra 

egna värderingar kommer att inverka på våra tolkningar. Bryman och Bell (2015) menar 

att konfirmeringskriteriet syftar till att säkerställa att forskare, samtidigt som han eller 

hon är medveten om att total objektivitet är omöjlig inom företagsekonomisk forskning, 

kan visa att denne har agerat i god tro. Att forskaren inte för uppenbart har tillåtit 

personliga värderingar eller teoretiska benägenheter styra forskningen. Att söka teman 

och mönster anser vi säkerställer att vi agerar i god tro, då våra främsta bidrag baseras 

på flera utsagor. 

  

Även äkthet består av ett antal delkriterier vilka, Bryman och Bell (2015) menar berör 

mer generella forskningspolitiska konsekvenser. Dessa delkriterier är rättvis bild, 

ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet. Författarna hävdar att 

äkthetskriterierna uppfattas som provokativa, men att de trots det inte har varit 

inflytelserika. Med tanke på nivån av vår studie väljer vi därför att bortse från dessa. 
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2.2.7.Metodkritik 
 

Trost (2010) menar att det alltid blir ett bortfall av information vid intervjuer, oavsett 

hur informationen lagras. Denna information kan finnas i utseende, gester, leenden, 

tonfall med mera. Vi anser även att denna sorts information är viktig och därför väljer vi 

att transkribera våra muntliga intervjuer så snart det går, medan samtalet fortfarande är 

“färskt i minnet”. Trots detta är vi medvetna om att det blir ett visst bortfall i form av 

bland annat beteenden och tonfall, som i vårt fall är en viktig del av empirin då våra 

tolkningar baseras på medarbetarnas egna upplevelser. 

  

Vad gäller medarbetarnas tolkningar vill vi än en gång betona att våra nyckelbegrepp är 

svårtolkade och att det i sig försvårar våra intervjuer. För att underlätta och förtydliga 

begreppen delas de upp i mer lätthanterliga komponenter. Trots detta missuppfattar 

respondenterna vissa frågor och då formulerar vi om frågan tills den blir förståelig. 

Överlag tycker vi ändå att våra intervjufrågor ger oss den helhetsbild vi eftersträvar. 

Frågorna tenderar till och med ett fåtal gånger att belönas med väldigt intressanta svar 

genom en misstolkning av syftet med frågan, vilket vi ser som en positiv effekt så länge 

det inte sker i alltför stor utsträckning. Att en fråga misstolkas anser vi kan ge oss en 

bild som vi inte tidigare har tänkt på, vilket kan ge oss en tydligare bild av helheten. 
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3.Teoretisk referensram 
 

Studien syftar mot att skapa förståelse för hur medarbetare upplever att 

självständigheten och delaktigheten påverkas vid en tillämpning av Lean Production 

(LP). För att besvara syftet väljer vi att presentera LP med fokus på de delar vi lyfter 

som relevanta för vår forskning. Utöver självständighet och delaktighet anser vi även 

LP tillämpningsmetoder och medarbetares arbetsmiljö vara relevant i samband med 

appliceringen. Vi utgår därför från innebörden och går sedan ner i 

tillämpningsområdena för att tillslut komma till medarbetarperspektivet inom LP. 

Vidare från medarbetarperspektivet väljer vi att titta på deras arbetsmiljö, välbefinnande 

och hälsa, för att slutligen mynna ut i studiens huvuddel som är självständighet och 

delaktighet. Självständigheten väljer vi att dela upp i tre komponenter, nämligen: 

påverkningsgrad, beroendeställning och ansvar. Vidare i delaktigheten delar vi upp 

begreppet i tre komponenter, vilka är: beslutsfattande, frivillig delaktighet och 

teamwork.  

  

Studiens teoretiska referensram bygger på tidigare forskning inom ovan nämnda delar 

och kretsar kring vetskapen om vad som påtalas i tidigare forskning runt LP. De studier 

vi anser vara relevanta för vår uppsats väljer vi därför att anamma i vår teoretiska 

referensram i form av en sammanfattning av dessa nyckelbegrepp. Vi väljer utifrån 

dessa delar att forma en teori som slutligen mynnar ut i en modell för den empiriska 

strukturen.  

  

3.1.Innebörden av Lean Production 
 

Tortorella och Fogliatto (2014) betonar att få organisationer fullständigt förstår filosofin 

bakom välkända LP-tekniker, trots att LP är ett väl utforskat koncept. De menar att 

teknikerna leder till att många västerländska företag utan framgång försöker importera 

japanska tillverkningstekniker till deras egna produktionssystem. Anledningen till dessa 
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misslyckanden är, enligt författarna, eftersom existerande sociokulturella faktorer som 

är involverade i förändringsprocessen försummas. LP är enligt Holweg (2006) inte 

enbart en metod för massproduktion, utan snarare en metod som skiftar mellan kvalité 

och produktivitet. Vilket enligt författarna har leder till ett nytänkande hos många 

högproducerande repetitiva arbetsmiljöer.     

  

LP är ett avancerat produktionssystem som enligt Womack et al. (1990) utvecklats 

bortom dess ursprung inom bilindustrin. Utvecklingen menar de skapar ett rationellt 

produktionssystem genom att synergiskt koppla samman olika hanteringsmetoder inom 

konceptet. De hanteringsmetoder som ofta diskuteras vid hanteringen av ett LP-koncept 

nämner Wickramasinghe och Wickramasinghe (2012) vara bland annat: JIT, HRM, 5S, 

Kanban och TQM. Att använda sig av en HRM-metod anser författarna kan underlätta, 

men också begränsa införandet av ett LP-koncept till verksamheten. Att exempelvis 

använda JIT och TQM som hanteringsmetoder menar Shah och Ward (2003) kommer 

hjälpa organisationen effektivisera verksamheten genom till exempel minskat spill i 

tillverkning och arbetstid. Författarna menar vidare att kontinuerliga förbättringar av 

kvalitén och hållbarheten rörande kvalitetsprodukter kan leda till att effektivisera 

verksamheten. Hines, Holweg och Rich (2004) menar att LP ständigt utvecklas och 

förändras, och antyder därmed att definitioner av konceptet endast kommer att vara 

“stillbilder” av ett objekt i rörelse som inte är giltig under längre tid. 

  

3.1.1.Tillämpning av Lean Production 
 

LP har en bred operationell sida med många olika tekniker och verktyg. Däribland har 

vi tidigare nämnt: JIT, HRM, 5S och Kanban. Dessa tekniker har inom tidigare 

forskning visats vara starkt beroende av medarbetare, men Pettersen (2009) menar 

samtidigt att LP endast är definierat i operationella termer, med olika tekniker som de 

ovannämnda. 

  

Just-In-Time (JIT) beskrivs av Beauvallet och Houy (2010) som en del viktig del inom 

LP för att lyckas med effektiviseringen av verksamheten. Ett av JIT:s huvudsakliga mål 

är enligt Shah och Ward (2003) att eliminera alla former av spill och avfall och att 

fokuset för JIT-metoder till stor del ligger på att hitta ett kontinuerligt produktionsflöde 

och snabba omställningsmetoder, medan säkerhetsmetoder och liknande icke 

produktionsinriktade verksamhetskomponenter blir lidande. Att JIT bygger på både 
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negativa och positiva effekter styrker även Wickramasinghe och Wickramasinghe 

(2012) då de menar att JIT leder till positiva effekter i ökade produktionsflöden och 

minskade lager, men även negativa i den bemärkelsen att de kan orsaka både fysisk- och 

psykisk ohälsa. Författarna tror att potentialen för skadliga effekter på medarbetarna 

också bör tas i beaktande, då dessa moraliska medarbetarproblem kan sabotera 

effektiviteten de eftersträvar med att implementera JIT i samband med LP i en 

organisation.   

  

Enligt Bonavia och Marin-Garcia (2011) försummades ofta HRM-frågor i samband med 

LP innan 90-talet, då mycket av forskningen rörde de tekniska aspekterna av 

verksamheter istället för människorelaterade frågor. Sedan dess läggs ett större fokus på 

“varför” LP lyckas, eller misslyckas, och som en följd har uppmärksamhet riktats mot 

HRM-relaterade faktorer. Paez, Dewees, Genaidy, Tuncel, Karwowski och Zurada 

(2004) påpekar att LP representerar en förändring i produktionssystemen som kräver 

integrationen av mänskliga och tekniska arbetsmetoder. Därför, menar de, att 

organisationer bör optimera tekniska och humana system gemensamt. Tortorella och 

Fogliatto (2014) föreslår sex HRM-metoder som de anser passar bra in i organisationer 

som tillämpar LP. Dessa metoder är coachning, kommunikation, 

medarbetarengagemang, motiverande incitament, erkännande och främjande av 

teamwork. 

  

Randhawa och Ahuja (2017) menar att 5S ofta är första steget mot ständiga 

förbättringar, och kan beskrivas som “hushållning” via fem faktorer. Även Abolhassani, 

Layfield och Gopalakrishnan (2016) menar att 5S anses vara den lättaste LP-tekniken 

och kallar det för inkörsporten för organisationer vid en implementering av LP. Dessa 

fem faktorer är organisering, ordning, rensning, standardisering och disciplin. Ramesh 

och Ravi (2017) menar att “hushållning” via 5S har visat sig reducera olyckor och 

misstag på arbetsplatser. Dessa arbetsplatser visar sig dessutom ha väldigt bra 

arbetsmiljöer där motivationen och medarbetardelaktigheten är hög. 

  

Drauz, Kasperk och Von Mangoldt (2013) beskriver Kanban som ett dragande 

signaleringssystem för att utlösa handlingar, där endast det som konsumeras ska ersättas 

eller åtgärdas, där signaleringen vanligtvis sker på så kallade Kanbantavlor eller med 

Kanbankort. Enligt Elbadawi, McWilliams och Tetteh (2010) är Kanban ett mycket 
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responsivt system mot kundbehov, men betonar även att det underlättar för medarbetare 

då de får det de behöver, där de behöver det och när de behöver det. 

  

 

3.2.Medarbetare i Lean Production 
 

Tortorella och Fogliatto (2014) menar att en av nyckelaspekterna för en framgångsrik 

förändring i styrning är förståelsen om hur medarbetare och organisationer upplever 

förändringar när de exponeras för en miljö av övergångar. På grund av detta menar de 

att ett arbetsperspektiv som stödjer sig på LP-principer är starkt beroende av 

medarbetares flexibilitet och engagemang.  

  

Parker (2003) finner att LP negativt påverkar medarbetarna vad gäller autonomi, 

delaktighet i beslutsfattande, användande av kompetens och frivillig delaktighet. Enligt 

Rodriguez et al. (2016) har tidigare forskning även påvisat positiva effekter, men de 

menar att detta överskuggas av den negativa påverkan. 

  

Ashton och Sung (2002) menar att organisationer som värderar sin arbetskraft, 

investerar i utbildning och träning, utvecklar kompetens, tillåter medarbetare en viss 

grad av autonomi samt gör medarbetare mer delaktiga i beslutsfattande, vilket ger större 

chans att skapa framgångsrika kunskapsbaserade organisationer. 

  

3.2.1.Arbetsmiljö, välbefinnande & medarbetarhälsa 
 

Att implementera och tillämpa LP i en organisation leder enligt Hasle et al. (2012) till 

effekter på medarbetares hälsa och välbefinnande. Dessa effekter kan enligt författarna 

figurera i både negativ och positiv bemärkelse då de upplever att LP kan vara en 

effektiv strategi men också pressande. Att strategin är effektiv menar de speglas av att 

kompetensen ökar, de får en större bredd i arbetsrollen och en större variation på 

arbetet. De negativa effekterna beskriver de blev genom hälsoproblem i form av låg 

arbetstillfredsställelse, stress och muskuloskeletala sjukdomar. Författarna har 

undersökt elva studier, där sju påvisar ett negativt samband mellan LP och arbetsmiljön, 

välbefinnande samt hälsa. Att LP kan leda till negativa effekter hos organisationen 

styrker även Seppälä och Klemola (2004) då de påvisar problem vad gäller tidspress 

som leder till stress. Författarna tar däremot även upp effekten LP ger den sociala 
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relationen mellan medarbetare som en positiv aspekt. Att LP leder till positiva effekter 

anser även Bouville och Alis (2014) då studier inom konceptet ofta leder till en 

effektiviserad verksamhet. Dock så menar författarna att de positiva effekterna inte kan 

väga upp de negativa effekterna LP ger upphov till. Dessa negativa effekter uppkommer 

ofta genom hälsoproblem som formas av en stressad och pressad arbetsplats.  

  

Efter utbredningen av LP-konceptet har forskare enligt Hasle et al. (2012) diskuterat 

LP:s eventuella påverkan på arbetsmiljön. Tidigare forskare kom enligt författarna 

överens om att LP är ”medelvärdet”, samtidigt som de fokuserar på de negativa 

effekterna och bildar en uppfattning om hur LP påverkar arbetsmiljön. Målet med 

forskningen blev därefter att presentera en LP-arbetsmiljö och visa vilka effekter på 

anställdas engagemang, trivsel och hälsa som konceptet gav upphov till. Vid en 

fokusering på arbetsmiljön kommer enligt Cullinane, Bosak, Flood och Demerouti 

(2014) arbeten med högre komplexitet leda till ökad delaktighet i beslutsfattande och 

ökad målmedvetenhet hos medarbetarna. Befintliga studier menar författarna trycker på 

negativa effekter rörande effekterna på medarbetarnas hälsa och arbetsförhållanden, 

dock baseras dessa undersökningar på arbeten med låg nivå av komplexitet. De ser 

samtidigt att ett ökat antal studier visar ett tydligt samband, vad gäller att LP leder till 

både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön och medarbetarnas välbefinnande. 

Sammanfattningsvis anser Hasle et al. (2012) att effekterna på medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande kan ses som ett resultat baserat på förändringarna i arbetsmiljön 

påverkade av LP. 
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Figur 2. Modell över LP:s effekter på arbetsmiljö, medarbetar hälsa och välbefinnande. Egen 

modifikation “Hammaren”. Källa: UNIT1 Hasle (2014). 

  

Modellen “Hammaren” beskriver implementeringen av LP från att idéen uppkommer 

och sätter den i kontext, till att den appliceras och visar vilka effekter LP leder till på 

arbetsmiljön i stort och i synnerlighet hur den påverkar medarbetares hälsa och 

välbefinnande. Syftet med “Hammaren” är att ge en tydlig bild av hur processen med 

LP påverkar och ger effekter på medarbetare och deras arbetsmiljö.    

   

Att involvera medarbetare i LP menar Shah och Ward (2003) skapar positiva effekter på 

arbetsmiljön. Författarna beskriver medarbetare som en viktig del, men trycker 

samtidigt på att medarbetare endast är en av tio komponenter för att lyckas med en 

effektivisering. Vad gäller den mer tillverkningsinriktade delen anser därför Hasle et al. 

