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Aim: Previous research shows that organizations applying Lean Production does not reach the 

management tool's full potential unless the employees within the organization are involved in the 

work. The purpose of this study is to create an understanding of how the actors in an organization 

applying management tool Lean Production are working to involve and motivate their employees to 

continuous improvement. 

 

Method: The study adopts a hermeneutic and social constructionist perspective where 

thematisation and a deductive approach have been used. A qualitative approach with case study 

design has been used to study three large companies using semi-structured interviews. 

 

Result & Conclusions: Our study indicates that the commitment by leaders within the organization 

is crucial for employee involvement and motivation to work towards continuous improvement. The 

investigated case companies work with "Lean games", "Lean board" individual responsibility areas, 

before and after pictures and some rewards to involve and motivate their employees. 

 

Suggestions for future research: We suggest further research with a focus on the role of 

leadership for the long-term outcome in an organization applying Lean Production. 

 

Contribution of the thesis: Our study has noted the importance of committed leaders within the 

organization to create motivated and committed employees. We find leadership as the primary 

focus on the long-term work with Lean Production. 

 

Key words: Lean, Lean production, TPS, sustainability, continuous improvement, Lean 

leadership and motivation.   



 

 

Sammanfattning 
Titel: Leva med Lean Production 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
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Syfte: Tidigare forskning visar att organisationer som tillämpar Lean Production inte når 

styrverktygets fulla potential om inte medarbetarna inom organisationen är engagerade i arbetet. 

Syftet med arbetet är att skapa förståelse för hur aktörerna i en organisation som tillämpar 

styrverktyget Lean Production arbetar för att involvera och motivera sina medarbetare till ständiga 

förbättringar. 

 

Metod: Studien har antagit ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där 

tematisering och ett deduktivt tillvägagångssätt har använts. Studien har genom kvalitativ metod 

med fallstudiedesign studerat tre stora företag med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

 

Resultat och slutsats: Vår studie indikerar att engagemanget från ledarna inom organisationen är 

avgörande för medarbetarnas involvering och motivation till att arbeta för ständiga förbättringar. 

För att involvera och motivera medarbetarna arbetar fallföretagen med ”Leanspelen”, ”Leantavla”, 

enskilda ansvarområden, före och efterbilder och vissa belöningar.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår fortsatt forskning med fokus på ledarskapets roll för 

resultatet på lång sikt i en organisation som tillämpar Lean Production.  

 

Uppsatsens bidrag: Vår studie har uppmärksammat betydelsen av engagerade ledare inom 

organisationen för att skapa motiverade och engagerade medarbetare. Vi finner ledarskapet som det 

primära att fokusera på för att få involverade och motiverade medarbetare.  

 

Nyckelord: Lean, Lean production, TPS, sustainability, continuous improvement, Lean leadership 

och motivation.  
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1. Inledning 
Det här kapitlet redogör för studiens bakgrund och problemdiskussion som slutligen leder fram till 

studiens syfte.  

1.1 Bakgrund 

I ett företagsklimat där konkurrensen ständigt anses öka, är det ett nödvändigt steg för många 

organisationer att söka nya metoder och styrmedel för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Enligt Katayama och Bennet (1996) är Lean Production ett effektivt styrmedel för att 

vinna större marknadsandelar än sina konkurrenter. För att skapa en förståelse för vad Lean 

Production är och var det kommer från behöver vi göra en kort redogörelse för konceptets tillkomst. 

Hines, Holweg och Rich (2004) menar att originalet av Lean Production ursprungligen kommer från 

Toyotas fabriker i Japan på 1950-talet. För att effektivt arbeta med problemlösning och eliminering 

av svinn och spill arbetade de efter Just-in-time och med ansvarsfördelning över de anställda på 

verkstadsgolvet. Under perioden 1950-1970 var Toyotas organisations- och produktionsform 

relativt okänd för omvärlden, men när företaget började tillämpa sina principer i distributionsleden 

började nyfikenhet för konceptet väckas även utanför fabrikerna. Holweg (2007) förklarar att en 

formell dokumentation av konceptet kom först någon gång mellan år 1965-1970 och var då endast 

publicerad på japanska, den första engelska versionen kom så sent som år 1977. Det var dock med 

boken ”The machine that changed the world” skriven av Womack, Jones och Roos som konceptet 

började spridas. Boken kom med en förklaring utan krångligt tekniskt språk och släpptes under en 

tid när en kris inom branschen var ett faktum. När västvärlden insåg att krisen inte påverkade 

Toyota och att produktionsgapet mellan Toyota och andra biltillverkare blev påtagligt så ökade 

intresset för Lean Production stort. Holweg (2007) förklarar att boken ”The machine that changed 

the world” är en av de mest citerade referenserna inom verksamhetsstyrning under det senaste 

decenniet.  

 

De grundläggande elementen i Lean Production är enligt Katayama och Bennet (1996) att använda 

mindre material, kortare produktionsled och mindre improduktiv tid. Samtidigt är det större krav på 

högre produktionskvantitet med bättre kvalité, mer specifik teknik och större variation av produkter. 

I sin forskning beskriver Forza (1996) att produktionssystem som styrs enligt Lean Production är 

effektiva om allt drivs perfekt, men att de även är bräckliga då företaget ger upp den dyra 

säkerheten som tillhandahålls genom överskottsresurser.  
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1.2 Problematisering 

Tidigare forskning visar att många organisationer som implementerar Lean Production inte inser att 

det är flera variabler som bidrar till om implementeringen blir optimal eller ej (Sohal, 1996; Glover, 

Farris, Van Aken & Doolen, 2011; Worley & Doolen, 2006). Lean Production ses ofta som en 

verktygslåda som kan implementeras överallt och vid vilken tidpunkt som helst, men Worley och 

Doolen (2006) vill poängtera att det är en dynamisk process att förvandla en organisation till Lean 

Production och att förvandlingen är unik för varje organisation. En bidragande faktor till att få 

organisationens verktygslåda unik menar Sohal (1996) är att förstå vikten av att involvera 

medarbetarna och få dem att förstå att de är en viktig del i utvecklingen av Lean Production. 

 

Att involveringen av medarbetarna är en viktig del stödjer Scherrer-Rathje, Boyle och Deflorin 

(2009) som gjort en detaljerad beskrivning av två implementeringar av Lean Production på samma 

företag. Det första försöket fick inte det resultat som förväntats, men vid det andra försöket blev 

resultatet bättre. Det författarna kom fram till i sin forskning var att den största skillnaden mellan 

det första och det andra försöket, var att företaget förstod vikten av ett synligt och aktivt 

engagemang från ledningen och hur viktigt det var med en öppen kommunikation med sina 

medarbetare. För oss faller det här sig naturligt eftersom vi ser på Lean Production utifrån Latours 

(1998) översättningsmodell, som utgår från att ett styrkoncept helt saknar värde om det inte finns 

några medarbetare som arbetar utifrån det. Latour (1998) menar även att arbetet som utförs i 

organisationen är ständigt pågående vilket innebär att det som är viktigt vid en implementering även 

är viktigt i det vardagliga arbetet med Lean Production. I Scherrer-Rathjes et al. (2009) studie var 

det att involvera medarbetarna och uppmuntra dem till att ta egna beslut, som visade sig vara ett 

givande sätt att motivera medarbetarna till en hållbar förändring. Forskarna menar också att en stor 

skillnad som bidragit till att det andra försöket fick ett bättre resultat var att ledningen öppet 

avslöjade både de långsiktiga och de kortsiktiga målen. Detta ledde till att medarbetarna inte 

behövde känna sig förvirrade och frustrerade över vad styrverktyget hade för nytta. 

 

Ledarskapet är viktigt i en organisation som vill uppnå ständiga förbättringar med Lean Production. 