(2012) att effekterna av LP fortfarande är ganska outforskade och kräver djupare 

studier. Dessa studier anser de bör beröra begrepp rörande till exempel självständighet 

och delaktighet för att hitta positiva och negativa effekter rörande medarbetare på en 

detaljerad nivå. Målen med studierna menar författarna är att framhäva effekterna och 

presentera hur dessa kan hanteras eller appliceras inom konceptet.   

  

Angående LP:s påverkan på medarbetares hälsa granskar Hasle (2014) nitton studier 

från främst Kanada och USA men även två från Storbritannien. Studierna visar enligt 

författarna olika hälsorisker inom LP och konsekvenserna av dessa. De ser att tolv av 

studierna presenterar information om hälsorisker i form av muskuloskeletala sjukdomar 

(MSD) som består av stress, trötthet och spänningar. Vidare ser de att sex av studierna 

påvisar ett samband mellan MSD och två tvetydiga orsaker, fyra visade ett samband 

med trötthet, spänningar, stress och tre tvetydiga orsaker. Av dessa ser författarna att 

några inte hittar tydliga samband mellan medarbetares hälsa och LP, gemensamt är att 

ingen hittar tydliga positiva effekter på medarbetarnas hälsa. Resultatet av studierna 

tyder enligt författarna överlag på tydliga negativa konsekvenser på medarbetarna i 

form av intensifiering av arbetet, stress och MSD. 

  

Vid en undersökning gjord av Anderson-Connolly, Grunberg, Greenberg och Moore 

(2002) visade intervjuer med medarbetare att de fem viktigaste aspekterna för påverkan 

på medarbetarna var: ökning av arbetsbelastning, ökad självständighet, ökad 
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skicklighet, arbete i grupper och ökad användning av ny teknologi. Författarna menar att 

effekten på medarbetarna synliggörs genom hälsorisker i form av: stress, 

hjärtsjukdomar, illamående, sömnsvårigheter och ökat blodtryck. 

  

 

Figur 3. Modell över bundna omstruktureringar av medarbetarnas arbetsplats. Källa: UNIT1 Anderson-

Connolly et al. (2002)  

  

Connolly et al. (2002) menar med modellen att jobbstrukturen hos organisationen leder 

till stressmoment hos medarbetare vilket utmynnar i form av stress eller 

tillfredsställelse. Att medarbetare upplever en hög nivå av stress i arbetsmiljön beskriver 

de kan leda till beteende- och hälsoproblem, samtidigt som en bra nivå av stress kan 

leda till tillfredsställelse och kontroll över situationen. Syftet med modellen är att 

klargöra för hur medarbetares stress påverkar deras hälsa, beteende och 

jobbtillfredsställelse.  

  

3.3.Självständighet och delaktighet i Lean Production 
 

3.3.1.Självständighet 
 

Hackman och Oldman (1975) definierar autonomi som: “till vilken grad ett arbete 

tillhandahåller substantiell frihet, oberoende och urskillning till medarbetaren vid val av 

procedur och schemaläggning av ett arbete.”. Rodriguez et al. (2016) menar att detta är 

en väldigt traditionell definition. De hänvisar istället till De Treville och Antonakis 
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(2006) definition av “ansvarsfull självständighet”: “En ökning i ansvarsskyldighet som 

framväxer från decentrentralisering av auktoritet, maktdelning och deltagande i 

beslutsfattande.”. Denna definition tyder på att självständighet och delaktighet är 

sammankopplade. 

  

Enligt Feldman (1992) definieras självständighet eller autonomi, inom en organisatorisk 

kontext, som en individs rätt att göra val baserat på en auktoritativ utvärdering av en 

situation. Snape och Redman (2010) utvecklar denna beskrivning, och definierar 

självständighet som mängden valfrihet en medarbetare uppfattar den har över viktiga 

aspekter av dennes arbete, såsom omfattningen av uppgifter åtagna, arbetstakten och 

tillvägagångssättet. 

  

Graden av självständighet hos individer inom en organisation som applicerar LP 

påverkar enligt Anderson-Connolly et al. (2002) hälsan och tillfredsställelsen hos 

medarbetare. En ökad självständighet, menar de, riskerar leda till hälsorisker hos 

medarbetare, samtidigt som det kan leda till ett skadligt beteende hos medarbetare. De 

menar vidare att en ökad självständighet även kan leda till ökad tillfredsställelse hos 

individer med högre kompetens och behov av mer självständighet. 

 

Figur 4. Modell över kategoriseringen av begreppet självständighet. Egen konstruktion “Pyramiden”. 

  

Modellen ”Pyramiden” visar på uppbyggnaden av medarbetares självständighet. Dessa 

tre komponenter av självständighet är svåra att rangordna, samt att vi inte vill 
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kvantifiera aspekterna, och därför väljer vi att likställa alla. Ansvar, påverkningsgrad 

och beroendeställning är därmed ett sätt definiera självständighet, och “Pyramiden” 

syftar endast till att förklara uppbyggnaden av begreppet. 

  

Påverkningsgrad 

Snape och Redman (2010) fann att medarbetare som till en hög grad kan påverka 

utformningen av sitt arbete är motiverade och redo att prestera. De menar därtill att en 

hög grad inflytande på sitt eget arbete, alltså självständighet, kan eliminera behovet för 

medarbetare att ständigt kontrollera tillåtelse att agera med chefer. Författarna indikerar 

att arbeten som har en struktur som begränsar medarbetarnas självständighet kan få 

konsekvensen att de anställdas kapacitet till att använda sina skickligheter och förmågor 

för att hjälpa företaget och sina kollegor förminskas. Oudhuis och Tengblad (2013) 

menar att denna begränsning av självständighet i form av påverkningsgrad är en direkt 

effekt av en ökad standardisering. De menar däremot att en högre påverkningsgrad kan 

skada lika mycket som en högre standardisering då många organisationer som 

karaktäriseras av en hög påverkningsgrad har för få rutiner och standarder, vilket i sin 

tur kan leda till “obundna” arbetsplatser där negativa arbetsmiljöer får ”härja fritt”. 

Detta argumenterar Benson och Lawler (2003) emot, då de fann att produktiviteten ökar 

när medarbetare får en ökad påverkningsgrad, stimulerande feedback och förses med 

lämpliga förutsättningar för att kunna arbeta självständigt. 

  

Ytterligare en effekt av en minskad påverkningsgrad är, enligt Oudhuis och Tengblad 

(2013), att medarbetarna känner lägre ansvar för produkten. De menar att känslan av att 

ha skapat något blir förminskad då medarbetare inte får höja sin röst inom det dagliga 

arbetet och arbetet förlorar en så kallad “richness”. Känslan av att bli förminskad 

medför i sin tur att medarbetare inte längre är villiga att utnyttja sin kreativa och 

innovativa kapacitet. Hasle et al. (2012) fann att organisationer som gav medarbetare en 

större påverkningsgrad ofta hade positiva arbetsmiljöer; åtminstone att den ökade 

påverkningsgraden var en positiv aspekt av arbetet. Cullinane et al. (2014) menar 

däremot att LP har potentialen att öka självständighet där medarbetare aktivt deltar i 

beslutstagande, vilket motsäger standardiseringen i LP. En metod för detta skulle kunna 

vara att använda sig av Paez et al. (2004) princip om “direct authority”. Detta innebär 

att beslut delegeras till personen eller arbetslaget som har tillgång till mest information 

som är direkt hänförliga till beslutet. Det vi ser från ovan teori är att påverkningsgraden 
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till stor del bygger på hur beroende medarbetare är av varandra för att fatta beslut, 

baserat på kompetens och komplexitet. 

  

Beroendeställning 

Vad gäller medarbetares självständighet menar Hasle et al. (2012) att medarbetare har 

en beroendeställning som både kan tolkas genom möjligheten till att fatta egna beslut 

och genom beroendet av andra för att fatta beslut. Författarna beskriver vidare att 

medarbetares beroendeställning dels beror på kompetensnivån men också på behovet av 

samarbete mellan medarbetarna. Effekterna på medarbetare beskriver författarna beror 

på till vilken grad de blir involverade i organisationens beslutsfattande. Vid en hög grad 

av kompetens hos medarbetarna menar de att effekten kan bli i form av 

jobbtillfredsställelse, då de får jobba mycket självständigt och ta mycket ansvar. Dock 

så menar de att det lätt kan övergå till stress om medarbetare upplever att de blir 

överbelastade med arbetsuppgifter och ansvar som de ej kan hantera. Samtidigt menar 

Seppälä och Klemola (2004) att medarbetare inom en organisation är väldigt beroende 

av varandra och att ansvaret bör fördelas mellan medarbetare, för att minska risken för 

hälsoproblem. Författarna betonar därför vikten av ett socialt samspel mellan 

medarbetarna och beskriver det sociala klimatet som en viktig aspekt för ett fungerande 

samarbete.       

  

Att medarbetarnas kompetensnivå är viktig för beroendeställningen inom en 

organisation visar Hasle et al. (2012) blir allt mer tydligt då medarbetarna avviker från 

sitt kompetensområde. Vilket de menar skapar problem inom organisationer med 

medarbetare som jobbar självständigt inom specifika kompetensområden. Att 

medarbetare har en hög självständighet menar Hasle (2014) är synonymt med ett 

komplext och mer krävande arbete och att ett mindre komplext arbete minskar 

självständigheten. Dock så menar de att ett LP-koncept inte nödvändigtvis bygger på 

medarbetare med stor självständighet, då undersökningar de gör visar att majoriteten av 

deltagarna inte har komplexa arbetsuppgifter. Författarnas slutsats blev därför att de inte 

med all säkerhet kan fastställa att LP kommer leda till en ökad självständighet hos 

medarbetare. 

  

Vad gäller påverkan på medarbetares beroendeställning utifrån samarbetsvilligheten 

mellan medarbetare anser Seppälä och Klemola (2004) att ett ökat samarbete enbart 
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kommer leda till positiva effekter på medarbetare. När medarbetare är beroende av 

varandra menar författarna att effekterna blir i form av bättre relationer och en ökad 

möjlighet till att lösa arbetsuppgifter av högre komplexitet. Vidare visar studier enligt 

Cullinane et al. (2014) att samarbeten mellan medarbetare hjälper individerna att nyttja 

sin kompetens, vilket möjliggör en potentiell ökad självständighet hos medarbetare. Att 

medarbetare ges en möjlighet att utvecklas och nyttja redan funnen kompetens menar de 

ger en positiv påverkan på hur självständigt medarbetare kommer klara att utföra sina 

arbetsuppgifter. Studierna styrker de resonemang Seppälä och Klemola (2004) 

presenterar gällande att ett ökat samarbete leder till positiva effekter på medarbetare. 

Beroendeställningen ser vi bygger på att medarbetare tar ansvar för sitt 

kompetensområde och samtidigt tar ansvar för att nyttja samarbetet mellan medarbetare 

där uppgifterna är komplexa.   

Ansvar 

Snape och Redman (2010) menar att upplevd självständighet förhöjer medarbetares 

känsla av ansvar för utfall av arbete och ökar deras villighet att göra det lilla extra för att 

fullfölja uppgifter. Omvänt menar de att en låg upplevd självständighet kan främja en 

känsla av “inlärd hjälplöshet”, att endast se resultatet av arbetet som något gott, så 

kallad “inlärd flit”, och mekaniskt och repetitivt arbete, vilket sannolikt leder till sämre 

prestationer och lägre delaktighet. Detta håller De Haan, Naus och Overboom (2012) 

med om då de fann att ansvar för arbete hade en påverkande effekt på 

jobbtillfredställelse via en ökad upplevd självständighet.  

  

Enligt De Treville och Antonakis (2006) kräver respekt för medarbetaren att vissa typer 

av auktoritet och ansvar, såsom inspektion, kvalitetskontroll samt verktygsunderhåll, 

överförs till lägre nivåer i organisationer. De menar vidare att även om LP minskar 

valen vad gäller procedurer och tidpunkter ökar potentialen av självständighet där 

medarbetare aktivt får delta i beslutsfattande. Vidare nämner Jackson och Mullarkey 

(2000) gränskontroller vid ansvarsfördelningen som viktiga för att öka arbetstrivseln 

och medarbetarnas välbefinnande, samtidigt som de ser tecken på motsatta effekter vad 

gäller arbetsbelastningen.  

  

Ett problem som Anderson-Connolly et al. (2002) däremot trycker på vad gäller 

självständighet är att individer reagerar olika på mer ansvar, vissa upplever en ökad 

stress vid mer självständiga arbetsuppgifter och andra känner en ökad tillfredsställelse i 
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samband med självständiga arbetsuppgifter. Även De Treville och Antonakis (2006) 

menar att när det gäller ansvar och självständighet, kanske inte “en storlek passar alla”. 

Istället menar de att ansvar är mer tillämplig på organisationer där medarbetarna har en 

större delaktighet i beslutsfattande, då även ansvar och delaktighet i kombination kan 

frambringa självständighet. Detta kausala samband visar på ytterligare kopplingar 

mellan våra huvudbegrepp och komponenterna inom dessa. 

  

3.3.2.Delaktighet 
 

Delbridge, Lowe och Oliver (2000) menar att LP-filosofin medför 

medarbetardelaktighet vid beslutsfattande och problemlösning. Delaktighet är helt 

enkelt något som ingår i ett LP koncept. Samtidigt menar Cooney och Sohal (2004) att 

utvecklingen av medarbetare via deltagande i arbetslag är av väsentlig betydelse. Enligt 

Jaca et al. (2012) beräknas frivilligt engagemang, och deltagande av medarbetare vara 

de mest framgångsrika metoderna för att implementera LP. 

  

 

Figur 5. Modell över kategoriseringen av begreppet delaktighet. Egen konstruktion “Urnan”.  

  

Modellen “Urnan” visar hur delaktigheten samverkar mellan medarbetare och 

organisationer. Vid samverkan mellan medarbetare och organisationer ges delaktighet i 

beslutsfattande och team av organisationer till medarbetare. När det gäller frivilliga 
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delaktigheten ligger det på medarbetare att ta del av den, samtidigt som chansen till 

frivillig delaktighet måste ges av organisationer. Vi har valt att utgå från “Urnan” i våra 

rubriker kopplade till delaktigheten. Syftet med “Urnan” blir därför att tydliggöra  

samverkan mellan organisationer och medarbetare vad gäller medarbetares delaktighet. 

Beslutsfattande 

Deltagande i beslutsfattande innebär, enligt Wickramasinghe och Wickramasinghe 

(2011), fördelningen av beslutsmakt, som vanligtvis är en förmån eller ett ansvar för en 

ledare, till underordnade för att nå organisatoriska mål. De menar vidare att deltagande i 

beslutsfattande oftast används för att erhålla medarbetares uppfattning gällande 

arbetsrelaterade beslut som de själva är involverade i och har inflytande på. Stewart et 

al. (2010) menar att andra effekter av medarbetardeltagande i beslut som rör arbetet och 

organisationen är att större tillit till ledningen kan frambringas samt större hängivenhet 

till organisatoriska mål kan ges, vilket i sin tur förser organisationen med förbättrade 

prestationer. Av detta går att uttyda att deltagande via beslutsfattande och frivillig 

delaktighet är sammankopplade.  

  

Ytterligare samband betonas av Benson och Lawler (2003) som menar det finns belägg 

för att medarbetare tenderar att påverkas positivt av ökade möjligheter till att delge 

åsikter och bidra på jobbet. De antyder vidare att medarbetare måste uppleva 

organisationers inbjudan till delaktighet som en genuin ansträngning till att förbättra 

medarbetarnas arbetsmiljö uttryckt i jobbtillfredställelse, positiva förhållanden på 

arbetsplatsen och förmåner för medarbetarna, samt organisationens prestationsförmåga. 

De menar dessutom att sådana organisationer tenderar att förse medarbetarna med 

frivilliga utbildningar. Målet med dessa brukar vara att öka medarbetares frivilliga 

delaktighet och att ingiva en känsla av tillhörighet samt åtagande. 

  

Ovannämnda känslor karaktäriserar, enligt Rodriguez et al. (2016), “empowerment”. De 

menar att medarbetare känner att de är viktiga för organisationen och att kollegor och 

ledning lyssnar på en, och ur detta, alltså deltagande i beslutsfattande samt 

decentralisering av auktoritet, växer medarbetarnas självständighet. Secchi och Camuffo 

(2016) menar att flera studier har påvisat ett positivt samband mellan decentraliserade 

beslutstagarrättigheter och implementeringen av LP. Enligt Jones, Latham och Betta 

(2013) är dessa rättigheter inte ämnade för att slå ut hierarkiväggar, utan mer skapade 

för att nå ett bättre flöde av information och beslut genom dessa barriärer. Därför ser vi 
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deltagande i beslutsfattande, enligt ovan nämnd forskning, vara sammankopplad till 

frivillig delaktighet, som är en aspekt av delaktighet som kan ges både av organisationer 

och medarbetare. 

Frivillig delaktighet 

Forza (1996) menar att medarbetardelaktighet är en huvudfaktor i LP. Marin-Garcia och 

Bonavia (2015) fann att tidigare forskning har påvisat ett samband mellan delaktighet 

och faktorerna information, skicklighet, motivation och auktoritet. De menar att 

nyttjandet av dessa faktorer kan omvandla en arbetskraft till en källa av hållbara 

konkurrensfördelar, vilket de i studien bevisar är viktigt vid implementeringen av LP. 

  

Benson och Lawler (2003) menar att medarbetare, för att känna att de är delaktiga, 

måste uppleva att de har kontroll över deras arbete, få tydlig feedback angående deras 

prestation och bli belönade för just den prestationen. Vidare menar de även att metoder 

som att förse medarbetare med makt för att ta beslut, och att tillhandahålla kompetensen 

eller informationen som krävs för att ta beslut också är viktiga för att öka delaktigheten. 

Stewart et al. (2010) stödjer detta med att rapportera ett tydligt samband mellan högre 

kompetensnivåer och ökad frivillig delaktighet. 

  

I detta spår fortsätter Gallie, White, Cheng och Tomlinson (1998), som menar att 

tidigare forskning har visat att en minskad grad av delaktighet för medarbetare med hög 

kompetens leder till lägre motivation hos medarbetarna och avtagande kvalitet i arbetet. 

Benson och Lawler (2003) menar att de positiva effekterna av delaktighet växer ur den 

ökade användningen av medarbetarnas kunskap och färdigheter. Denna ökade 

effektivitet leder i sin tur till att medarbetare motiveras till att ge det lilla extra, vilket 

resulterar i högre produktivitet i samband med lägre frånvaro, mindre besvär och lägre 

omsättning av anställda. 

  

Rodriguez et al. (2016) hävdar att tidigare forskare har funnit att medarbetare som 

eftersträvar jobbtillfredställelse har förbättrad inställning till arbetet när variationen, 

självständigheten, och feedbacken är hög. Detta påstående tyder på att delaktighet och 

självständighet är starkt sammankopplade, på så vis att ökad självständighet kan leda till 

ökad frivillig delaktighet och ansvarstagande. 
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Tidigare forskning tyder på att frivillig delaktighet är något som organisationer vill se 

hos sina medarbetare, samtidigt som organisationer håller nyckeln till denna delaktighet 

via delegering av ansvar. Frivillig delaktighet har även kopplingar med delaktighet via 

teamwork, vilket vi redogör för nedan. 

Teamwork 

Enligt Dean och Bowen (1994) är “teamwork” en av de tre viktigaste principerna inom 

totalkvalitetsbaserade styrkoncept. De menar att tidigare forskning har visat att LP är 

relaterat till förbättrad teamwork. Detta stöds av Jaca et al. (2012) som menar att 

utvecklingen av medarbetare genom delaktighet i team är essentiellt i LP-

organisationer. De finner i deras studie att en ökad frivillig delaktighet i sin tur ökade 

motivationen hos medarbetare, vilket direkt påverkade produktiviteten och 

effektiviteten positivt. I deras studie höjdes den frivilliga delaktigheten via 

arbetsträning, teamwork och erkännande. 

  

Benson och Lawler (2003) hävdar att metoder för delaktighet, såsom autonoma team 

och flexibel arbetsdesign, sällan tillämpas på hela arbetskraften i en organisation. Detta 

innebär att fördelarna av metoder för delaktighet är lokala och endast gäller för en 

bråkdel av den totala arbetskraften. 

  

Teamwork-dimensionen har enligt Anderson-Connolly et al. (2002) motsatta effekter på 

medarbetare jämfört med självständighet. Författarna menar att teamwork först 

reducerar antalet medarbetare som upplever hälsoproblem inom LP, för att sedan öka 

dem i ett senare skede. Teamwork reducerar även tendenser till skador inom arbetet 

relaterade till medarbetarnas beteende. Vidare menar de att ett utbrett arbete inom team 

leder till minskad tillfredsställelse hos medarbetare, dock så har de datoranpassade 

delarna gynnat medarbetare inom LP genom att reducera stressnivån och öka 

tillfredsställelsen.     

  

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning på att delaktighet via teamwork har ett 

samband med frivillig delaktighet, då den ena leder till den andra. Däremot visar teorin 

även att delaktighet via teamwork har ett negativt samband med självständighet. 
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3.4.Sammanfattning av teori 
 

 

Figur 6. Modell över sammanfattningen av teoretiska referensramen. Egen konstruktion “Stämpeln”. 

  

Modellen “stämpeln” visar en översiktsbild av studiens teoretiska referensram och 

sammanfattar den teori vi väljer att applicera till övergripande rubriker. “Stämpeln” 

visar vår struktur med start uppifrån och går sedan ner genom tratten till de delar som 

hör till studiens huvudfokus. Målet med “stämpeln” är att klargöra vår teoretiska 

struktur samtidigt som vi visar hur den empiriska delen kommer vara uppbyggd. Vår 

empiri bygger på “stämpeln” i det avseendet att den börjar med en kortare redogörelse 

rörande LP och dess tillämpningsområden, för att sedan fortsätta vidare till studiens 

perspektiv som är medarbetare. För att bygga upp en bra grund till studiens 

huvudbegrepp väljer vi därefter att basera en del på medarbetarnas arbetsmiljö, 

välbefinnande och hälsa. Slutligen kommer vi till huvudmomentet i vår empiristudie 

som består av begreppen självständighet och delaktighet. Begreppen väljer vi därefter 

att dela in i tre olika delmoment med nära koppling till relevanta delar inom 

självständighet och delaktighet. Delmomenten vi väljer att anamma är inom 

självständighet: påverkningsgrad, beroendeställning och ansvar. Delarna vi väljer att 

närma oss inom delaktigheten är genom: beslutsfattande, frivillig delaktighet och 

teamwork. Målet blir därefter att bygga en empiri med en tydlig struktur som slutligen 

tillsammans med teorin ska kunna mynna ut i en analys.   
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3.4.1.Del 1 - Lean Production 
 

Den första delen i studiens teoretiska referensram ger oss ingången till vårt 

forskningsområde och hjälper oss med innebörden av konceptet LP. För att möjliggöra 

en forskning anser vi att det gäller att bena ut konceptet ytligt för att skapa förståelse för 

det som sker på ett djupare plan. Vi väljer därför att presentera LP och dess 

tillämpningsverktyg snabbt för att få en inblick i vad konceptet innebär och behandlar. 

Tortorella och Fogliatto (2014) nämner till exempel att få organisationer fullständigt 

förstår filosofin bakom välkända LP-tekniker, vilket vi ser som en stor anledning till att 

presentera konceptet LP. Vidare nämner Wickramasinghe och Wickramasinghe (2012) 

några viktiga verktyg inom LP som: JIT, HRM, 5S, Kanban och TQM. Att dessa 

verktyg och tekniker är viktiga och relevanta anser vi också och därför väljer vi att 

anamma dessa strategier till studiens teoretiska referensram. Anledningen till att vi 

diskuterar dessa styrverktyg är för att vi anser dem vara mest tillämpade och relaterade 

verktygen inom LP. Syftet med den första delen i vår teoretiska referensram är att ge en 

grundläggande bild av LP, för att kunna förstå studiens helhet utan att vara speciellt 

insatt i vad LP är och innebär. 

 

3.4.2.Del 2 - Medarbetare i Lean Production 
 

Den andra delen i den teoretiska referensramen redogör för den mänskliga faktorn inom 

organisationer som tillämpar LP. Som det går att uttyda i “stämpeln” ingår både 

Medarbetare i Lean Production samt Arbetsmiljö, välbefinnande och medarbetarhälsa i 

del 2. Vi väljer denna struktur då vi anser att dessa markerar avstampet för själva 

medarbetarperspektivet i studien. Teorin konstaterar att medarbetare är centrala vid 

implementeringen av LP (Tortorella och Fogliatto, 2014) och att deras välbefinnande 

och hälsa kan påverkas både positivt och negativt utifrån arbetsmiljön (Hasle et al., 

2012). Detta föder i sin tur del 3 där vi plockar ut två faktorer, självständighet och 

delaktighet, ur medarbetarens arbetsmiljö. Det vi tar med oss till empirin från denna del 

är hur medarbetarnas arbetsmiljö kan påverkas av LP, bland annat i form av stress och 

arbetsbelastning. 

  

3.4.3.Del 3 - Självständighet och delaktighet 
 

Den tredje delen av sammanfattningen anser vi vara kärnan som vi främst utgår ifrån i 

empirin. Begreppen självständighet och delaktighet är lite väl breda och svårtolkade, 
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därför väljer vi att dela upp begreppen i mindre markörer eller komponenter, som vi 

finner i tidigare forskning. Självständighet delas in i påverkningsgrad, beroendeställning 

och ansvar (Snape & Redman, 2010, Hasle et al., 2012, De Treville & Antonakis, 

2006). Delaktighet delas in i beslutsfattande, frivillig delaktighet och teamwork 

(Wickramasinghe & Wickramasinghe, 2011, Benson & Lawler, 2003, Anderson-

Connolly et al., 2002). Vi utesluter inte att det kan finnas fler komponenter att dela in 

dessa begrepp i, men detta är de aspekter vi anser vara av störst betydelse.  

  

Fokuset i den tredje delen av vår sammanfattning blir utefter ovan nämnda komponenter 

att hitta kopplingar från teorin som kan kombineras med vårt empiriska material. I den 

teoretiska referensramen väljer vi därför att beskriva komponenterna inom 

självständighet och delaktighet utifrån tidigare forskning, med mål att skapa förståelse 

för hur och varför de olika delarna påverkar medarbetare. Syftet med den teoretiska 

delen gällande studiens huvudbegrepp är att vi ska kunna hitta kopplingar mellan vad 

som sägs i teorin och vad som sker i praktiken, för att på så sätt kunna forma en analys 

som slutligen ska kunna ge oss ett bidrag som mynnar ut i att besvara studiens syfte. Det 

är främst denna del av den teoretiska referensramen vi tar med oss vidare i studien och 

bygger bidraget kring. 
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4.Empiri 
 

I denna del av studien presenterar vi material från elva genomförda intervjuer med 

medarbetare inom organisationer som tillämpar LP verksamheten. Organisationerna är 

verksamma inom Gävleborgs län och är etablerade inom respektive bransch. 

Branscherna vi väljer att undersöka är: tillverknings-, vård-, och mjukvarubranschen, 

vilket också enligt Jasti och Kodali (2014) är de branscher som “LP-rörelsen” är populär 

inom. Värt att nämna är att alla tre organisationer endast tillämpar LP till en viss grad, 

och är rätt nya i ett “Lean thinking”. Respondenterna som deltar i studien är av varierad 

ålder och arbetsroll, dock så är könsfördelningen på respondenterna överrepresenterade 

av män. 

 

Tabell 1. Tabell över respondenter som medverkat i studien. Egen konstruktion. 
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Medarbetarna svarar i intervjuerna på frågor rörande de delar vi anser är intressanta för 

studien och som vi tror kan ge ett bidrag till den vidare forskningen rörande LP 

påverkan på medarbetarna utifrån begreppen självständighet och delaktighet. De 

organisationer vi intervjuar implementerar konceptet i verksamheten. Däremot är inte 

organisationerna lika långt gångna och därför kan kunskapen om LP variera, även om 

alla nämner LP som ett av deras styrverktyg.  

  

För att skydda respondenterna och ge dem möjligheten till ärliga och utförliga svar, 

väljer vi att hålla dem anonyma genom studien. Vi kommer givetvis använda oss av 

benämningar runt respondenterna som kan vara relevanta för resultatet, utan att bli 

identitetsröjande. Vi väljer att börja presentera vår empiri utifrån respondenternas svar 

angående innebörden av LP samt hur de väljer att tillämpa konceptet. Anledningen till 

att vi använder dessa delar är att vi anser att de är relevanta för att tydliggöra kopplingen 

mellan LP och medarbetarnas självständighet och delaktighet.  

  

Vidare bygger vi en del som behandlar medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande och 

hälsa, vilket vi också ser som relevant för att ge en klar bild runt studiens 

huvudbegrepp. Sedan går vi in på empirins huvudnummer som är självständighet och 

delaktighet, där vi benar ut respondenternas upplevelse av hur självständigheten och 

delaktigheten påverkar medarbetarna utifrån de sex komponenterna som är: ansvar, 

påverkningsgrad, beroendeställning, teamwork, frivillig delaktighet och beslutsfattande. 