Bateman (2005) menar att för att optimera ett ständigt förbättringsarbete så krävs ett tydligt och 

starkt ledarskap genom hela organisationen. Enligt Sim och Rogers (2008) spelar det inte någon roll 

hur välinformerade medarbetarna är om vikten av ständigt förändringsarbete, om de inte känner ett 

starkt stöd och engagemang från ledarna. Den genomsnittlige medarbetaren i Sim och Rogers 

(2008) studie hade god förståelse för vikten av att förbättringsarbete utfördes och de allra flesta 

hade tillämpat denna metod om de själva drev ett företag. Studiens misslyckande kunde hänföras till 
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att medarbetarna inte kände något engagemang från cheferna. Som medarbetare upplevdes det bara 

som att cheferna stressade sig genom beslut när det var dags för en deadline.  

 

För att få ett ständigt förbättringsarbete är det viktigt att medarbetarna förstår fördelarna med Lean 

Production. Över en femårsperiod visar Sohals (1996) studie att 66 % av de gjorda förändringarna 

var på initiativ av medarbetare från verkstadsgolvet. Detta är naturligt då det enligt Langfred och 

Moye (2004) är dessa personer som har kunskapen om arbetssituationen och ser vad som behöver 

förändras. I sin forskning finner Sohal (1996) även att i organisationer som inte uppnår de önskade 

resultaten, har initiativet suddats ut eller helt enkelt dött ut. Anand, Chhajed och Delfin (2012) 

menar att om medarbetarna inom organisationen förstår fördelarna och sin egen vinning av att 

tillämpa Lean Production, kommer det dagliga arbetet med styrverktyget leda till långsiktigt goda 

resultat. 

 

Då medarbetarna anses vara en viktig faktor för att lyckas med Lean Production är det enligt 

Poksinska, Swartling och Drotz (2013) viktigt att de är engagerade och motiverade, detta eftersom 

det är de som utgör grunden för organisationen oavsett bransch. För att motivera och involvera 

medarbetare finner forskarna det viktigt att ledarskapet andas Lean Production. De menar att en 

viktig aspekt för att nå långsiktigt hållbara resultat är att bygga upp en stöttande företagskultur där 

det finns system för att guida medarbetarnas tankar och handlande. För att nå dessa resultat menar 

forskarna att ledaren måste vara mer synlig i det dagliga arbetet och att deras viktigaste 

arbetsuppgift är att stötta medarbetarna. Genom att vara synlig på arbetsplatsen kan ledaren ge 

konstruktiv feedback oftare och på så vis öka medarbetarens motivation. Poksinska et al. (2013) 

menar även att en viktig del i ledarskapet är att delegera ansvarsområden och coacha medarbetarna i 

en riktning som leder till ökad kreativitet, kunskap och erfarenhet för att nå organisationens mål.  

 

Det finns redan mycket forskning gjord på Lean Production men de flesta artiklar vi läst har ett stort 

fokus på själva implementeringen av styrverktyget. Genom dessa artiklar har vår nyfikenhet väckts 

kring hur organisationer arbetar med att involvera och motivera medarbetarna till fortsatta 

förbättringar även efter implementeringen. Vi får en tydlig indikation på att om organisationer ska 

få hållbara resultat med Lean Production krävs ett aktivt deltagande genom hela organisationen. Vi 

vill genom studien undersöka hur företag arbetar med att hålla Lean Production vid liv. Utifrån 

diskussionen vi fört i vår problematisering tror vi att det är viktigt att se Lean Production som en 

dynamisk process utan slut, för att organisationer ska fortsätta arbeta för att eliminera svinn även 

efter implementeringen.   
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1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att skapa förståelse för hur aktörerna i en organisation som tillämpar 

styrverktyget Lean Production, arbetar för att involvera och motivera medarbetare till ständiga 

förbättringar. 
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2. Metod 
Kapitlet beskriver studiens övergripande metodval gällande vetenskaplig referensram och 

tillvägagångssätt för insamling av teori och empiri. Det framgår även vilka kvalitetskriterier som 

studien bygger på. 

 

2.1 Övergripande metodval 

För att kunna gå på djupet och besvara studiens syfte har vi valt en kvalitativ utgångspunkt. Vi har 

valt att anta ett hermeneutiskt synsätt för att skapa förståelse genom tolkningar. För att förstå den 

sociala helheten i vår studie har vi antagit ett aktörssynsätt. Studien har en utgångspunkt i den 

deduktiva forskningsmetoden där vi genom en fallstudiedesign ämnar testa studiens teoretiska 

referensram bland de aktörer som i sin vardag tillämpar den. Dessa övergripande metodval förklaras 

närmare nedan och ligger till grund för studiens genomförande. 

   

2.1.1 Forskningsansats  

Vårt syftes art gör att vi valt att anta en utgångspunkt som grundar sig i förståelse och därmed utgått 

från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Arbnor och Bjerke (1994) menar att man då ser verkligheten 

i grunden som en social konstruktion som är beroende av oss människor. Socialkonstruktivism 

beskriver Allwood och Eriksson (1999) som att vi konstruerar vår värld utifrån våra gemensamma 

föreställningar inom kulturer och subkulturer. Vidare förklarar Eriksson och Hultman (2014) att 

socialkonstruktivismen granskar oss som aktörer i relation till andra och betonar den roll som 

kommunikation mellan människor har. Vilka perspektiv vi har och hur vi ser på världen konstrueras 

av oss och i det samhälle vi lever i. Författarna menar även att det är språket som bestämmer hur 

verkligheten konstrueras. Då vår utgångspunkt är att människor och deras motivation utgör grunden 

för Lean Production, faller det sig naturligt för oss att se på världen utifrån detta synsätt. Vi väljer 

att se på världen som något vi skapar tillsammans i de kulturer som vi tillhör.   

 

Utifrån detta resonemang har vi anammat vad Arbnor och Bjerke (1994) kallar för ett aktörssynsätt. 

Till skillnad från det analytiska synsättet och systemsynsättet har aktörssynsättet inget intresse i att 

förklara utan fokus ligger på att förstå sociala helheter. Författarna beskriver att kunskap är 

individberoende och tar sin utgångspunkt i hur olika aktörer tolkar, upplever och handlar i 

verkligheten. Aktörssynsättet vill försöka förstå och beskriva det flertydiga samband som 

fortlöpande omtolkas och ges olika innebörder. För att kunna studera hur organisationer arbetar med 
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att ständigt nå förbättringar har vi valt att utgå från detta synsätt då det är av vikt för oss att förstå 

individens handlande och reflekterande. Observatören måste enligt Arbnor och Bjerke (1994)  

engagera sig mänskligt i aktörernas situation för att förstå sociala handlingar, men forskaren måste 

periodvis öka avståndet för att vidga perspektivet på de data som de samlar in. Då vi valt att se på 

styrverktyget Lean Production som något ständigt pågående med stor vikt på hur människorna i 

organisationen är involverade och motiverade anser vi att detta synsätt gett oss de möjligheter som 

krävs för att besvara vårt syfte.      

 

Eftersom vårt syfte är att skapa förståelse har vi valt att anta en hermeneutisk utgångspunkt. 

Hermeneutiken är enligt Thurén (2007) utpräglat humanistisk till sin inriktning där inkännandet 

eller empatin tar stor plats. För att förstå människor, människors handlingar och resultatet av 

människors handlande så menar författaren att hermeneutikens tolkning är viktig. Forskare som 

använder det hermeneutiska tillvägagångssättet försöker enligt Eriksson och Hultman (2014) få en 

fullständig förståelse av händelseförlopp genom att tolka och till en meningsfull helhet sammanfoga 

det som finns i människors medvetande. För att besvara vårt syfte måste vi tolka de intervjuade 

aktörernas upplevelser för att få förståelse för den sociala helheten. Den hermeneutiska cirkeln är 

enligt Thurén (2007) ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Begreppet syftar till ett växelspel 

mellan förförståelse och erfarenheter och mellan del och helhet. Detta resulterar i större erfarenheter 

och ger en bättre förförståelse som i sin tur gör att man uppfattar finare nyanser. Den anda som 

genomsyrar helheten sätter enligt Allwood och Eriksson (1999) sin prägel på de enskilda delarna. 