Att strukturera empirin enligt ovan nämnd metod anser vi ger oss en fyllig empiri som 

slutligen tillsammans med teorin mynnar ut i en analys.   

  

4.1.Innebörden av Lean Production 
 

LP är för medarbetarna ett brett och varierat begrepp och uppfattningen om vad som är 

den optimala tillämpningen varierar beroende på organisation. Respondent 3 nämner att 

tillämpa ett LP-koncept inte behöver betyda att de applicerar hela konceptet som en 

“Lean-taliban” utan kan istället avgränsas till de delar organisationen upplever som 

relevanta och viktiga för deras verksamhet: 
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“Det finns så kallade “lean-talibaner” som bara vill tillämpa hela konceptet 

och det funkar oftast inte. Vi kollar istället på hur vi kan använda oss av lean, 

alltså situationsanpassat.“ (Respondent 3) 

  

Vi håller med respondent 3 om att konceptet är brett och mer kan ses som en filosofi där 

de gäller att välja ut de delar som passar organisationen bäst. Vi ser att de delar som blir 

intressanta varierar beroende på vilken bransch organisationen är verksam inom, då 

medarbetarna inte jobbar på samma vis och med lika förutsättningar. Även om 

branscherna skiljer sig i synen på LP ser vi även tendenser på likheter och att konceptet 

tillämpas på liknande sätt. Vi kan därifrån se att oavsett infallsvinkel så blir det centrala 

hur medarbetarnas självständighet och delaktighet påverkas.   

  

Även om LP bygger på olika strategier menar respondent 6 att konceptet är ”bra” och 

ger organisationen den effektivitet och den kvalitet som eftersträvas. Han menar att LP 

enbart ger positiva effekter på verksamheten, så länge konceptet tolkas med 

självbehärskning och självdisciplin:  

  

“Om man inte har självbehärskning eller självdisciplin så kan det gå utför, då 

kan det ju vara som fan tolkar bibeln.” (Respondent 6) 

  

Slutsatsen vi drar av respondentens uttalande och tidigare uttalanden om att LP bygger 

på tolkningar utifrån organisationen och medarbetarnas förutsättningar, är att strukturen 

varierar medans målet är det samma. Målet med konceptet beskriver respondenterna 

bygger på organisationsförbättringar, där samtliga metoder och strategier påverkar 

medarbetarna i någon omfattning och vidare alltid kommer påverka självständigheten 

och delaktigheten hos medarbetarna. 

  

De flesta respondenter verkar dock vara överens om att medarbetare är en av de 

viktigaste faktorerna i en organisation som tillämpar LP. Respondent 2 nämner till 

exempel att effektivisering inom LP bygger på att nyttja alla människors potential:  

  

“det jag har tagit med mig från tidigare är att man utgår från respekten för 

människan och det har jag tagit till mig. Att använda alla människors potential. 
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Och se till att de blir så bra som de blir. Detta leder till effektivisering i sin tur.” 

(Respondent 2) 

  

Vid sidan av att medarbetare är det centrala har effektivisering, värdeflöden och ständig 

utveckling nämns som viktigt för ett fungerande koncept. Att använda människan som 

det centrala i en organisation är för oss ganska logiskt då inget skulle fungera utan den 

mänskliga komponenten. Respondent 1 nämner däremot inte medarbetare som det 

centrala, utan nämner istället ständig utveckling som det viktigaste vid tillämpning av 

ett LP koncept:  

  

“Att man ständigt söker efter att bli bättre än gårdagen, att man aldrig blir nöjd 

och alltid ska göra bättre.” (respondent 1) 

  

Uttalandet från respondent 1 kopplar vi till det vi tolkar som det övergripande målet 

med ett LP koncept, som är ständiga förbättringar hos verksamheten. Baserat på 

respondentens uttalande tror vi fortfarande att medarbetare är det centrala för att lyckas 

med utvecklingen, vilket i sin tur påverkar självständigheten och delaktigheten hos 

medarbetare.  

  

4.1.1.Tillämpning av Lean Production 
 

Beroende på vilken verksamhet respondenterna kommer ifrån tillämpas LP på olika sätt 

inom deras organisation. När vi frågade de inom industribranschen vad som tillämpas 

inom konceptet så blir svaret att de tillämpar 5S, städrutiner och beteende och acceptans 

för rutiner. Vidare svarar de inom vårdbranschen att de tillämpar LP genom fyra 

perspektiv: kvalitet, leveranstid, arbetsmiljö och effektivitet. Respondenterna 

mjukvarubranschen säger däremot att LP inte riktigt körs fullt ut där, utan de jobbar 

med LP i en liten klick inom organisationen, som använder Kanban-tavlor och strävar 

efter ständiga förbättringar. Slutsatsen vi drar från respondenternas svar är att de 

applicerar LP, även om de kanske inte är medvetna om specifika modeller och metoder 

vid dess namn. Respondent 6 styrker detta antagande genom att säga att: “Mycket som 

görs är redan Lean innan man namngett det.” och nämner samtidigt problem vid 

namngivningen då stress och panik lätt kan uppkomma: “Så fort man sätter ett ord på 

det så blir det panik, då vart det krångligt”.  
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Svaren vi får från respondenterna antyder till viss del att förändringar inom 

organisationen skapar en form av stress och ökad arbetsbelastning hos medarbetarna, 

även om vissa menar att arbetsbelastningen och stressen snarare minskar. Respondent 1 

tror att implementeringen först kommer öka arbetsbelastningen och stressen för vissa 

medarbetare, då de tar in något nytt. Men han tror även att LP kommer att minska 

arbetsbelastningen och stressen hos medarbetarna i ett senare skede av processen:  

  

“Initialt så kommer arbetsbelastningen öka vilket jag tror kommer leda till 

stress för vissa personlighetstyper, då de måste berätta vad de håller på med. På 

sikt kommer kurvan med arbete dock minska.” (Respondent 1)    

  

Vidare nämner respondent 4 att arbetsbelastningen minskar efter implementeringen av 

LP och 5S i synnerlighet. Skillnaden som respondent 4 ser och påtalar nu jämfört med 

då, vad gäller effektiviseringen, är att de: “slipper leta verktyg nu”. Respondenten 

menar sammanfattningsvis att förbättringarna underlättar arbetet genom att 

tidseffektivisera verksamheten, vilket respondenten vidare beskriver innebär en minskad 

arbetsbelastning och medarbetarstress.  

  

4.2.Medarbetare i Lean Production 
 

Samtliga medarbetare inom LP nämner konceptet som en påverkande faktor vad gäller 

medarbetarnas arbetsmiljö, självständighet och delaktighet. Vi ser dock att 

påverkningsgraden hos medarbetarna är individ- och branschanpassat och bygger på 

individens trivsel och privatliv. Till exempel när vi frågar respondent 11 hur viktigt det 

sociala samspelet är så svarar han: “Otroligt viktig. Måste nog säga att det är det 

viktigaste vi har.” Vidare förklarar han att den sociala aspekten är väldigt viktig för att 

kunna trivas och kunna prestera på arbetet: 

  

“Man måste kunna fungera ihop och accepter varandra som individer. Det 

viktigaste är ju de man jobbar med. Trivs jag här, så är det lätt att komma hit 

och göra ett bra jobb.” (Respondent 11) 

 

Vad gäller svaret från respondent 11 anser vi att det sociala samspelet blir viktigt för att 

medarbetarna ska kunna prestera på sitt arbete och effektivisera organisationen. 
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Samtidigt nämner respondent 10 att: “Man åker och besiktar bilen varje år, men inte oss 

själva”, vilket respondenten betonar som konstigt och efterfrågar en ökning av för att 

trivas och kunna prestera på arbetet. Slutsatsen av respondentens uttalande anser vi blir 

att det sociala samspelet mellan medarbetarna har en stor inverkan på hur medarbetarnas 

självständighet och delaktighet påverkas och mynnar ut i effekter på medarbetarnas 

arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa.  

  

4.2.1.Arbetsmiljö, välbefinnande och medarbetarhälsa 
 

Vad gäller stress och arbetsbelastning anser de flesta respondenter att det inte blir en 

alltför stor påfrestning. Respondent 2 berättar exempelvis att det är upp till ledningen att 

minimera detta: “Det ställer krav på ledningen att fördela bra. Så egentligen kommer 

arbetsbelastningen inte påverka så mycket om det ledningen gör rätt. 

Arbetsbelastningen kan öka för individen på kort sikt men kommer minska på lång 

sikt.” Respondent 2 menar däremot att, då de inte har stressande arbetsuppgifter, så 

behövs det en viss tidspress ibland. Respondent 4 betonar det samma, när han illustrerar 

en stresskurva där medarbetare bör hamna strax innan mittpunkten av kurvan: 

  

“Ibland vill man ju toppa stressen, dock så riskerar man att bli utbränd om man 

toppar för länge. Det är positivt att vara i stresstoppen, kolla elitidrottare… 

Tränar man på att ligga på stress-toppen klarar man att hålla stressen under 

kontroll.” (Respondent 4) 

  

 

Figur 7. Stresskurva. Källa: Respondent 4 (2017) 

  

Stresskurvan är en modell som respondent 4 presenterar på vår intervju med honom. 

Stresskurvan beskriver olika nivåer av stress och vad som anses som ”bra” respektive 
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”dålig stress”. Att ligga på en ganska hög nivå av stress beskriver respondent 4 som den 

optimala stressen, så länge den inte glider över och blir för mycket, då riskerar stressen 

att leda till utbrändhet. Känner de för lite stress tenderar de istället att bli en “Latmask”, 

vilket inte heller är ”bra”. Vidare menar han att ligga strax nedanför sin stresstopp gör 

att medarbetare känner sig motiverade och gör att prestationen hos individerna 

maximeras. Därför ser respondent 4 gärna att fler hittar sin optimala stressnivå och 

nyttjar den för att optimera sin prestation. Vi kan av respondenternas svar se tydliga 

effekter på medarbetarna efter implementeringen av LP; att dessa effekter är intressanta 

för studien blir än mer tydligt när vi nu går in på respondenternas tolkningar angående 

studiens huvudbegrepp, självständighet och delaktighet. 

  

4.3.Självständighet och Delaktighet i Lean Production 
 

Självständighet och delaktighet är det centrala i uppsatsen och de begrepp som hela 

studien grundar sig på. Vi baserar därför våra intervjuer på hur medarbetarna upplever 

att dessa begrepp påverkar dem och vad en ökad respektive minskad självständighet och 

delaktighet skulle innebära för medarbetarna. Att medarbetarnas självständighet och 

delaktighet är två centrala begrepp vid en tillämpning av LP styrker de flesta 

respondenterna när de dels nämner att medarbetarna är det centrala inom konceptet. 

Vidare bekräftar de ständigt i intervjuerna att medarbetarnas självständighet och 

delaktighet är centrala aspekter runt medarbetarna. Respondenterna nämner 

genomgående att tillämpningen av LP påverkar medarbetarna både positivt och 

negativt, genom att både leda till ökningar och minskningar av medarbetarnas 

självständighet och delaktighet.  

  

4.3.1.Självständighet 
 

Vad gäller medarbetarnas självständighet betonar de flesta respondenterna 

självständighet som något positivt då det förenklar arbetsuppgifterna, att kunna jobba 

självständigt. Vi kan även se att medarbetarna överlag upplever en ökad självständighet 

efter införandet av LP. Medarbetarna upplever delvis att konceptet bygger på att nyttja 

individens kompetens, vilket även respondent 2 styrker som viktigt för att effektivisera. 

Respondent 2 beskriver vidare att de efter införandet av LP låter medarbetarna komma 

till fler egna lösningar samtidigt som styrningen minskar, anledningen beskriver hon är 

att: 
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“Medarbetarna ska känna ansvar för uppgiften gemensamt och inte bara för att 

chefen säger det. de ska förstå att det blir bra för slutanvändaren.” (Respondent 

2) 

  

Även om vi ser att självständigheten ökar på vissa plan tyder vissa svar på att 

självständigheten minskar på andra ställen, till exempel berättar respondent 10 att de vill 

standardisera vissa kompetenser. Respondenten menar att standardiseringen sker för att 

minska risken att produktionen blir stående: “så när Kalle är sjukskriven vill man 

fortfarande att Kalles kompetens ska finnas på plats”. Vidare menar han att dessa 

åtaganden leder till att medarbetarna känner en minskad självständighet, vilket många 

upplever som jobbigt då de känner att: “Jag är någon. jag gör nåt unikt, ska jag ge bort 

min kompetens?”. Han påpekar dock att det finns fördelar med standardisering, och vill 

likna det vid vikning av pappersflygplan där det bästa flygplanet efterliknas vid 

framtida vikningar. 

  

Respondent 6 uttrycker en positiv syn på självständigt arbete, även om han belyser att 

det beror på hur medarbetare är som individer och varnar för att alla inte är av samma 

positiva anda och säger: “Vissa klarar inte av det, de behöver mer styrning”. 

Respondenten tror dock att en ökad självständighet innebär en motivationsfaktor 

samtidigt som han poängterar att: “Självständigheten motiverar mig. Den motiverar alla, 

men alla kanske inte klarar av det”. Detta styrker respondent 7 när han säger att en ökad 

självständighet skulle påverka honom negativt då han redan har mycket självständighet: 

  

“Jag känner att jag har tillräckligt mycket. Blir det mer så kanske jag tappar 

fokus. Ökad självständighet minskar styrningen.” (Respondent 7) 

  

Det vi upplever att respondenten vill förmedla är att en ökad självständighet innebär en 

minskad styrning, vilket vissa individer missgynnas av, då de upplever det svårt att ta 

egna beslut men är väldigt duktiga på sitt arbete. Därför menar respondent 7 att en 

minskad självständighet kan passa vissa individer bättre men då beror det på vem som 

styr: 
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“Minskad självständighet kanske hade funkat, men då hänger det på den som 

styr, man skjuter ju över ansvaret.” (Respondent 7) 

  

Även respondent 4 håller med om att ledningen är viktig för att medarbetarna ska 

påverkas positivt när självständigheten ökar: “Rätt ledning så växer de och vid fel 

ledning så går det andra hållet”. Vi tolkar därför att medarbetarna ser ledningen som 

viktig för att LP ska fungera optimalt och ge medarbetarnas självständighet ”rättvisa”.   

  

Respondenterna visar oss att självständighet både leder till positiva och negativa 

effekter på medarbetarna, även om de positiva effekterna är övervägande. 

Respondenterna visar att självständigheten har påverkat medarbetarna olika beroende på 

karaktär och bransch. Vi ser även att införandet av LP både leder till ökningar i 

självständighet på vissa plan och minskningar på andra. Effekterna är även de både av 

positiv och negativ karaktär, vilket ger oss intressant och värdefull information att ta i 

beaktande.  

Beroendeställning 

När vi frågar medarbetarna hur beroende de är av varandra vid implementeringen av LP 

blir svaret att de är väldigt beroende av varandra. Många av respondenterna tror inte att 

beroendeställningen påverkas speciellt mycket efter implementeringen utan säger att de 

alltid är beroende av varandra för att utföra sina arbetsuppgifter. Dock nämner 

respondent 4 att när de började standardisera, minskade beroendet av specifika personer 

och istället fick fler ta ansvar och bli bättre på andras kompetensområden, vilket ökade 

självständigheten hos medarbetarna. Även om beroendet av specifik kompetens minskar 

på vissa områden belyser han att de är i en förändringsprocess och att de fortfarande inte 

är fullt standardiserade: 

  

“Vi har områdesansvariga, produktionstekniker för att kunna sätta de här 

standarderna. Vi är dock flexibla så man får ibland gå ifrån sitt 

kompetensområde.” (Respondent 4) 

  

Att medarbetarnas beroendeställning minskar i vissa fall, behöver enligt respondent 4 

inte betyda att medarbetarna är oberoende av varandra. Istället menar han att en 

minskad beroendeställning snarare betyder att de mer självständigt klarar av att 

genomföra vissa uppgifter med krav på högre kompetens, även fast de fortfarande 
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behöver varandra för att kunna producera. Anledningen till att medarbetarna är 

beroende av varandra beror enligt respondent 5 på att: “Vi har ett system för allt vi gör, 

blir det strul i grunden blir det strul överallt”. Den stora delen som gör att de inte kan 

jobba helt självständigt är att de flesta organisationerna vi undersöker håller på med 

någon form av produktion, vilket skapar ett behov av andra för att kunna producera en 

färdig produkt. 

  

Det vi vill betona inför analysen är att beroendeställningen hos medarbetare minskar i 

takt med att arbetsuppgifterna blir mer standardiserade i transformationen mot LP. 

Samtidigt vill vi betona att dessa tre organisationer fortfarande är i en inledningsfas där 

de jobbar med att utveckla beroendeställningen hos medarbetarna. 

Ansvar 

Ansvaret medarbetarna bär för resultat kan enligt vissa respondenter påverkas efter 

införandet av LP. Anledningen till förändringen beskriver respondent 2 beror på att de 

nu ges ökad möjlighet till självständighet vad gäller beslut och lösningar för olika 

uppgifter. Den ökade självständigheten beskriver respondenten mynnar ut i: “större 

ansvar om man fattar beslut själv. Tankeprocessen aktiveras”. Vidare beskriver 

respondent 8 ett ökat ansvar som: “positivt för då blir man mer intresserad av 

resultatet”, han fyller på och säger att: “Personligt ansvar är ju minst lika s tort och det 

vill man ju ha”. Vilket även respondent 11 styrker genom att betona effekterna av mer 

ansvar som positiva för resultatet: 

  

“Bara positivt. Frihet under ansvar. Då är man inte så kritisk och noga med 

övertid eller sånt och man blir intresserad av resultatet. Får man vara med att 

forma något känner man delaktighet. Man känner att man får ett förtroende. Får 

man det lite mer och mer då växer även ansvarstagandet.” (Respondent 10)  

  

Vi tolkar dessa svar som att medarbetarna känner en större delaktighet inom 

organisationen, då de ges mer ansvar för att fatta beslut samt påverka vilken riktning 

organisationen ska ta. Därför anser vi att medarbetarna ser ett ökat ansvar och en ökad 

självständighet som stora motivationskällor för att optimera arbetsinsatsen. Samtidigt 

ser vi att organisationernas vilja att öka medarbetarnas ansvar ökar vid en tillämpning 

av LP. Att ansvaret ökar hos medarbetarna upplever de flesta respondenter som positivt, 

även om några respondenter betonar att ökat ansvar inte tillfredsställer alla medarbetare. 
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Respondent 4 nämner till exempel att vissa medarbetare inte eftersträvar mer ansvar, 

utan vissa vill gå till arbetet, göra jobbet och sedan åka hem. Att denna syn på ansvar 

också finns anser vi därför måste tas i beaktande även om det är en minoritet av 

medarbetarna som berörs.  

  

Respondenternas svar tyder på att ansvaret ökar vid en tillämpning av LP, vilket kan 

kopplas till en ökad självständighet hos medarbetarna. Dock nämner medarbetarna att 

självständigheten inte alltid ökar inom LP, utan i vissa fall kan den snarare minska, 

vilket vi tror kan leda till ett minskat ansvar inom vissa delar. Respondent 9 nämner 

begränsningar i beslutsfattande och ansvar genom “boxen” som hon förklarar begränsar 

dem: “men vi har ju den fyrkantiga boxen som vi måste hålla oss inom, då vissa grejer 

beslutas högre upp”. Vi tolkar “boxen” som att ansvar vill ges till medarbetarna i den 

mån som det är möjligt och i den mån där det håller sig inom medarbetarnas 

kompetensområde. Vidare nämner respondent 11 att medarbetarna överlag tar ett stort 

ansvar inom respektive kompetensområde:  

  

“De flesta tar ansvar för där de är och de flesta gör ju sitt jobb bra. Fantastiskt 

till och med. Men sen kan det vara bättre på vissa håll.” (Respondent 11) 

  

Respondentens uttalande tolkar vi som att ansvaret efter implementeringen av LP har 

vuxit inom vissa kompetensområden och minskat inom andra, där de redan har 

standardiserat kompetensen. Sammanfattningsvis ser vi ett tema där målet med 

tillämpningen av LP överlag bygger på att standardisera medarbetarnas 

kompetensområden och minska på ansvaret hos individen, för att istället placera det 

över gruppen.  

Påverkningsgrad 

Alla respondenter menar att det ges stora möjligheter till att fatta beslut kring det egna 

arbetet. För vissa är det inom deras team detta gäller och för vissa sträcker det sig lite 

längre än så. Några betonar dock att det de kan påverka är “huret”, och inte “vadet” som 

oftast kommer i form av direktiv från högre nivåer i hierarkin. Organisationerna vi är 

hos är rätt så centraliserade och hierarkiska, och även om inga negativa åsikter har 

framförts om detta har vi märkt att det finns klyftor i beslutsfattande: 
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“Som längst ner i hierarkin bryr man sig inte så mycket om allt som flyger 

omkring. För ledningen pekar ju mycket på att så här ska vi göra eller så här. 

Där jag är så är det väl bara att, aha okej då kör vi väl på Lean.” (Respondent 

5) 

  

Ett antal respondenter pekar på en så kallad ”box”, där de har mandat att fatta beslut 

innanför, men ej möjligheten att påverka vad som händer utanför boxen. Vi uppfattar 

denna box som en representation av ens arbetsuppgifter eller arbetsprocess. Det varierar 

dock hur “stora boxar” respondenterna har. Vissa upplever att deras möjlighet att 

påverka sträcker sig till parallella arbetslag eller möjligtvis någon nivå högre upp i 

strukturen.  

  

Generellt har denna påverkningsgrad ansetts vara eftersträvansvärd och positiv, både för 

hela organisationen och på ett individuellt plan. Organisatoriska effekter som lyfts fram 

av respondenterna är bland annat att det blir mer effektivt att slippa ytterligare led i 

arbetsprocessen där allting ska bollas med chefer och ledare. Vidare ser respondenterna 

att individuella effekter blir genom ökat ansvar för resultatet och att “tankeprocessen 

aktiveras” samtidigt som medarbetare växer med uppgiften. Med det sagt eftersträvar 

respondent 3 en ökad standardisering. Respondent 3, som arbetar inom vården, menar 

att det i deras bransch ofta är så mycket att hålla koll på och därför skulle det underlätta 

om det gemensamma arbetssättet finns tillgängligt. Detta uttalande upplever vi betonar 

hur “korrekt” LP kan skilja sig åt beroende på miljö och situation. Respondent 10 

nämner hierarkiväggar som hinder för medarbetarnas självständighet, vilket vi anser 

minskar deras chans att påverka organisationen till den grad som upplevs som positiv 

för verksamheten. På frågan om cheferna lyssnar på medarbetarna när de påtalar brister 

blir svaret från respondent 10:  

  

“Nää, det tas inte tillvara på rätt sätt då vi har hierarkiväggar som stör. 

Jag tycker man ska go Gemba lite mer. Hierarkiväggar är ett stort 

problem och kommer in i respekten för människan.” (Respondent 10) 

  

Slutsatsen vi kan dra från respondentens uttalande är att medarbetarna upplever ett 

problem i deras påverkningsgrad då den ibland kan bli för liten i förhållande till vad 

som är nödvändigt, med tanke på medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Med “go 
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Gemba” menar respondenten att alla ska kunna göra allas arbete och det inte ska finnas 

några “hierarkiväggar” som hindrar någon från att utföra en arbetsuppgift som är 

nödvändig för verksamheten.  

  

4.3.2.Delaktighet 
 

Vad gäller effekterna delaktighet får på medarbetarna efter implementeringen av LP, ser 

vi tendenser till ökad delaktighet i vissa avseenden och minskad i andra. Respondenten 

4 nämner att de jobbar mycket med att få alla att bli så delaktiga som möjligt i 

processen och öka medvetenheten kring momenten. Vidare menar respondenten att de i 

och med implementeringen av LP jobbar aktivt för att alla ska klara de flesta 

uppgifterna och bli mer delaktiga i alla delar av processen. Han nämner bland annat att: 

“Vi har jobbat mycket med beteende och acceptansen för rutiner. Vi vill att 

medarbetarna ska veta varför vi gör något” och utvecklar genom att säga att: 

  

“Man måste prova och ändra sitt mindset för att utvecklas, det gäller att träna 

för att bli bättre och få en utveckling inom verksamheten. Att byta från höger till 

vänster hand är svårt, men tränar vi så kan vi få till det.” (Respondent 4) 

  

Vi tolkar svaret från respondent 4 som att de jobbar aktivt med att få alla medarbetare 

delaktiga inom organisationens alla delar, vilket vi tror syftar till att skapa en större 

känsla av delaktighet i organisationens framsteg. Vidare tror vi en ökad delaktighet, 

inom organisationens resultat, gör att medarbetarna blir mer måna om att organisationen 

utvecklas, vilket respondent 7 styrker genom att säga:  

  

“Jag tror jag kommer få mer förståelse för vart hela organisationen är på väg. 

Jag gillar att ha överblicken. Blir man delaktig så vet man mer och har mer 

information, oavsett om man har chefsposition eller ej så blir det positivt.” 

(Respondent 7) 

  

Att tillämpningen av LP har ökat delaktigheten hos medarbetarna styrker även 

respondent 8 genom att nämna att de har börjat med “Kanban-tavlor” som bygger på att 

de sätter upp lappar med förbättringsmöjligheter på en ”Lean-tavla”. Syftet med Lean-

tavlan är att alla ska kunna ta en lapp och arbeta med förbättringarna. Dessvärre nämner 
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han att de fortfarande är i ett tidigt stadie och att Lean-tavlan fortfarande inte fungerar 

optimalt: 

  

“Vi har en Lean-tavla, som vi sätter lappar på. Kanske lite för personliga 

lappar nu. Lite styrda, funkar inte att bara ta en lapp och jobba. Men det 

blir bättre och man kan ej skylla ifrån sig alla är ju delaktiga.” 

(Respondent 8) 

  

Slutsatsen drar från respondenterna är att medarbetarnas delaktighet överlag har 

påverkats positivt i och med implementeringen av LP. Vi har sett att LP-

tillämpningsmetoder överlag innebär en ökad delaktighet hos medarbetarna, vilket de 

flesta ser som positivt så länge det sker inom vissa gränser. Respondent 6 nämner till 

exempel att en viss styrning bör finnas: “Men vi måste ju ha en styrning också. Kan bli 

en jäkla röra om alla ska vara delaktiga.”. Vi förstår vad respondenten menar och håller 

med om att medarbetarna ska vara delaktig inom organisationen även om det krävs att 

någon eller några har lite mer styrning över organisationen och kan hålla i trådarna, för 

att undvika organisatoriskt kaos.  

Beslutsfattande 

Många av respondenterna känner, efter implementeringen av LP, att de är delaktiga i 

beslutsfattande, men endast till en viss grad. Som vi tidigare nämner talar olika 

respondenter, inom olika branscher, i metaforer om en box. De berättar att deras 

arbetsuppgifter, och ibland arbetslagets uppgifter, ligger innanför den här boxen och där 

har de full mandat att påverka beslut. Utanför boxen finns resten av organisationen, och 

där görs inte deras röster hörda. Men sedan finns det även beslut som berör arbetet 

innanför boxen, men beslutas utanför boxen. Just vid denna punkt anser många 

respondenter att det brister, trots att det har blivit bättre sedan de började tänka i ”LP-

banor”. De menar, trots att det går att påverka små saker i direkt anslutning till arbetet, 

att åsikter och inputs allt för sällan får gehör: 

  

“Jag får lämna input men det är inte alltid som det lyssnas på. I teamet är det 

fullt mandat, där säger man allt. Men input har ignorerats för att någon har 

trott att det ska gå snabbare, men det har inte gjort det. Hade kunnat sparat så 

mycket jobb om de hade lyssnat mer.” (Respondent 2) 
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När respondent 2 säger “Hade kunnat sparat så mycket jobb” menar hon att det trots allt 

är medarbetaren som är närmast problemen, och om det är något som bör förändras eller 

förbättras så är det just medarbetarna närmast problemet som vet. Detta stödjer 

respondent 8 som säger “Det är ändå vi som sitter på kompetensen”, vilket vi håller med 

om och lägger stor vikt vid att betona. Däremot anser två respondenter inom 

mjukvarubranschen, däribland just respondent 8, att input tas i beaktning även högre 

upp i organisationen. Respondent 1 menar att inputs nu efter en lång stund börjar 

beaktas, och vi uppfattar detta som att organisationen börjar decentraliseras en aning. 

Att organisationen börjar decentraliseras anser vi även är intressant då det visar på 

delade uppfattningar och tolkningar även bland kollegor som sitter på samma kontor. 

Anledningen till att medarbetarna sällan kan påverka “vadet”, menar respondent 3, är att 

ledningen oftast har ett annat perspektiv än de på golvet. Ledningen ser helheten på ett 

annat sätt där kausala samband och mål lättare kan överses. Samtidigt betonar han att: 

“Medarbetarnas styrka är att de ser verkligheten, att de skapar värde när de möter  

patienter”. 

  

Sammanfattningsvis upplever vi att medarbetarna har möjlighet att påverka mindre 

beslut men att beslut som hamnar utanför boxen inte är inom räckhåll. Vi får tydliga 

signaler från många medarbetare att en ökad delaktighet i beslut som tas högre upp i 

hierarkin är åtråvärda och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Däremot bestrider vissa 

medarbetare dessa uppfattningar, då de ser tecken på förbättringar efter 

implementeringen av LP. 