Delarna ska förstås utifrån helheten och helheten ska tolkas som en inre harmoni mellan delarna. 

För att skapa förståelse för hur organisationer kan arbeta för ständiga förbättringar har det varit 

nödvändigt för oss att få en förförståelse inom ämnet. Förförståelsen har utgjorts av en teoretisk 

referensram för att vi ska kunna tillgodogöra oss den erfarenhet och kunskap som den empiriska 

studien genererat. 

  

2.1.2 Deduktion  

Då vi i vår studie har valt att studera ett redan känt fenomen har vi tagit avstamp i en deduktiv 

metod. Deduktiv teori är enligt Bryman och Bell (2011) den vanligaste uppfattningen inom 

samhällsvetenskapen om hur teori och praktik förhåller sig till varandra. Författarna menar att 

forskaren utgår från det man redan vet inom ett visst teoretiskt område och utifrån det deducerar 

hypoteser som sedan ska underkastas en empirisk granskning. Deduktion handlar enligt May (2001) 

om att forskaren vill teckna en generell bild av samhällslivet för att sedan undersöka en specifik 
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aspekt av det och testa styrkan i sina teorier. Den kumulativa litteraturinsamlingen vi gjort har gett 

oss en förståelse för hur forskningen inom området ser ut. Utifrån den har vi genom en deduktiv 

process arbetat för att besvara vårt syfte. 

 

2.1.3 Kvalitativ ansats 

Vi har vid valet av forskningsstrategi utgått ifrån Bryman och Bells (2011) diskussion gällande 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning är en metod som lägger fokus på hur 

människor uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. Metoden väljer att se verkligheten som att 

det är människorna som skapar och konstruerar verkligheten de lever i och att verkligheten ständigt 

är under förändring. Den kvalitativa metoden betonar orden i texten vid datainsamling och analys. 

Författarna beskriver den kvantitativa forskningen som en metod där utgångspunkten är siffror 

snarare än ord, vilket gör den kvantitativa forskaren mer intresserad av mätningar. Då vi i vår studie 

valt att söka förståelse och undersöka det sociala samspel som pågår har vi valt att utgå från den 

kvalitativa forskningen. Detta val har medfört att vi kunnat gå in djupare i vår analys genom den 

sociala verklighet vi mött i de studerade organisationerna. För att skapa förståelse har vi genom den 

kvalitativa ansatsen kunnat besvara syftet på ett djupare plan, då denna ansats gett oss möjligheten 

att se på verkligheten som något vi socialt skapar tillsammans, till skillnad från något som kommer 

utifrån. 

 

Med utgångspunkt i detta val har vi varit medvetna om den kritik som riktats mot den kvalitativa 

forskningen. Vi har varit medvetna om att generaliseringen av studien kommer att vara låg men att 

vi här försökt överbrygga detta genom att låta flera företag från olika branscher delta i studien. Vi 

har även varit medvetna om att vår studie, i viss mån, är färgad av oss författare då vi vid mötet med 

empirin har varit med och styrt samtalet och själva haft våra värderingar. 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att underlätta för läsaren att förstå studiens upplägg presenteras nedan en modell som konkret 

redogör för de övergripande tillvägagångssätten. Den teoretiska referensramen och de teman som är 

sprungna ur den, har legat som grund för studien. Ur dessa teman växte sedan intervjufrågor och vår 

intervjuguide fram. Den empiriska undersökningen har utgjorts av fallstudier på tre olika företag, 

där vi genomfört tio semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet från dessa intervjuer 

sammanställdes för att kunna jämföras mot den teoretiska referensramen i en reflektion. I 

reflektionen jämförde vi likheter och skillnader mellan teorin och empirin för att slutligen komma 

fram till studiens bidrag. Vi kommer nedan göra en djupare redogörelse för hur litteratur- och 
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empiriinsamling gjorts och hur vi gått tillväga vid urval, intervjuer och intervjudokumentation. 

Slutligen har några kvalitetskriterier ställts upp för att säkerställa trovärdigheten i studien.   

 
 

2.2.1 Forskningsmodell 

Då vi valt en deduktiv utgångspunkt för studien började vi tidigt med att skapa en teoretisk 

referensram kring styrverktyget. Det är från tidigare forskning som studiens forskningsmodell med 

sina huvudrubriker och teman är sprungna. För att kunna studera hur aktörerna i organisationer som 

tillämpar styrverktyget Lean Production arbetar för att involvera och motiverar medarbetare till 

ständiga förbättringar, har vi varit tvungna att skapa förståelse för styrverktygets idédimension och 

tekniska dimension. Lindvall (2011) förklarar att idédimensionen är organisationens filosofi och 

ställningstaganden och i vår studie består den av två delar, struktur och pågående processer. Temat 

struktur syftar till att redogöra för hur organisationer gör för att arbeta fram ett strukturerat 

arbetssätt. Den här delen av studien har inte varit vårt huvudintresse. Temat pågående processer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1; Studiens tillvägagångssätt  

 
 

 

Lean Production 

Idédimension 
Teknisk  

dimension 

Teoretisk 

referensram 

Intervjuguide 

Fallstudier 

Empirisk 

sammanställning 

Identifiera 

likheter och 

skillnader 

Bidrag: ökad förståelse för hur 

organisationer involverar och 

motiverar sina medarbetare till 

ständiga förbättringar 



 

9 

 

syftar till att Lean Production är ett arbete som aldrig blir färdigt. För att få en pågående process att 

ständigt nå förbättringar så är en stor och viktigt del att involvera och motivera medarbetarna. 

Tidigare forskning visar att organisationer bör lägga stor vikt vid att involvera medarbetarna för att 

uppnå ständiga förbättringar och att resultatet är beroende av hur stort fokus organisationen lägger 

vid motivation (Glover et al., 2011; Poksinska et al., 2013; Scherrer-Rathje et al., 2009; Sohal, 

1996). Det är i den här delen av studien vi lagt vårt största fokus. För att undersöka hur aktörerna i 

organisationer gör för att involvera och motivera medarbetarna, har det varit viktigt att fördjupa oss 

i den tekniska dimensionen av styrverktyget. Lindvall (2011) förklarar att den tekniska dimensionen 

syftar till att skapa förståelse för vilka konkreta metoder som används. För studien har det varit 

viktigt att undersöka vilka dessa är inom fälten ledarskap, workteams och kultur för att se hur 

metoderna påverkar arbetet med att involvera och motivera medarbetarna. Då dessa fält alla är stora 

i sig, har vi valt att även inom dessa enbart fokusera på hur organisationer arbetar med strukturen 

och den pågående processen för att ständigt uppnå förbättringar.  

 
 

2.2.2 Fallstudier 

Då valmöjligheterna är flera vid val av forskningsstrategi har vi valt att utgå från Yins (2006) 

resonemang kring vad som bör väljas. Då vårt syfte är att skapa förståelse så lämnar Yins (2006) 

oss tre alternativ; experiment, historisk studie och fallstudie, detta eftersom denna typ av 

frågeställning kräver förklarande studier. När vi gick vidare i Yins (2006) resonemang tog vi 

ställning till om vi var i behov av en kontroll av deltagarnas beteende i vår studie för att kunna 

besvara vårt syfte. Detta var inte aktuellt då vi i största möjliga mån ville att deltagarna skulle ge sin 
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egen beskrivning av sin verklighet. I och med detta kunde vi utesluta experiment från valet av 

strategi. Tredje steget är att se om det vi ska studera går att göra i nutid eller om det är en historisk 

händelse. Då vårt syfte är att skapa förståelse för hur aktörerna i en organisation som tillämpar 

styrverktyget Lean Production arbetar för att involvera och motivera medarbetare till ständiga 

förbättringar, så fanns det goda möjligheter att hitta objekt för detta i nutid. Detta innebar att vi inte 

var beroende av historiska händelser utan valde att använda oss av fallstudie som forskningsstrategi.  