Frivillig delaktighet 

I alla organisationer upplever medarbetarna att de får relativt tydlig feedback, både 

positiv och negativ. Men alla är överens om att mer positiv feedback alltid är bra, och 

att det inte kan bli för mycket: 

  

“Det känns skönt att man gör bra saker. Uppmuntrar till att fortsätta. Bra med 

konstruktiv feedback. Lite värre med feedback från högre upp.” (Respondent 6) 

  

Många respondenter har, likt respondent 6, betonat att mer positiv feedback uppmuntrar 

och ger incitament till att fortsätta med det som är bra. På samma sätt får det även 

negativa effekter när positiv feedback saknas: 
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“Nej. ibland får vi feedback och det är kul. Men oftast om något pajar. Men inte 

många klappar på axeln. Vi gör ju inga stora insatser, inte så att vi har löst 

världsfreden.” (Respondent 5) 

  

Respondent 5:s uttalande om “världsfreden” anser vi ”måla upp en tydlig bild”. 

Medarbetaren förminskar sitt arbete, och det tror vi är en effekt av avsaknaden av 

positiv feedback. Vi anser att feedback är en metod för organisationer att öka den 

frivilliga delaktigheten hos medarbetarna. Vi ser att vissa medarbetare får bättre 

feedback sedan implementeringen av LP, men vissa upplever att det fortfarande är 

dåligt med feedback från högre instanser.  

  

Vad gäller arbetsträning varierar det i medarbetarnas upplevelser. Vissa menar att de får 

gå på många utbildningar, med mål om att utvecklas för företaget, medan andra menar 

att denna möjlighet inte ges. Möjligheten till arbetsträning ser vi skiljer sig både mellan 

och inom organisationerna. De flesta respondenterna säger att de uppskattar denna 

möjlighet, men det finns även ett fåtal som anser att det blir för mycket att hålla koll på 

och känner därför inget behov av vidare arbetsträning.  

  

Angående att ge det lilla extra för respektive organisation menar de flesta 

respondenterna att de vill göra det. En respondent visar sig vara lite likgiltig, men vi 

upplever personen vara lite blyg och detta tror vi är anledningen till likgiltigheten. Vissa 

medarbetare påpekar dock att det egentligen är en varierande fråga. Exempelvis berättar 

respondent 6 att: “Jag gillar att ta ansvar. Men alla gör ju inte det, det är ju 

individuellt.”, och respondent 3 menar att: “Frivillig delaktighet skiftar i teamet, då 

vissa vill ta mer ansvar än andra” och detta håller både vi, och flera andra respondenter 

med om: 

  

“Ja det finns möjlighet och det är jättebra. Det varierar från person till person 

om man vill ge det lilla extra för företaget, och utveckla sig själv. Men vågar 

man inte ge ansvar så kommer ingen ta ansvar, så det är en jättebarriär.” 

(Respondent 4) 

  

Respondent 4 visar, med citatet ovan, att delaktighet och självständighet går hand i 

hand. Vi uttyder att ett sätt för att involvera och göra medarbetarna mer delaktiga är 
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genom att delegera ansvar och självständighet till medarbetare. Respondent 4 kopplar 

detta vidare mot LP: 

  

“Allt beror på hur mottagliga människorna är. Vissa vill, vissa vill inte. Lean 

uppfattas på olika sätt av olika individer. Allt hänger på medarbetaren. Alltså 

närmast golvet.” (Respondent 4) 

  

Det vi tar med oss till analysen från detta delmoment är att det ofta ges möjlighet till 

frivillig delaktighet inom organisationerna, men att det ofta beror på medarbetarens 

personlighet ifall möjligheten tas eller inte. Vi vill återigen referera till respondent 6 

som berättar att: “Det gäller ju att skapa en kultur där man är öppen till de här 

förbättringarna.”, och vi bedömer att dessa tre organisationer är i igång med att skapa en 

kultur för förbättringar genom transformationen mot LP. 

Teamwork 

I tillverknings- och mjukvarubranschen jobbar medarbetarna i team, men har ändå 

många individuella arbetsuppgifter. Inom vården är det inte tal om teamwork per se, 

men alla medarbetare är starkt beroende av varandra. Ett samspel där varje medarbetare 

påverkas av det som sker före och efter. Respondent 3 menar däremot att läkarna har för 

vana att se ett cirkulärt flöde, där de står i centrum och allt annat bara kretsar kring de. 

  

Många respondenter betonar att de tycker att det är bra att de jobbar tillsammans, men 

att det samtidigt är bra att ha lite individuella arbetsuppgifter och mål. Många av 

respondenterna påpekar dock att de inte vet om det är en förtjänst av LP, men 

respondent 11 säger klart och tydligt att: “även om arbetsmomenten är samma som 

innan, så har mer samarbete varit en positiv effekt av LP.” Även respondent 8 har sett 

en skillnad gentemot tidigare vad gäller samarbete: 

  

“Ja. vi jobbar mycket tillsammans, det fungerar bra. Det har varit lite uppdelat 

tidigare.” (Respondent 8) 

  

Just respondent 8 vill däremot koppla ihop frågan om samarbete med beroendeställning 

och självständighet. Han menar att det är en balansgång mellan beroende och samarbete. 

där samarbete inte är något negativt men att en medarbetare samtidigt inte vill vara 
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beroende av andra. Han förordar samarbete utan förbehåll, där alla kan allt och de helt 

enkelt hjälps åt: 

  

“...om någon inte kan så tar man hjälp av någon, men det är ju kul om alla i 

gruppen besitter alla kompetenser. Det är nog svårt att nå dit men det hade ju 

varit optimalt.” (Respondent 8) 

  

Överlag får vi uppfattningen om att dessa arbetsplatser redan från början haft mycket 

samarbete inom arbetsmiljön, men där vissa medarbetare upplever en ringa positiv 

ökning av teamwork sedan implementeringen av LP.  
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5.Analys 
  

5.1.Medarbetare i Lean Production 
 

Longoni et al. (2013) beskriver att LP:s förespråkare endast ser negativa effekter av LP 

då konceptet implementerats inkorrekt och att dessa kan förebyggas genom att inkludera 

medarbetare i beslutsfattande. Enligt respondent 3 finns det ingen allenarådande 

”sanning” om LP. Han menar att det finns olika delar av LP som bör användas till olika 

organisationer, men att grundtanken med LP är att göra rätt från början och att det aldrig 

är fel att utgå från medarbetarna. Även om detta inte motsäger vad förespråkarna av LP 

menar, anser vi att det är sammankopplat. Om vi utgår från respondent 3:s uttalande 

innebär det att en “korrekt” implementering av LP för en verksamhet inte nödvändigtvis 

är densamma för en annan. Vad är då en “korrekt implementering av LP?” Pettersen 

(2009) menar att LP endast är definierat i operationella termer, med olika tekniker som 

till exempel JIT, HRM, 5S och Kanban. Däremot menar han att det nästan är omöjligt 

att generera en definition som fångar upp alla dimensioner inom LP. Förutom 

respondent 3 är det även flera respondenter som påpekar att medarbetaren är central 

inom konceptet, alltså individerna närmast det värdeskapande flödet. Ytterligare en 

beskrivning av LP som återkommer bland respondenterna är ständiga förbättringar, 

vilket vi håller med om.  

  

Hines et al. (2004) menar att LP ständigt utvecklas och förändras, och antyder därmed 

att definitioner av konceptet endast kommer ses som “stillbilder” av ett objekt i rörelse, 

som endast är giltig vid ett specifikt tidsrum. Vi anser att detta är en antydan på att det 

är just medarbetaren som är centralt i LP, då den mänskliga faktorn förändras mer än 

den maskinella. Respondent 3 menar att verktyg och metoder ofta hamnar i fokus, för 

att det är enklare, men att organisationer måste förstå att grunden för att nyttja dessa 

metoder bygger på medarbetarna. Därför betonar respondent 4 att organisationer måste 

skapa kulturer där de är öppna för förändringar och förbättringar, och detta kan vi inte 

annat än hålla med om.  
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5.2.Självständighet 
 

Medarbetarnas självständighet är en viktig aspekt vid en tillämpning av LP. 

Självständigheten hos medarbetarna är individanpassad och går ej att generalisera, 

vilket gör att självständigheten varierar beroende på hur individen är som person samt 

inom vilken bransch respondenten är verksam. De flesta respondenterna nämner 

självständigheten som något positivt och menar att implementeringen av ett LP koncept 

i stor grad ökar självständigheten hos medarbetarna. En ökad självständighet nämner 

Anderson-Connolly et al. (2002) leder till negativa effekter i form av hälsoproblem och 

positiva effekter i form av ökad tillfredsställelse hos personer med högre kompetens, 

som kräver ökad självständighet. Vi ser att de flesta av respondenterna upplever positiva 

effekter av en ökad självständighet, vilket tyder på att respondenterna vi intervjuar 

antingen upplever ökningen av självständigheten annorlunda jämfört med teorin eller 

hör till gruppen medarbetare som är kompetenta och i behov av en ökad självständighet. 

Vi upplever dock att de flesta respondenterna är tillhörande den kompetenta arten och 

villiga att utvecklas, därför tror vi att teorin är betingad med verkligheten, vilket gör vårt 

urval något skevt.  

Beroendeställning 

Vid en vägning av standardisering mot självständighet menar respondent 10 att 

likgiltighet uppstår när medarbetarnas påverkningsgrad minskar. Han pekade mot 

byggindustrin där han berättar att anställda känner en viss stolthet över sin kompetens 

och helst inte vill dela med sig. Han menar att det är lite av en statusfråga, som även får 

konsekvenser på medarbetarnas motivation och jobbtillfredställelse. Oudhuis och 

Tengblad (2013) fann även liknande resultat, där förlusten av yrkesmannaskap och 

professionell stolthet leder till känslor av meningslöshet och att medarbetarna inte 

utnyttjar sin fulla kapacitet. Samtidigt menar respondent 11 att rotation, där alla kan 

varandras kompetensområden, kan leda till mindre slitage och ökad motivation, på så 

sätt att medarbetare inte tröttnar på det de gör. Detta håller även respondent 8 med om, 

men han menar samtidigt att det är omöjligt att nå den punkten där alla kan allt. Även 

respondent 4 menar att standardisering, i samband med LP, leder till ett svagare 

beroende av specifika individer, vilket i sin tur leder till att fler får möjligheten att ta 

ansvar och därmed bli mer självständiga. Temat vi finner är att självständigheten kan ta 

sig i uttryck på flera olika sätt vid en implementering LP. Att självständigheten kan ta 
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sig i uttryck på flera olika sätt anser vi beror på att allt blir situationsbetingat, där 

medarbetarnas tillfredsställelse får vägas mot organisationens. 

Ansvar 

Att medarbetarnas självständighet ökar när de ges mer ansvar, anser vi kommer 

motivera medarbetarna till att prestera sitt yttersta för organisationen. Anledningen tror 

vi ligger i att ett ökat ansvar i arbetsprocessen även medför ett ökat intresse för 

resultatet, vilket även respondent 8 och 10 nämner som tydliga effekter vid ett ökat 

ansvar. Att ett ökat ansvar leder till ökat intresse för organisationens utfall ser vi även 

tydliga tecken på i tidigare forskning, där Snape och Redman (2010) visar att ökad 

självständighet och ökat ansvar förhöjer medarbetarnas medvetenhet för resultatet. Vi 

ser därför att den tidigare forskningen som vi presenterar runt medarbetarnas ansvar för 

resultatet, överensstämmer med vad respondenterna upplever i praktiken.  

  

Vi ser vidare från teorin att viljan att ta på sig ansvar varierar beroende på individ och 

bygger inte alltid på positiva effekter på medarbetarna. Anderson-Connolly et al. (2002) 

nämner till exempel att ökat ansvar kan leda till ökad arbetsbelastning, vilket kan leda 

till ökad negativ stress hos medarbetarna. Att ökat ansvar kan ge vissa medarbetare en 

negativ effekt berättar även respondent 4 som menar att vissa medarbetare endast vill gå 

till arbetet och göra sina arbetsuppgifter. Anledningen till att vissa medarbetare har detta 

beteende tror vi till stor del beror på att de är rädda för förändring, då det kan leda till 

stress och ökad arbetsbelastning. Många respondenter nämner att ökad arbetsbelastning 

och stress är risken vid tillämpning av LP på kort sikt, men tror på en motsatt effekt på 

längre sikt. De teman vi ser genom självständighetens komponent ansvar blir därför 

positivt genom resultatmedvetenhet och negativt genom rädsla för ökad arbetsbelastning 

och stress. Vi ser även att de teman vi väljer är individorienterade och därför inte går att 

generalisera till en “sanning”.  

Påverkningsgrad 

Den empiriska undersökningen visar tendenser på hierarkiska klyftor mellan 

medarbetarna och chefer. Dessa klyftor anser respondenterna tenderar att missgynna 

effektiviteten hos organisationen och skapar problem i kommunikationen mellan de 

olika delarna inom verksamheten. Dessa tendenser är inte något vi upplever i den 

teoretiska delen och visar på en problematik som vi inte finner från tidigare forskning. 

Vi uppfattar att de hierarkiska klyftorna bygger på ett missnöje hos medarbetarna, där 
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deras påverkningsgrad har decimerats till en nivå som de ej upplever som rättvis baserat 

på kompetens. Den teoretiska bilden är att tillämpningen av LP kommer minska de 

hierarkiska klyftorna mellan chefer och medarbetare. Respondent 10 nämner att de inom 

hans bransch eftersträvar mer “Gemba”, vilket innebär att alla kan utföra allas arbete, 

vilket skulle minska de hierarkiska klyftorna ytterligare. Vi ser Gemba som en 

intressant lösning på problemet med hierarkiska klyftor och tycker att tanken är 

intressant, samtidigt som vi ifrågasätter möjligheten att lyckas med ett sådant 

omfattande genomförande. Vi anser dock att lösningen är intressant och även om 

tillämpningen över en hel organisation kanske är omöjlig, så anser vi att metoden är 

relevant och kan göra sig tillrätta även om den enbart appliceras bitvis. 

  

Att medarbetarnas påverkningsgrad är avgränsad nämner många respondenter som 

negativt då medarbetarna ofta är kunniga och har en värdefull arbetserfarenhet genom 

att dagligen arbeta med problematiken i arbetsmiljö. Vidare ser vi att en högre nivå av 

påverkningsgrad tydligt kan kopplas till medarbetarnas intresse för organisationens 

resultat. Snape och Redman (2010) styrker medarbetarnas syn på att medarbetare med 

hög påverkningsgrad i högre utsträckning är motiverade att prestera för organisationen. 

Vissa respondenter menar dock att vissa beslut bör tas högre upp gällande frågor som 

mer rör “vadet” medans medarbetarna mer ska få påverka “huret”. Oudhuis och 

Tengblad (2013) styrker respondenternas svar angående vad medarbetarna bör kunna 

påverka. Författarna säger att en alltför hög påverkningsgrad kan skada verksamheter 

med för få rutiner och standarder, vilket kan ge negativa effekter på “obundna” 

arbetsplatser där medarbetarnas arbetsmiljöer får härja fritt. Vi ser tydliga tendenser på 

att påverkningsgraden har ökat inom medarbetarnas arbetsmiljö som en effekt av 

införandet av LP, även om deras påverkningsgrad rörande frågor om “vadet” fortfarande 

är begränsade efter kompetens.  

  

5.3.Delaktighet 
 

Delaktigheten hos medarbetarna tenderar att påverkas i stor grad vid tillämpning av LP. 

Delaktigheten är liksom självständigheten individ- och branschberoende och går ej att 

generalisera. Övergripande har vi, från våra respondenter, fått intrycket att delaktighet 

är något att sträva mot. Positiva effekter av delaktighet, som nämnts, är att medarbetare 

blir mer måna om hela organisationen, eller åtminstone en större del av organisationen 
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än tidigare. Däremot upplever många medarbetare att det måste finnas en måtta, att viss 

styrning alltid ska finnas. 

Beslutsfattande 

Enligt Benson och Lawler (2003) finns det belägg, i tidigare forskning, för att 

medarbetare tenderar att påverkas positivt av ökade möjligheter till att delge åsikter och 

vara en bidragande faktor i arbetsmiljön. Detta påstående får bifall från våra 

respondenter, där den stora massan menar att de skulle föredra ett ökat deltagande vid 

beslutsfattande. Cullinane et al. (2014) menar att arbetsmiljöer med hög komplexitet, 

där LP tillämpas, leder till ökad delaktighet i beslutsfattande och ökad målmedvetenhet 

hos medarbetarna. Vi anser att respondenternas arbetsmiljöer är av komplex karaktär, 

där speciella kunskaper krävs. Däremot får vi, för det mesta, svar som tyder på att 

delaktigheten i beslutsfattande är oförändrad sedan tillämpningen av LP. Dessutom 

menar dessa respondenter att den oförändrade delaktigheten, vad gäller beslutsfattande, 

är begränsad till en viss nivå i hierarkin.  

  

Just begreppet hierarki finner vi intressant vad gäller delaktighet via beslutsfattande. 

Secchi och Camuffo (2016) menar att det, vid en implementering av LP, är positivt med 

decentraliserade rättigheter vad gäller beslutsfattande, och denna “empowerment” är 

något som sker i samband med LP, enligt Rodriguez et al. (2016). Detta är inte något 

som våra respondenter, förutom ett par stycken, upplever. Många hänvisar till “boxen”, 

som de enbart har mandat att besluta inom. Vi tolkar att denna barriär har sitt ursprung i 

alltför tydliga och formella organisationsstrukturer med centralstyrda hierarkier. Som vi 

tidigare nämner är dessa organisationer i “startfasen” av tillämpningen av LP, och detta 

kan vara en anledning till att de flesta medarbetarna upplever strama gränser. Vi anser 

dock att detta eventuellt måste utvecklas, ifall de ska lyckas med implementeringen. Om 

medarbetaren inte tillåts nyttja sin kompetens, och kunskapen från att vara närmast 

problemen, tror vi att alla andra aspekter av LP blir lidande. 

Frivillig delaktighet 

Att medarbetare inte får en tydlig feedback för utförda uppgifter nämner respondenterna 

som ett stort dilemma, vad gäller påverkan på medarbetarnas frivilliga delaktighet. 

Respondent 5 beskriver feedbacken som ej nämnvärd och förminskar sin egen insats 

genom att säga: “inte så att vi har löst världsfreden”. Att medarbetarna förminskar sin 

insats tror vi riskerar att leda till en känsla av att de inte känner sig behövda, vilket vi 



 

64 

 

tror minskar effektiviteten hos medarbetarna. Benson och Lawler (2003) nämner också 

vikten av tydlig feedback runt prestationerna medarbetarna gör som viktigt för att skapa 

en känsla av delaktighet hos medarbetarna.  

  

Att medarbetarna känner sig delaktiga tror vi ökar villigheten att utveckla sig själv och 

organisationen. Respondent 4 nämner till exempel att frivillig delaktighet som ges 

genom arbetsträning ger positiva effekter på de som är villiga att ta del av den. Att 

frivillig delaktighet tas ser vi som positivt för en organisation som vill utvecklas, men 

frivilligheten kommer inte tas så länge organisationen inte är villig att ge något för den. 

Respondent 10 nämner till exempel att de förut hade belöningssystem för egna idéer 

som ledde till produktionsförbättring, men att de senare slutade med belöningssystemet 

då de ansåg att det ingick i deras jobb att komma med idéer. Påföljden för avvecklandet 

av belöningssystemen blev att idéerna slutade komma och organisationen tappade i 

utveckling. Även Benson och Lawler (2003) påtalar vikten av att belöna medarbetarna 

för utförda prestationer för att främja delaktigheten hos medarbetarna. Vi anser därför 

att någon form av belöning eller feedback gynnar ett företags frivilliga delaktighet, 

vilket vi i längden tror kommer gynna organisationens utveckling och effektivisering.  

Teamwork 

Vad gäller teamwork upplever några respondenter en viss positiv förändring sedan 

implementeringen av LP. Många märker inte någon påtaglig skillnad, då arbetslag redan 

har varit ett moment i arbetet, men ett fåtal upplever att det faktiskt har bildats team. De 

menar även att dessa team fungerar bra, då medarbetarna tillsammans täcker ett större 

kompetensområde. De medarbetare som inte märker någon särskild skillnad anser ändå 

att den utsträckning de jobbar tillsammans på är på en ”bra nivå”. 

  

Vi anser att medarbetarna är lite kluvna när det gäller teamwork. Visserligen upplever 

alla respondenter att samarbete är en positiv aspekt av LP och att det underlättar 

arbetsgången då de har någon att bolla tankar med. Däremot ser vi en antydan på att 

teamwork och samarbete kan skapa beroendeställningar. Respondent 8 ställer faktorerna 

på en våg och menar att det är positivt att vara oberoende av andra samtidigt som han 

anser att det är bra med samarbete. Vi kan inte annat än hålla med detta tankesätt, 

däremot tror vi inte att faktorerna ligger så nära varandra. Vi anser att det krävs 

speciella personlighetstyper eller extrema situationer för att ett framgångsrikt samarbete, 

eller ett samarbete överhuvudtaget, ska övergå i beroendeställningar mot varandra. 
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Benson och Lawler (2003) påpekar att fördelarna med teamwork ofta är lokala och 

endast gäller en liten del av organisationen. Detta påstående fann vi stämma hos 

mjukvaruorganisationen där endast teamen vi intervjuade använde sig av ett “LP-

tänkande”. Respondenterna uttryckte att dessa team var välfungerande och att 

implementeringen av LP, så omfattande som den var, nästan enbart hade positiva 

effekter. 
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5.4.Fördjupning 

 

Figur 8. Modell över analysen. Egen konstruktion “Desti´llo”. 

  

Modellen “Desti´llo” visar hur studien applicerar nyckelbegreppen självständighet och 

delaktighet och hur begreppen “destilleras” i analysen vid en tillämpning av LP. 
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Studiens analys av de sex komponenterna; beroendeställning, ansvar, påverkningsgrad, 

beslutsfattande, frivillig delaktighet och teamwork tagna från självständigheten och 

delaktigheten destilleras sedan till studiens bidrag som bygger på hierkiväggar, 

standardisering och att Lean Production är situationsbetingat. Motiven i modellen ser vi 

som illustrativa metaforer för en “apparat”, där nyckelbegreppen bryts upp, för att sedan 

koncentreras i en tematisk skål, med syfte att centralisera bidragens nyckelbegrepp till 

konkreta rekommendationer för praktiker. 

Hierarkiväggar 

Genom analysen ser vi att implementeringen av LP antyder på problematik och 

begränsningar av medarbetarnas självständighet och delaktighet. Denna problematik 

tror vi till stor del beror på de hierarkiväggar som vissa av respondenterna påtalar 

begränsar medarbetarna i deras arbete. Att medarbetarna upplever att organisationen 

består av hierarkiväggar som begränsar organisationen från att utvecklas och optimeras 

ser respondenterna som ett stort problem, vid en tillämpning av LP. Vidare från teorin 

beskriver Secchi och Camuffo (2016) LP genom ett positivt samband med 

decentraliserad beslutarmakt, även om dessa samband är svåra att finna i vår studies 

organisationer. Problemet anser vi möjligtvis kan ha sin grund i att samtliga 

organisationer endast är i startskottet av deras implementeringar av LP och att dessa 

rättigheter till att ta beslut är något som måste byggas in i arbetsmiljön sakta men säkert.  

  

Enligt Jones et al. (2013) måste däremot inte dessa hierarkiväggar slås ut eller rivas. De 

menar att organisationer som tillämpar LP istället eventuellt lär sig röra sig igenom 

barriärerna, och detta görs via bättre informationsflöden vilket leder till mer 

informerade beslut. Vi uppfattar att “röra sig igenom” innebär att medarbetare inte 

behöver ta beslut, då högre led i organisationen kan ta beslut som även gynnar just 

medarbetarna. Även om medarbetare får det de behöver, menar vi att en likgiltighet kan 

uppstå vid ett sådant scenario. Vi tänker främst på respondent 5 som säger: “Som längst 

ner i hierarkin bryr man sig inte så mycket om allt som flyger omkring. För ledningen 

pekar ju mycket på att så här ska vi göra eller så här. Där jag är så är det väl bara att, aha 

okej då kör vi väl på Lean.”. Detta kopplar vi med uttalandet från respondent 10 som 

beskriver denna likgiltighet som något som grundas i en minskad påverkningsgrad och 

en ökad beroendeställning till andra inom organisationen. Att medarbetarna upplever en 

mindre möjlighet att påverka genom att deras åsikter inte tas i beaktande tror vi kommer 

få negativa konsekvenser för organisationerna. Hierarkiväggarna som stoppar flödet 
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från medarbetarna till ledningen tror vi även stoppar organisationens flöde till potentiell 

utveckling och effektivitet. Anledningen till att hierarkiväggar leder till att 

organisationen missgynnas genom minskad utveckling och effektivitet, tror vi till stor 

del beror på missnöjet hos medarbetarna. Missnöjda medarbetare, menar 

respondenterna, känner mindre för organisationen och känner ingen anledning till att 

göra sitt yttersta för att maximera resultatet. Detta leder till tidigare nämnd likgiltighet, 

vilket utmynnar i en organisation som blir ineffektiv och outvecklad, vilket leder till 

sämre resultat. För att motsträva dessa hierarkiväggar tror vi därför på “Gemba” 

modellen som respondent 10 påtalar. Att organisationen går “Gemba” innebär att alla 

ska kunna hjälpa varandra i den utsträckning som är möjlig, vilket vi tror minskar 

hierarkiväggarnas utsträckning.  

Standardisering 

En av LP:s huvudaspekter är standardisering, och detta uppfattar vi ha en problematisk 

relation till ett antal av våra komponenter, såväl inom självständighet som delaktighet. 

Standardisering anses inom tidigare forskning vara en inkörsport för LP, via 

implementeringen av 5S (Abolhassani, Layfield & Gopalakrishnan, 2016). Samtidigt 

anses standardisering ha en negativ effekt på medarbetarnas påverkningsgrad, trots att 

båda dessa sägs leda till bättre arbetsmiljöer (Benson & Lawler, 2003, Oudhuis och 

Tengblad, 2003, Ramesh & Ravi, 2017). I denna studie upplever medarbetarna att 

standardisering leder till både positiva och negativa effekter på självständighet och 

delaktighet. 

  

Rodriguez et al. (2016) påstod att den mest skadliga konsekvensen av LP är att 

konceptet leder till minskad självständighet hos medarbetare. Den minskade 

självständigheten bekräftas till viss del av våra respondenter, alltså att självständigheten 

minskas efter en implementering av LP. Exempelvis menar respondent 10 att 

självständigheten hos medarbetare, i form av påverkningsgrad, minskar vid en 

standardisering då det uppstår en likgiltighet i arbetsmiljön. Att medarbetarna upplever 

en minskad självständighet vid en standardisering ger organisationen både positiva och 

negativa aspekter, dock anser vi att de positiva allt för ofta är övervägande vid en 

standardisering. Anledningen till att de positiva är övervägande anser vi beror på att 

organisationen istället för att ha en “specialist”, får flera kompetenta medarbetare, vilket 

effektiviserar produktionen och minimerar risken för stopp.  
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Respondent 10 pekar även mot att standardisering kanske inte är förenlig med den 

svenska arbetskulturen. Anledningen till detta, menar han, är att vi inte har samma 

värderingar eller förutsättningar som i Asien, där LP ursprungligen kommer ifrån. Han 

beskriver däremot fördelarna av standardisering med följande liknelse: “Men vi brukar 

köra att man ska bygga pappersflygplan och sen försöka få de mot en korg. Då ser man 

att spridningen blir galen. Några flygplan kanske till och med loopar tillbaka. Och då tar 

vi kanske den som kom närmast korgen och då får alla göra nya flygplan enligt den. Då 

ser man helt plötsligt att spridningen är tät”. Vi uppfattar budskapet från denna parallell 

som att organisationer tar något som fungerar bra och använder det som en mall eller 

lathund i framtiden. Vi anser därför att denna metod illustrerar fördelarna med 

standardisering klart och tydligt, samt visar vägen mot en effektiviserad organisation. 

Att standardisering är positivt menar även respondent 4, som beskriver hur 

medarbetarnas beroende av andra minskar. Ett minskat beroende av andra leder till att 

medarbetarna blir mer självständiga i utförandet av deras arbetsuppgifter, vilket vi anser 

gynnar organisationerna genom förbättrad effektivitet och ökad kvalité. Oudhuis och 

Tengblad (2013) menar samtidigt att det är en balansgång mellan standardisering och 

påverkningsgrad, då en arbetsplats varken bör bli för låst eller för fri. Detta anser vi blir 

tydligt, även för flera komponenter förutom påverkningsgrad, i vårt empiriska material.  