 

Vi tror att fallstudier gett oss de bästa verktygen för att besvara vårt syfte, eftersom det gett oss 

möjlighet att studera aktuella företeelser i den miljö där de naturligt finns. Detta bekräftar Eriksson 

och Hultman (2014) som menar att fallstudier är en bra forskningsstrategi när syftet är förståelse för 

något i ett speciellt sammanhang. Yin (2006) menar att fallstudien ger forskaren uttömmande 

redskap för en heltäckande forskningsmetod genom designlogik, olika tekniker för insamling av 

data och slutligen specifika tillvägagångssätt för analysen av data. Styrkan hos fallstudier är enligt 

George (2005) den höga konceptuella validitet som undersökningen får. Detta menar forskarna kan 

vara svårt vid till exempel statistiska mätningar då det finns risk för att man slår samman data som 

egentligen inte hör ihop. Ett vanligt bekymmer menar Yin (2006) är generaliserbarheten i en 

fallstudie. Författaren ställer sig frågan hur man ska kunna generalisera utifrån enstaka fall? Vi är 

medvetna om detta och har valt att göra fallstudier på tre olika företag i två olika branscher för att i 

största möjliga mån överbrygga denna kritik. 

 

2.2.3 Metod för teoretisk referensram  

För att besvara vårt syfte har det varit nödvändigt för oss att söka kunskap om Lean Production och 

dess grundidéer. Vi har utgått från tidigare forskning i ämnet genom vetenskapliga artiklar och 

böcker för att skapa oss en bra teoretisk referensram som grund. För oss har det varit av vikt att 

förstå hur tidigare forskning ser på idédimensionen samt den tekniska dimensionen av Lean 

Production. Lindvall (2011) påpekar att det är viktigt vid såväl akademiska diskussioner som 

praktiskt utövande att vara medveten om att företagets styrfrågor präglas av både en idédimension 

och en teknisk dimension. Idédimensionen är de föreställningar och den styrfilosofi som formar 

styrfrågan, medan den tekniska dimensionen är de konkreta metoder och verktyg som används. För 

att kunna redogöra för Lean Productions idédimension och förstå hur organisationer involverar och 

motiverar medarbetarna till ständiga förbättringar, behöver vi även redogöra för den tekniska 

dimensionen med sina konkreta metoder. Vår tekniska dimension består av att förstå hur 

ledarskapet bör utformas, hur arbetet i workteams bör se ut och hur en lämplig företagskultur bör 
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vara. I och med detta hamnar vi i stora fält och har därför valt att avgränsa oss enbart till hur 

organisationer som tillämpar Lean Production arbetar med strukturen och de pågående processerna i 

dessa fält (se figur 2, s.9). 

 

Då vi har valt att arbeta efter en forskningsprocess som tar avstamp i deduktion var det en 

självklarhet att börja tidigt med att skapa oss en teoretisk referensram att ha som utgångspunkt. 

Bryman och Bell (2011) beskriver att det då är viktigt att vara kunnig inom området eftersom det 

ligger som grund för studien. De menar att syftet med litteraturgenomgången är att ta reda på vad 

som redan är känt på området, vilka begrepp och teorier som är relevanta, om det finns några 

viktiga motsättningar och om det finns frågor som inte har besvarats. Det vi fann när vi gjorde vår 

litteraturgenomgång var att det fanns mycket litteratur rörande implementeringen av Lean 

Production men betydligt mindre kring hur organisationer arbetar för att nå ständiga förbättringar. 

Bryman och Bell (2011) menar att forskaren i en litteraturgenomgång ska sträva efter att föra 

noggranna anteckningar om källan till en referens för att undvika att glömma bort varifrån 

informationen är hämtad, samt att utveckla en kritisk läsfärdighet för att kunna utvärdera hur 

tillförlitlig källan är. De poängterar även vikten av att visa varför litteraturgenomgången är viktig 

för de egna forskningsfrågorna och att man inte ska kämpa för att ta med allt, utan välja de delar 

som verkligen är relevanta för studien.  

 

För att få fram böcker som knyter an till vårt syfte sökte vi på HelGe biblioteket och på biblioteket 

på Högskolan i Gävle. Vi sökte även vetenskapliga artiklar i databaser som Scopus, Emerald och 

Discovery. De vetenskapliga artiklarna visade sig vara den djupare och mer relevanta litteraturen 

som behövdes för studien. Sökorden vi använt är Lean, Lean production, TPS, sustainability, 

continuous improvement, Lean leadership och motivation. 

 

2.2.4 Datainsamling  

För att besvara studiens syfte har det varit nödvändigt att se hur aktörerna i en organisation praktiskt 

tillämpar styrverktyget och hur de arbetar med att involvera och motivera sina medarbetare till 

ständiga förbättringar. Den empiriska studien har gett oss möjlighet att se skillnader och likheter 

mellan tidigare gjord forskning inom Lean Production och hur det praktiskt tillämpas.  

 

Urvalet av fallföretag förutsatte främst att företaget arbetade med styrverktyget Lean Production 

och har till största del byggt på tips från personliga kontakter. Utifrån dessa tips så kontaktade vi 
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fallföretagen med förfrågan om de arbetar med Lean Production och om det fanns möjlighet för oss 

att besöka dem för att utföra intervjuer. Då kvalitativa intervjuer ämnar ge en djupare kunskap och 

öka förståelse för det undersökta fenomenet är detta den metod vi använt till vår empiriska 

insamling. Ryen (2004) beskriver att det i vår tid talas mycket om ”intervjusamhället” som försöker 

blottlägga det personliga, subjektets privata jag, genom intervjuer ansikte mot ansikte. Även 

Bryman och Bell (2011) menar att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning. Vi har som primärdatainsamling utfört intervjuer där vi har utgått från en intervjuguide. 

Ryen (2004) menar att de flesta forskare är eniga om att man vid ett eller annat tillfälle i mötet med 

intervjupersonen bör använda en intervjuguide. Han förklarar att graden av förhandsstrukturering 

beror på fokus, forskningsfrågor och urvalskriterier. För att dokumentera materialet från 

intervjuerna har vi spelat in och transkriberat det för att på ett tillförlitligt sätt kunna analysera 

empirin mot teorin. De transkriberade intervjuerna genererade en stor mängd textmaterial som gav 

oss ett behov av att reducera och tematisera materialet för att lättare kunna arbeta med det.  

2.2.4.1 Intervjufrågor  

I det här delkapitlet beskriver vi hur vi gick tillväga när vi arbetade fram intervjufrågorna i vår 

studie samt vilka aspekter som är viktiga att beakta vid utformningen av intervjufrågor. Med vår 

teoretiska referensram som grund har vi fått en djupare kunskap om det som tidigare studerats och 

den kunskapen har gett oss möjlighet att arbeta fram relevanta frågor till vår intervjuguide. Bortsett 

från den helt öppna intervjun menar Ryen (2004) att den semistrukturerade intervjun är den mest 

utbredda inom kvalitativa intervjuer. Författaren förklarar att den kännetecknas av att forskaren på 

förhand har ställt upp några huvudfrågor utifrån viktiga teman, men utan att i detalj avgöra 

frågornas formulering och ordningsföljd. Ryen (2004) menar att den här typen av intervju i sig 

rymmer delar av ett vanligt samtal, men har ett större inslag av frågor som intervjuaren har för 

avsikt att ställa till respondenten. Då vi i vår studie utgår från hermeneutiken har det varit viktigt för 

oss att ställa frågor som kan leda till att respondenten svarar med egna ord och tolkningar av det 

som intervjufrågorna behandlar. Yin (2006) förklarar att det är viktigt att intervjuaren i den 

semistrukturerade intervjun ställer ”hur-frågor” för att få fram information från den intervjuade till 

varför det ter sig som det gör. Då denna studie strävar efter att få en djupare förståelse för hur 

aktörerna i en organisation involverar och motiverar medarbetare till ständiga förbättringar har det 

varit viktigt för oss att ställa ”hur-frågor” där intervjupersonerna fått möjlighet att beskriva hur de 

ser på detta.  

 

De teman som framkom i vår litteraturinsamling har legat som grund för frågorna i intervjuguiden. 

För att tydligare skapa förståelse för studiens tillvägagångssätt vid framtagningen av 
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intervjufrågorna har vi nedan sammanställt de övergripande frågorna i intervjuguiden. Varje fråga i 

intervjuguiden är kopplat till ett av de teman som studien berört med hjälp av frågan. Det framgår 

även genom vilka källor temat är framtaget. Vi har dock inte ställt frågorna i den ordning de 

presenteras nedan utan tagit dem i den ordningsföljd som känts lämplig beroende på hur samtalet 

fortskridit. Vissa frågor har omjusterats när vi har intervjuat en medarbetare, eftersom det då har 

varit viktigt att ställa frågan utifrån deras perspektiv. Bryman och Bell (2011) förklarar att tonvikten 

bör ligga på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden, det vill säga på det som 

intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och 

beteenden. För att se till att intervjupersonen ändå höll sig till ämnet fanns även stödord till 

intervjuguiden som vi kunde använda som följdfrågor och för att leda dem på rätt spår igen. 

 



 

14 

 

 
Figur 3; Studiens intervjuguide 
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Vi anser att dessa frågor gjort det möjligt för oss att få information om hur de intervjuade 

personerna upplever sin arbetsplats och hur de ser på styrkonceptet. Bryman och Bell (2011) menar 

att det är viktigt att man som forskare ställer sig frågan: ”vad måste jag veta för att kunna besvara 

mina olika frågeställningar?” Författarna menar att forskaren måste skaffa sig en bild av vad 

intervjupersonerna upplever som viktigt i förhållande till var och en av de teman som studien 

kretsar kring. Frågorna ska täcka de kategorier som forskaren är intresserad av men det ska göras 

utifrån intervjupersonens perspektiv. Våra intervjufrågor har alla grund i de teman som framkommit 

och därmed tycker vi att frågorna uppfyller dessa krav.    

2.2.4.2 Urval  

Urvalet av fallföretag förutsatte främst att företaget arbetade med styrverktyget Lean Production 

och har till stor del byggt på tips från personliga kontakter. Utifrån dessa tips kontaktade vi 

fallföretagen med förfrågan om de arbetar med Lean Production och om det fanns någon möjlighet 

för oss att besöka dem för att utföra intervjuer. För att skapa oss en fyllig redogörelse för den 

sociala verklighet vi har studerat har vi valt tre fallföretag i två olika branscher och sammanlagt 10 

stycken intervjuer.  

 

För studien har det varit viktigt att intervjua personer i en organisation som arbetar med Lean 

Production och därmed få svar på hur de arbetar med att involvera och motivera medarbetarna till 

ständiga förbättringar. Vår kontaktperson på fallföretagen har utifrån våra önskemål valt ut 

intervjupersoner som ansetts vara lämpliga för studiens syfte. Trost (1997) menar att det här kan 

liknas med ett bekvämlighetsurval och förklarar att det är en vanlig och praktisk metod att använda 

för att få fram respondenter. Bryman och Bell (2011) förklarar att man då väljer respondenter som 

råkar finnas tillgänglig för forskaren. Genom att vi valt denna urvalsmetod har vi fått kontakt med 

personer som varit både representativa, insatta och delaktiga i förbättringsarbetet, vilket möjliggjort 

att vi kunnat besvara vårt syfte på ett bra sätt. Bryman och Bell (2011) menar att en negativ aspekt 

av bekvämlighetsurval är att det är svårt att visa om resultaten är representativa i andra situationer 

men menar att kvalitetskriteriet inte är lika viktigt i det här fallet då det handlar om en kvalitativ 

studie.  

2.2.4.3 Intervjuer  

Vi har gjort kvalitativa intervjuer för insamling av data. Eftersom målsättningen med vår studie har 

varit att söka förståelse menar Svensson & Starrin (1996) att detta är det bästa sättet. Även Bryman 

och Bell (2011) menar att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden i kvalitativ forskning 

och nämner två huvudsakliga typer av intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade. Vid den 
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ostrukturerade intervjun använder forskaren som mest lösa minnesanteckningar av teman som hjälp, 

medan man i semistrukturerade intervjuer använder sig av en lista med förhållandevis specifika 

teman även kallad intervjuguide. Vi har valt att använda oss av en intervjuguide eftersom vi haft för 

avsikt att beröra specifika delar av Lean Production, men ändå ge de personer vi intervjuar 

möjlighet att fritt utforma svaren så egna tolkningar kunde komma fram under intervjun. Detta 

menar Bryman och Bell (2011) är styrkan med kvalitativa intervjuer. Författarna menar att 

flexibiliteten i intervjuguidens ordning och möjligheten att ställa följdfrågor, gör det möjligt att 

beröra det som respondenten tycker är intressant. 

 

För att säkerställa en professionell roll under intervjuerna lärde vi oss vår intervjuguide utantill så vi 

inte blev låsta till en specifik ordning. Detta menar Bryman och Bell (2011) är en styrka hos 

semistrukturerade intervjuer. Innan varje intervju var vi väl insatta i både vad vi ville ha ut av den 

och att frågeställningarna vi kom med passade för sammanhanget. Vid till exempel intervjuer med 

medarbetare omformulerade vi i viss mån frågorna så den vi intervjuade hade möjlighet att förstå 

dem. Att som intervjuare försöka anpassa sig till respondenten utan att härma menar Trost (1997) är 

en konst. Det var viktigt för oss att den vi intervjuade förstod våra frågor, därav en anpassning till 

respondenten. Vi var under samtalets gång tydliga i vårt språk och hur vi formulerade oss, detta 

gäller framförallt de följdfrågor som vi ställt. Bryman och Bell (2011) menar att det är bra med 

möjligheten att ställa följdfrågor. Vi lät ljudupptagningen vara på även efter att vi sagt att vi var 

färdiga, detta för att inte missa om respondenten kom med något mer. Detta menar Bryman och Bell 

(2011) är en bra idé då det oftast är efter intervjun som de spontana kommentarerna kommer som 

man annars blir tvungen att skriva ned. 

 

Intervjuerna har vi utfört i tre olika organisationer som tillhör två helt olika branscher, detta för att 

få en så bred insamling av data som möjligt. På fallföretagen har vi gjort intervjuer med både ledare 

och medarbetare för att få en så bred bild som möjligt. De medarbetare som intervjuats har valts av 

de chefer vi träffat, valet har de gjort utifrån vilka de tror bäst kan svara på våra frågor. Vi har gjort 

tre intervjuer i två av organisationerna och fyra stycken i den tredje, totalt har det blivit tio stycken. 

Vi upplever att vår studie fått en viss mättnad, men inser förstås att fler intervjuer hade gett oss ett 

fylligare material, men avvägningar har gjorts på grund av studiens tidsbegränsning.   

2.2.4.4 Intervjudokumentation  

Den kvalitativa forskaren är enligt Bryman och Bell (2011) ofta intresserad av både det 

intervjupersoner säger och hur de säger det. Eftersom intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på 

det som sägs är det inte lämpligt att distraheras av att föra anteckningar. Författarna menar att det är 
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bättre att spela in intervjun men förklarar även att det finns en risk att intervjupersonen känner sig 

obekväm med den situationen och kanske till och med vägrar. Då vi ville vara säkra på att få med 

allt från intervjuerna så valde vi detta tillvägagångssätt och hade turen att ingen av 

intervjupersonerna hade problem med detta. Bryman och Bell (2011) förklarar att transkribering är 

en mycket tidskrävande process och att det snabbt genererar en stor mängd material. Trots detta så 

ansåg vi att transkribering var ett viktigt moment som bidrog till att varje intervju blev mer 

bearbetad och bättre tolkad.  