Situationsbetingat  

Det går inte att undkomma den situationsbetingade aspekten av LP. I tidigare forskning 

konstateras det många gånger att LP är såväl individanpassat som organisationsanpassat 

och tar sig uttryck på olika sätt i olika situationer, därför bör vi kanske inte vara så 

överraskade över vårt empiriska material heller (Hasle et al., 2012, Seppälä & Klemola, 

2004). I empirin observerar vi meningsskiljaktigheter även bland kollegor som sitter på 

samma kontor, vad gäller deras upplevelser av LP. Denna meningsskiljaktighet uppstår 

både vid allmänna frågor om LP såväl som vid frågor rörande hur deras självständighet 

och delaktighet har påverkats inom LP. Meningsskiljaktigheter vi ser hos 

respondenterna grundar sig i hur stort ansvar medarbetaren är villig att ta och hur 

intresserade de är av resultatet. Meningsskiljaktigheter beror inte enbart på individen, 

utan beror också till stor del på arbetsmiljön och organisationen. Anledningen beror på 

att arbetsmiljöerna varierar likväl som de organisatoriska förutsättningar som ges. Vi ser 

därför att respondenternas svar varierar beroende på hur de är som individer, samt hur 

de påverkas av arbetsmiljön och de förutsättningar de ges. 
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Utifrån respondenternas svar kan vi se tendenser till att LP inte går att generalisera till 

en specifik modell som passar alla organisationer och individer. Respondenterna och 

organisationernas uppfattning av konceptet skiljer sig därför från varandra, vilket vissa 

respondenter uppvisar en medvetenhet om när vi intervjuar dem, exempelvis då “Lean-

talibaner” beskrivs. Vi anser dock att denna meningsskiljaktighet inte nödvändigtvis bör 

ses som något negativ, utan kan i många avseenden visa på motsatsen. De positiva 

egenskaperna med konceptet tolkar vi genom flexibilitet, vilket möjliggör att modellen 

kan “passa alla” oberoende av verksamhet och sociala förutsättningar.  
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6.Bidrag 
 

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur medarbetare upplever att självständighet 

och delaktighet påverkas vid tillämpning av ett Lean Production koncept. Det vi 

kommer fram till är att medarbetare upplever självständighet och delaktighet inom LP 

på olika vis baserat på både individ och miljö. Vi ser även att medarbetare upplever 

självständighet och delaktighet som centrala aspekter av LP, då konceptet kan stå och 

falla med dessa, vilket innebär att medarbetarupplevelsen om begreppen blir av yttersta 

betydelse för en framgångsrik tillämpning av LP. Vi vill poängtera att det inte går att 

generalisera resultatet, men trots det ser vi att upplevelserna tenderar att röra sig i 

liknande riktningar. Riktningarna som vi ser är både “positiva” och “negativa”, där 

medarbetarna upplever hierarkiväggar och standardisering som påverkande faktorer. 

Bidraget bygger på resultatet vi finner genom analysen av materialet vi presenterar i vår 

empiriska och teoretiska insamling.  

  

6.1.Teoretiskt bidrag 
 

Studiens teoretiska bidrag väljer vi att formulera efter tre begrepp som vi ser 

genomgående i arbetet och som visar på en tydlig koppling till medarbetarnas 

självständighet och delaktighet vid en tillämpning av ett LP. De begrepp vi ser som 

centrala ur ett medarbetarperspektiv och väljer att lyfta är de hierarkiklyftor som 

medarbetare upplever inom organisationer, att medarbetarnas upplevelser är 

situationsbetingade och individberoende, samt hur medarbetare upplever 

standardiseringen som LP medför (Jones et al., 2013, Oudhuis & Tengblad, 2013, Hasle 

et al., 2012). Vi utvärderar därför studiens uppfattning av dessa begrepp tillsammans 

med våra tolkningar för att hitta “ankaret” i vårt bidrag. Med ankaret menar vi den 

slutliga poängen studien bidrar till, med avsikt att täppa igen det gap vi finner från 

tidigare forskning.  

  

Vi visar i vår analys att medarbetarna upplever klyftorna i hierarkin inom 

organisationen som missgynnande för organisationens utveckling och effektivitet. 

Problematiken kring hur strama hierarkier påverkar medarbetare inom LP stöter vi inte 

på så mycket i tidigare forskning. Enligt Jones et al. (2013) är hierarkiväggar inget 

hinder för organisationer som tillämpar LP när decentraliserade beslutstagarrättigheter 
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görs tillängliga för medarbetare, eftersom flöden av information och beslut då går 

igenom dessa barriärer. Även Secchi och Camuffo (2016) menar att LP har positiva 

samband med decentraliserad beslutarmakt, men i denna studie ser vi dock det 

omvända. I organisationerna som studerats begränsas dessa flöden av information och 

beslut, vid en tillämpning av LP, på grund av hierarkiväggar. Detta scenario nämner inte 

Jones et al. (2013) något om. Vi ser direkta negativa samband mellan dessa 

hierarkiväggar och deltagande i beslutsfattande, och Wickramasinghe och 

Wickramasinghe (2011) ser denna komponent som något som tillhandahålls 

medarbetaren av ledare. Med stöd av detta anser vi att den ena leder till den andra. Ges 

medarbetare mandat att besluta suddas hierarkiväggar ut, och omvänt, om hierarkier inte 

är ett hinder så känner sig medarbetare mer allmänt delaktiga. 

  

Ytterligare en fokuspunkt från analysen är standardisering och den medförda effekten 

på medarbetare. Av analysen går att tyda att effekterna är både positiva och negativa, 

och detta skulle kunna anses vara inkonsekvent. Vi anser dock att nedbrytningen i 

mindre komponenter ger oss möjligheten att urskilja hur det är positivt och hur det är 

negativt. Många forskare menar att standardisering minskar påverkningsgraden hos 

medarbetare (Benson & Lawler, 2003, Oudhuis & Tengblad, 2003), men i vår analys 

märker vi att tidigare forskning nästan enbart har fokuserat på medarbetarnas 

påverkningsgrad. Våra respondenter framför andra komponenter som påverkas av 

standardisering, såsom beroendeställning, ansvar och frivillig delaktighet. Förutom de 

tekniska fördelarna, menar respondenterna att standardisering kan skapa mer 

självständiga medarbetare genom att minska beroendet av andra. Vad gäller ansvar och 

frivillig delaktighet, som är starkt sammankopplade komponenter, berättar vissa 

respondenter att arbetets “identitet” blir mindre och att motivationen minskar när de inte 

får tillföra något eget till arbetet. 

  

Ovan stycke tyder på att tolkningarna är många och att alla upplever LP på olika sätt. 

Tidigare i analysen frågar vi oss vad en korrekt implementering av LP är och refererar 

till Pettersen (2009) som menar att det nästintill är omöjligt att skapa en definition av 

LP som omfattar alla dess dimensioner. Även våra respondenter visar, med sina 

tolkningar, att de upplever LP olika. Medarbetarnas tolkningar av innebörden av LP är 

vida och varierade, men en gemensam nämnare är att den allra viktigaste delen för en 

framgångsrik implementering av LP är just medarbetaren. Hines et al. (2004) menar 
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därtill att LP är ett ständigt förändrande koncept, som det inte går att fånga i en 

definition. Trots allt detta anser vi att organisationer inte bör misstro LP. Detta 

“odefinierade” koncept passar alla sorters organisationer just för att det inte är entydigt. 

I analysen tar vi upp så kallade “Lean-talibaner”, vilka beskrivs som förespråkare till LP 

som “vill tillämpa hela konceptet”, och det anser våra respondenter vara omöjligt. 

Istället rekommenderar medarbetarna att lämpliga delar av LP plockas ut och anpassas 

för respektive organisation. Vi anser att det allra viktigaste som en eventuell 

implementering måste anpassas efter är medarbetarna. Och med tanke på att individer är 

olika, liksom organisationer, är det viktigt att skapa en gynnsam kultur för LP att frodas 

i; att främja ett “Lean-tänkande”. 

  

6.2.Praktiskt bidrag 
 

Studiens praktiska bidrag bygger på de branscher vi väljer att undersöka genom studien, 

vilka är tillverkning-, vård-, och mjukvarubranschen. I metodavsnittet konstaterar vi 

tidigt att vi överlag inte söker att generalisera resultaten från studien, men i detta kapitel 

är målet att kunna tolka resultaten i ett lite mer allmännyttigt bidrag. I detta kapitel är 

syftet att någorlunda besvara den hypotetiska frågan: “Hur bör organisationer använda 

sig av LP och vad är den optimala lösningen, både vad gäller medarbetare och 

organisationer i stort, med avseende på självständighet och delaktighet?”. Begreppen vi 

ser som intressanta och relevanta för vår studie är de hierarkiska klyftorna, att 

medarbetarnas upplevelser är situationsbetingade och individberoende, samt hur 

medarbetarna upplever standardiseringen som LP medför. 

  

Vi anser att organisationer bör jobba med medarbetare istället för mot i syfte att 

motsträva hierarkiska klyftor. Organisationer måste hitta en “vi” känsla och låta de med 

kompetensen komma till tal inom respektive kompetensområde. För att främja en 

positiv organisatorisk utveckling krävs det att de hierarkiska klyftorna exkluderas från 

organisationen eller åtminstone minimeras till den grad som är möjlig. Vi ser att 

hierarkiklyftor är ett vanligt förekommande fenomen hos många organisationer och 

anser därför att dessa bör bearbetas för att utveckla och effektivisera verksamheten, 

oavsett bransch. Vi anser att gå “Gemba” är en bra lösning på hierarkiväggar och 

uppmanar därför organisationer att ta till sig av denna strategi, som bygger på att alla 

ska kunna utföra allas uppgifter. 
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En metod för att skapa denna ovannämnda arbetsmiljö är standardisering. 

Standardiseringen inom organisationen bygger på att skapa en effektivisering av 

verksamheten genom att utöka kompetensen hos medarbetarna. Den bygger på att alla 

ska kunna utföra allas uppgifter i den mån som det är möjligt, utan biverkningar. För att 

lyckas med standardiseringen krävs det att organisationerna genomgående jobbar med 

att alla kan “hugga in” där det finns ett behov av arbetskraft. Att standardisera arbetet 

kommer leda till positiva effekter på effektiviteten och kvalitén, då medvetenheten om 

vad som ska göras och vad som är acceptabelt ökar hos medarbetarna. 

  

Samtidigt vill vi även betona problematiken kring LP:s mångfald av metoder och 

verktyg. LP är ett otroligt brett och odefinierat koncept som, till stor del, beror på 

organisatoriska- och individuella förutsättningar. Därför kanske inte standardisering, 

som vi förordar ovan, trots allt passar alla organisationer. Som vi tidigare nämner 

medför standardisering fördelar vad gäller beroendeställningar men på bekostnad av, 

exempelvis, påverkningsgrad. Detta tror vi kan variera från organisation till organisation 

och vi menar att chefer bör se över om de positiva effekterna väger över de negativa. 

Med det sagt vill göra poängen att det inte är något negativt att LP är situationsbetingat. 

Vi menar att detta beroende av situation gör det möjligt för alla typer av organisationer 

och branscher att framgångsrikt tillämpa LP på ett eller annat vis. Det enda förbehållet 

är att metoder och verktyg anpassas kring den absolut viktigaste resursen, det vill säga 

medarbetare, samt att en kultur av förändring skapas. 

  

6.3.Förslag till fortsatt forskning 
 

Studiens förslag till fortsatt forskning kretsar kring antagande från analysen, baserat på 

material från empirin och teorin. Studien visar tendenser på att medarbetarnas 

upplevelser runt begreppet LP skiljer sig, vilket tyder på en meningsskiljaktighet. 

Vidare väljer vi att belysa hierarkiväggar och standardisering, då vi finner dessa 

intressanta och relevanta vid en applicering av LP. Vi anser därför att det skulle vara 

intressant att vidare undersöka vilka negativa/positiva effekter konceptet medför, samt 

hur väl en standardisering fungerar inom svenska organisationer.  
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• Till vidare forskning ser vi ett behov av att mer grundligt undersöka hur 

organisationer kan förebygga negativa konsekvenser samt stimulera positiva 

effekter som Lean Production medför. 

  

• Vi föreslår vidare att det forskas kring hur väl standardisering passar i svenska 

organisationer, där medarbetarna ofta sätts i fokus. Under insamlandet av vårt 

empiriska material. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide    
   

Denna del innehåller övergripande intervjufrågor som intervjuerna kommer kretsa 

kring. 

  

Inledning 

▪ Presentera oss 

▪ Presentera studien och dess syfte 

▪ Berätta att intervjupersonen förblir anonym 

▪ Fråga om godkännande av inspelning 

▪ Frågor till oss innan vi börjar? 

  

Inledande frågor 

• Berätta lite kort om dig själv.  

• Vilken tjänst har du och hur länge har du haft den? 

• Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i din tjänst. 

  

Lean production 

• Vad innebär Lean Production för dig? 

• På vilket sätt tillämpar ni Lean Production? 

• Vad har förändrats efter implementeringen av Lean Production? 

  

Arbetsmiljö 

• Hur har du påverkats av lean, på ett individuellt plan? 

  

Självständighet  

• Hur stor möjlighet har du att fatta egna beslut över hur du skall utföra ditt 

arbete? På vilket sätt?   

• Hur beroende är du av andra för att utföra dina arbetsuppgifter? På vilket sätt?  

• Blir du kontrollerad i ditt arbete och hur tar det sig uttryck? 

• Har du ansvar för resultatet av dina arbetsuppgifter? Till hur stor del? 

• Arbetar du mycket självständigt utifrån din kompetens? 

• Hur påverkas du av en ökad självständighet? Positivt/Negativt? 

  

Delaktighet    

• Tillåts du vara delaktig i beslutsfattande? Tas din input i beaktning vid 

beslutstagande? Har du något exempel?    

• Arbetar ni mycket tillsammans eller har ni individuella mål och arbetsuppgifter?  

• Upplever du att du får tydlig feedback för slutförda uppgifter och prestationer? 

• Har ni någon sorts arbetsträning? Något som hjälper en att bli bättre på arbetet? 

Utbildning osv. 

• Hur mycket ansvar vill du ta på dig? 

• Hur påverkas du av en ökad delaktighet? Positivt/Negativt? 

  

Avslutning 

• Tycker du att lean är ett bra koncept? 
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Bilaga 2 - Operationaliserad intervjuguide 
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Bilaga 3 - Försättsbrev 
  

Hej! 

  

Vi heter Emil Vestlund och Raqiq Hyder och är två studenter vid Högskolan i Gävle 

som skriver vårt examensarbete inom företagsekonomi nu under våren. Arbetet handlar 

om hur medarbetare upplever att deras  självständighet och delaktighet har påverkats vid 

en tillämpning av ett Lean Production koncept. 

  

I vår studie önskar vi genomföra intervjuer med ett antal respondenter. Vid medverkan 

kommer ditt svar behandlas anonymt och Som stöd till vårt minne önskar vi spela in 

varje intervju. Inspelningen kommer endast avlyssnas av oss två med målsättningen att 

ge en rättvisande bild av samtalet. Vi bifogar vår problematisering med syfte och 

övergripande intervjufrågor som intervjun kommer kretsa kring. Om du slutligen vill ta 

del av den färdiga studien skickar vi den gärna till dig. 

  

Tack för att du tog dig tid med vår studie!  

  

  

  

 