2.2.4.5 Dataanalys  

Datainsamlingen genererade en stor mängd textmaterial som gav oss ett behov av att reducera och 

tematisera materialet för att lättare kunna arbeta med det. May (2001) ger rådet att forskaren 

ständigt bör ha i åtanke vad studiens syfte är när man sammanställer materialet. Författaren påpekar 

även vikten av att ”rensa upp” bland all data och att förmågan att begränsa sig och vara koncis är 

viktig. Bryman och Bell (2011) förklarar att det finns få etablerade och allmänt accepterade metoder 

för att analysera kvalitativ data. Det vanligaste sättet när det gäller att ta itu med en kvalitativ 

dataanalys är att göra det som kallas för en tematisk analys, som går ut på att forskaren söker efter 

olika teman eller kategorier i materialet. Även Elo och Kyngäs (2008) förklarar att det är 

nödvändigt att dela in det stora textmaterialet i mindre delar genom att tematisera dem. Den här 

metoden har vi valt att utgå från när vi strukturerade den teoretiska referensramen. Vi har grupperat 

våra teman under två huvudrubriker, Lean productions idédimension och Lean Productions tekniska 

dimension. Våra teman i Lean Productions idédimension är:  

• Struktur 

• Pågående process 

• Involvera medarbetarna 

• Motivera medarbetarna 

Våra teman i Lean Productions tekniska dimension är: 

• Ledarskap 

• Workteams 

• Kultur 

 

Huvudrubrikerna och dess teman ligger även som grund för empirikapitlets struktur. Utifrån dessa 

teman har det varit enklare för oss att arbeta med materialet och jämföra den teoretiska 

referensramen mot det empiriska materialet. I reflektionen har vi valt att reflektera inom ramen av 

rubrikerna Lean Productions idédimension och Lean Productions tekniska dimension. 
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2.2.5 Reflektion   

För att besvara studiens syfte har det varit nödvändigt för oss att göra en jämförelse mellan den 

teoretiska referensramen och det empiriska materialet som framkommit. Detta har möjliggjorts då 

vi både i teori- och empiriinsamligen tematiserat materialet. Då vi i vårt arbete valt att utgå ifrån en 

hermeneutisk tradition, har vi vid bearbetning av vår insamlade data valt att göra reflektioner över 

det vi tagit del av. Utifrån vår teoretiska referensram har vi mött den empiriska verkligheten och ur 

detta möte gjort våra egna tolkningar av bakomliggande faktorer. Detta menar Alvesson och 

Sköldberg (2008) är tanken med den hermeneutiska traditionen då forskaren strävar efter en mer 

djupgående tolkning av sin forskning. Det har varit viktigt för oss att vara medvetna om vår egen 

del i de data vi genererat. Som forskare i en hermeneutisk tradition är man en del av processen och 

kan inte stå utanför. Vi har valt att reflektera inom ramen av rubrikerna Lean Productions 

idédimension och Lean Productions tekniska dimension. Detta skapar en tydligare överskådlighet då 

många tankar och tolkningar av studiens teman går i varandra. Studiens hermeneutiska 

utgångspunkt gör att reflektionen antar ett tolkande perspektiv som innefattar våra personliga 

tolkningar och observationer beträffande intervjupersonernas resonemang. 

 

2.2.6 Kvalitetskriterier 

För att säkra kvalitén i studien har vi valt att utgå från Guba och Lincolns (citerad i Bryman & Bell, 

2011, ss. 402–406) kvalitetskrav för kvalitativa studier trovärdighet och äkthet. Dessa kvalitetskrav 

menar författarna passar bättre in på kvalitativa studier i jämförelse med de traditionella kriterierna 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet som utgår ifrån att någonting ska gå att mäta. Guba och 

Lincoln (citerad i Bryman & Bell, 2011, ss. 402–406) förgrenar trovärdigheten till fyra 

underkategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

• Tillförlitlighet: Då vi valt att studera den sociala verkligheten i organisationer genom 

intervjuer är det viktigt att säkerställa trovärdigheten i de material som samlats in. Det finns 

framförallt två sätt att säkerställa tillförlitligheten i den insamlade datan, nämligen 

respondentvalidering och triangulering. Respondentvalidering innebär att personerna som 

svarat delges möjlighet att gå igenom sina svar för att säkerställa att forskaren har uppfattat 

svaren korrekt. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt inom den kvalitativa traditionen. Det 

andra sättet, triangulering, innebär att forskaren använder sig av mer än en metod eller 

datakälla för insamlingen av data. Vi har i vår studie valt att transkribera materialet från 
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intervjuerna för att säkerställa tillförlitligheten. Med anledning av studiens tidsbegränsning 

valde vi att endast använda semistrukturerade intervjuer för insamling av data.  

  

• Överförbarhet: Då vi valt en kvalitativ ansats på vår studie har det medfört att vi inte fått 

den bredd och generaliserbarhet som en kvantitativ forskare skulle fått. Vi har istället valt att 

gå på djupet i den sociala verklighet som vi mött. Då vi valt att göra intervjuer på tre företag 

hoppas vi på att detta har gett oss en fyllig redogörelse för den verklighet som vi mött på 

fallföretagen. 

  

• Pålitlighet: För att nå upp till detta kriterium krävs en fullständig redogörelse för hur vi som 

författare gått tillväga under studiens gång. Pålitligheten stärks av en tydlig 

problemformulering, hur urval av undersökningspersoner gått till, redovisa fältanteckningar, 

intervjuutskrifter och även redogörelse för hur valen vid analysen gått till. Genom en tydlig 

problemformulering och utförlig beskrivning av studiens metodval har vi säkerställt studiens 

pålitlighet.   

 

• Konfirmering: Innebär att vi som forskare är medvetna om att vi har färgat studien, men i 

och med denna medvetenhet försökt lämna personliga värderingar utanför arbetet. Vi har i 

framförallt intervjuerna försökt minimera vår egen påverkan. Då vi valt att göra 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor hoppas vi att vi inte påverkat 

intervjuobjekten i någon riktning.   

 

Kriterierna för äkthet är något som Bryman och Bell (2011) menar inte har rönt något större 

inflytande, de har snarare ansetts som provokativa. Dessa kriterier tar upp huruvida studien ger 

några praktiska resultat som underlättar för personer ute i praktiken. Även om dessa äkthetskriterier 

inte fått så stor genomslagskraft så menar författarna att det är viktigt att belysa dessa kriterier i den 

kvalitativa forskningen just för att de skiljer sig från kriterierna i den kvantitativa. Vi har valt att 

belysa dessa men inte lägga allt för stor vikt vid dem.  

• Rättvis bild: Forskaren bör säkerställa att man gjort det man kan för att få en så rättvis bild 

av miljön man studerat som möjligt.  

• Ontologisk autenticitet: Har studien bidragit till en ökad förståelse för den sociala 

situationen hos de personer som medverkat?  

• Pedagogisk autenticitet: Har personerna som medverkat i studien fått en bättre förståelse 

för hur andra personer i samma miljö uppfattar den?  
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• Katalytisk autenticitet: Har studien bidragit till att möjliggöra förändringar för personerna 

som deltagit i den? 

• Taktisk autenticitet: Har studien bidragit till att möjligheterna ökat för deltagarna att vidta 

de åtgärder som krävs? 

 

Kriteriet rättvisande bild har vi försökt tillgodose genom att intervjua lika många chefer som 

medarbetare i de organisationer vi besökt. För att svara upp till de fyra kriterierna om autenticitet 

har vi skickat ut arbetet till respondenterna. Vi hoppas genom studiens reflektioner och bidrag ge 

fallföretagen en ökad förståelse för den sociala situationen och hur andra personer uppfattar miljön. 

Vi hoppas att detta har hjälpt organisationerna till förändring och mot en förbättring. 

 

2.2.7 Metodkritik 

Vi vill rikta kritik mot delar av studiens metodval då vi i efterhand tror att våra resultat kunnat se 

annorlunda ut om vi valt fallföretag som arbetat med Lean Production en längre tid. Vi hade svårt 

att få kontakt med potentiella fallföretag och använde oss därför av bekvämlighetsurval (Trost, 

1997). Vi ställde endast frågan om företaget arbetade med Lean Production. Detta ställer vi oss 

kritiska till i efterhand då vi även borde ha frågat hur länge företagen arbetat med styrkonceptet, 

eftersom vårt syfte var att undersöka hur aktörerna i en organisation arbetar för att involvera och 

motivera medarbetarna till ständiga förbättringar. De fallföretag vi besökt har arbetat med 

styrkonceptet mellan 1-7 år, vilket vi i efterhand tror är för kort tid för att få svar på studiens syfte. 

Om vi skulle göra om studien idag skulle vi vara mer precisa i våra frågeställningar vid den första 

kontakten.  

  



 

21 

 

3. Teoretisk referensram 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för styrverktyget genom att redogöra för Lean 

Productions idédimension samt den tekniska dimensionen. Struktur för detta återfinns i 

forskningsmodellen (figur 2, s.9). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen.  

  

3.1 Lean Productions idédimension  

För att kunna besvara vårt syfte är det nödvändigt för oss att ge en introduktion till Lean 

Productions idédimension samt ge en beskrivning av hur vi har valt att se på styrkonceptet. 

Storleken och intresset för styrverktyget har gjort att det finns en mängd olika former av Lean 

Production. Sederblad (2013) menar att det i verklighetens organisationer ofta blir en enda röra av 

verktyg och agendor. Lindvall (2011) påpekar att det är viktigt vid såväl akademiska diskussioner 

som praktiskt utövande, att vara medveten om att företagets styrfrågor präglas av både en 

idédimension och en teknisk dimension. Idédimensionen är de föreställningar och den styrfilosofi 

som formar styrfrågan, medan den tekniska sidan är de konkreta metoder och verktyg som används. 

Lindvall (2011) menar att det finns en risk att praktiker inte tar sig tid att reflektera över de 

bakomliggande idéer som präglar förekommande metoder och tekniker. Det kan skapa problem 

genom att nya tekniker introduceras schablonmässigt, utan att vara giltiga eller anpassade för 

organisationens unika behov. Vi väljer att först göra en uppdelning i struktur och pågående 

processer i den idédimension som präglar Lean Production, för att sedan fördjupa oss i de pågående 

processerna där involvera och motivera medarbetarna är viktiga faktorer. Enligt Bhasin (2012) bör 

man se Lean Production som ett långsiktigt antagande av en filosofi och inte bara som en 

uppsättning av verktyg och tekniker. Verktygen bör istället användas som ett ramverk för att frigöra 

”tänkandet”. Det finns heller ingen entydig definition av Lean Production enligt Mi Dahlgaard‐Park 

och Pettersen (2009), vilket författarna menar bidrar till förvirring, framförallt för dem som 

tillämpar styrverktyget.  

 

Det råder ingen tvekan om att Lean Production är ett kontroversiellt begrepp som lockar till mycket 

debatt och Hasle, Bojesen, Jensen och Bramming (2012) menar att känslorna svallar högt inom 

ämnet. Antingen så är man för Lean Production eller så är man emot. Anderson-Connolly, 

Grunberg, Greenberg och Moore (2002) förklarar att de som är emot Lean Production hävdar att 

ända sedan styrverktygets framträdande så har det fört med sig negativa effekter som uppsägningar 

och alltför höga krav på effektivitet. En ståndpunkt som Longoni, Pagell, Johnston och Veltri 
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(2013) inte alls håller med om. De finner i sin studie att Lean Production inte har dessa negativa 

effekter och tycker att styrverktyget bör fortsätta att betraktas som ”best practice”, inte bara för dess 

potential att förbättra operativa resultat, utan också på grund av dess potential att förbättra hälsa och 

säkerhet för medarbetarna i organisationen. Vad Longoni et al. (2013) menar är viktigt att påpeka är 

att om organisationer implementerar Lean Production utan att ta hänsyn till den mänskliga 

komponenten kan dessa negativa aspekter mycket väl påverka företagets resultat. 

 

3.1.1 Struktur  

För att få en förståelse kring de grundläggande strukturerna i Lean Production har vi valt att utgå 

från de fem principer som Womack och Jones (2003) presenterar. Detta val gör vi då dessa 

författare även skrivit boken ”The machine that change the world” som enligt Holweg (2007) är 

anledningen till att Lean Production blivit så stort. Boken är en av de mest citerade inom 

verksamhetsstyrning under det senaste decenniet. För att förstå bakgrunden till varför dessa 

principer är så viktiga måste vi definiera det japanska ordet muda.  

 

Muda är det japanska ordet för svinn och inte vilket svinn som helst utan slöseri med mänskliga 

resurser som inte genererar något värde för slutkunden. Japanska Toyota hade en ledare, Taiichi 

Ohno, som enligt Womack och Jones (2003) var den mest vildsinta fienden mot muda 

mänskligheten skådat. Det var han som definierade de sju grundtyperna av svinn (muda); 1) misstag 

som kräver rättelse, 2) produktion av saker som ingen vill ha, 3) produktionssteg som egentligen 

inte behövs, 4) onödig förflyttning av arbetskraft, 5) onödiga transporter av gods, 6) grupper av 

människor som bara står och väntar, 7) varor och tjänster som inte lever upp till kraven från 

kunderna. Ur denna besatthet att jaga svinn har, enligt Womack och Jones (2003), Taiichi Ohno 

skapat grunden till det vi idag kallar Lean Production. 

 

De fem grundprinciperna vi nu kommer att definiera har alla skapats för att eliminera förekomsten 

av svinn, muda, vilket är hela grundidén med Lean Production. Den första handlar om att lära sig 

specificera värde, specify value, och enligt Womack och Jones (2003) kan det endast göras av den 

slutliga kunden. Det är dennes behov och speciella önskemål som ska karaktärisera produkten eller 

tjänsten (ofta båda) och det är endast det som producenten ska producera. Det andra handlar om att 

identifiera produktens flöde, value stream, kartlägga alla de olika steg som krävs för att skapa 

produktens eller tjänstens värde. Här menar Womack och Jones (2003) att man allt som oftast finner 

tre typer av produktionssteg. Antingen skapar det aktuella produktionssteget utan tvekan värde för 
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slutkunden eller så skapar det i sig inte något värde, men kan heller inte undvikas med den aktuella 

teknik som erbjuds, detta kallas muda typ ett. Sedan kommer även steg att hittas som inte skapar 

värde och som går att undvika, detta kallas muda typ två. När detta är identifierat kommer det tredje 

steget naturligt vilket är att skapa flow. Singh, Garg, Sharma och Grewal (2010) menar att detta 

effektivt kan göras med value stream mapping. Författarna förklarar att det här steget är långt ifrån 

enkelt och att det är nu som omorganiseringen börjar. Författarna menar att löpandeband-flödet som 

Henry Ford uppfann i början av 1900-talet är en bra teknik om man ska producera exakt samma 

produkt under väldigt lång tid. Utmaningarna kommer när produktion i mindre skala önskas. 

Biltillverkarna gör inte längre en och samma bil, det kanske är samma modell men det finns många 

olika varianter av den. Utmaningen som uppstår ur detta är att skapa ett bra flöde även i småskalig 

produktion. Detta kräver ofta flera omställningar i produktionen, då det är olika saker som ska 

produceras. Womack och Jones (2003) menar att denna omställning i produktion inte bara kräver 

fysisk omställning i form av produktionsled, utan även en omställning i hela organisationen vad det 

gäller företagskultur, syn på avdelningar och ledarskapet. Fjärde steget är pull, som innebär att inget 

ska produceras förrän det finns en köpare. Det gäller alltså att inte massproducera något, utan 

produktionsvolymerna ska baseras på vad man vet ska säljas. Detta medför att lagervolymerna 

minskar avsevärt vilket är en stor kostnad för många företag.  

 

När organisationen genomfört dessa fyra steg, specify value, sett över value stream, skapat ett bra 

flow och producerar enbart det som faktiskt ska säljas (pull), kommer människorna i organisationen 

inte bara se fantastiska resultat utan även inse att det inte finns någon ände. Man kan alltid bli 

bättre, detta steg kallas perfection. Womack och Jones (2003) menar att detta inte är konstigt då de 

fyra första stegen interagerar med varandra i en cirkelformad spiral. Det är av vikt för oss att 

definiera denna process för att förstå vilken roll medarbetarna spelar för en organisation som väljer 

att söka ständiga förbättringar med hjälp av Lean Production. 
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För att lyckas med att skapa ett bättre flöde menar Liker och Hoseus (2010) att organisationen 

behöver involverade och motiverade medarbetare, det är nämligen hos dem som den största 

kapaciteten i förändringsarbetet ligger. Enligt Langfred och Moye (2004) är det medarbetarna som 

kan arbetsuppgifterna som har den största förmågan att kunna se hur arbetet kan förbättras.  

 

3.1.2 Pågående process 

Med utgångspunkt i ovanstående modell, de fem grundprinciperna, inser vi att det krävs en ständigt 

pågående process. Den största utmaningen blir att skapa medarbetare i organisationen som ständigt 

arbetar med dessa frågor. Vi har valt att betrakta styrkoncept utifrån Latours (1998) 

översättningsmodell. I beskrivningen av översättningsmodellen börjar Latour (1998) att definiera 

makt. Författaren menar att en person med makt endast har makten om det finns människor som 

följer och att en person med makt inte gör något själv, utan kraften kommer från dem som följer. På 

samma sätt ser vi på ett styrkoncept. Som företagsledning kan man inte bara implementera ett 

verktyg och tro att detta kommer lösa alla problem utan att faktiskt förstå att det är människorna 

som arbetar med verktyget som är det viktigaste. En person med makt, utan följeslagare är således 

maktlös. Översättningsmodellen förklarar Latour (1998) i tre delar. Den första delen menar han är 

att spridningen av till exempel en order ligger i hur de som mottager den väljer att vidareförmedla 

eller utföra den. Författaren menar att makten i ordern helt och hållet ligger i mottagarens händer, 

därmed även hur utfallet ska bli. Den andra delen menar han är att kraften i en order inte kommer 

från den som ger den, utan att kraften eller energin kommer från hela kedjan. Författaren väljer att 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4; Egen figur av Womack och Jones (2003) grundprinciper 
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illustrera detta med en bolls rörelse i ett rugbyspel, det spelar ingen roll hur hårt den första personen 

kastar bollen till den andre personen osv., utan det viktiga är att alla kastar den. Dessa personer 

kommer att kasta bollen på olika vis och detta menar Latour (1998) är den tredje aspekten. 

Rugbyspelet kommer att formas av alla spelarna tillsammans och spelet kommer att bli vad spelarna 

gör det till. ”…och eftersom symbolen är i vars och ens hand i tur och ordning,  formar var och en 

den i enlighet med sina olika projekt.” (Latour, 1998, ss. 44–45) 

 

Vi har valt att betrakta Lean Production utifrån den tidigare förklarade modellen (figur 4, s. 24) och 

genom Latours (1998) översättningsmodell. Det betyder att vi utgår från att de enda som kan 

genomföra en förändring i organisationen är medarbetarna, hur väl förändringen faller ut beror på 

hur involverad och motiverade medarbetarna är. Vår teori styrks av Scherrer-Rathje et al. (2009) 

som menar att det är viktigt att medarbetarna i organisationen är involverade i den förändring som 

sker. Lean Production är således en ständigt pågående process där medarbetarna är styrkan till 

ständig förbättring. 

3.1.2.1 Involvera medarbetare  

Vår utgångspunkt är att Lean Production är en ständigt pågående process där det är medarbetarna 

som har störst möjlighet att driva förändringsarbetet. Således blir vår utgångspunkt att ett ständigt 

förbättringsarbete kräver involverade medarbetare Ett ständigt pågående förbättringsarbete menar 

Sörqvist (2013) utgår från ett medarbetarskap som baseras på stort engagemang, ansvarstagande, 

lagarbete och en stark vilja att förbättra och utveckla. Azuan och Ahmad (2013) menar att 

organisationen och dess processer utgörs av medarbetarna och att det är det samspel som finns 

mellan människorna som är avgörande för framgången. Den här ståndpunkten får vi även stöd av 

från Latour (1998) som även han menar att individerna inte är en resurs utan de utgör tillsammans 

själva verksamheten. 

 

I sin forskning finner Sohal (1996) tidigt bevis för att medarbetarna måste vara en aktiv del av Lean 

Production för att organisationen ska lyckas på lång sikt. Författaren förklarar att det är viktigt att 

utbilda medarbetarna och att alla i organisationen är medvetna om målen och strategierna och hur 

personalen kan medverka för att nå dit. Bhasin (2012) menar att det är viktigt att utbilda 

medarbetarna för att uppnå goda resultat med Lean Production. I sin studie finner författaren bevis 

för att många organisationer underskattar betydelsen av att utbilda och träna medarbetarna, vilket 

leder till att förändringsarbetet blir både svårare och tar längre tid. I Sohals (1996) studie ser 

författaren att fallföretagets nyckel till framgång har varit en bra balans mellan produktionstekniken 

och strukturen av arbetsorganisationen, baserad på team, stödgrupper och resursgrupper. För att 
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involvera medarbetarna har Sohal (1996) tagit fram några huvudpunkter, där vi har valt ut de 

punkter som är relevanta för vår studie: 

• Acceptera att medarbetarnas existerande attityder, uppförande och handlingar måste 

förändras. För att lyckas med detta så måste varje person i organisationen helhjärtat känna 

ett starkt åtagande. Den här ståndpunkten har även Harrison och Storey (1996) som menar 

att det är en stor och viktig utmaning att lyckas förändra medarbetarnas attityder. 

• Starkt och pågående stöd från ledarskapet 

• Förklara för alla att det kommer att ta lång tid. Det finns några få fördelar på kort sikt, men 

stora resultat är möjliga på lång sikt.  

•  Involvera medarbetarna så mycket som möjligt i planeringen, implementeringen och 

utvecklingen av förändringsarbetet. Att utveckla en överlägsen kapacitet försäkrar företagets 

överlevnad på lång sikt och medför anställningstrygghet.  

De här punkterna har delvis legat till grund för vilka bitar vi valt att titta på under den tekniska 

dimensionen av teorikapitlet.  

3.1.2.2 Motivera medarbetarna 

Då grunden för vilket utfall Lean Production får i organisationen, finns hos medarbetarna och beror 

på hur involverade och motiverade de är, vill vi redogöra för de idéer som bör prägla organisationen 

för att skapa processer för ständig förbättring. Enligt Glover et al. (2011) är grunden till ständig 

förbättring att organisationen förstår vikten av den roll som medarbetarna spelar. Detta stödjer även 

Scherrer-Rathje et al. (2009) och Liker och Hoseus (2010) som menar att hur väl den 

problemlösande och kvalitetsskapande verksamheten faller ut beror på hur motiverade medarbetare 

i organisationen är. Även Martínez-Jurado, Moyano-Fuentes och Gómez (2013) menar att nyckeln 

till framgång med Lean Production ligger hos medarbetarna. Författarna menar att när medarbetarna 

inser att deras förbättringsinitiativ tas i anspråk och gör deras egen arbetsmiljö bättre, leder detta i 

sin tur till ett större engagemang i verksamheten. Detta styrks av Sim och Rogers (2008) som menar 

att det inte spelar någon roll hur stor förståelsen hos medarbetarna är om de inte motiveras till att 

delta i förbättringsarbetet. Författarna menar att ledare och företagsledning måste lyssna på 

medarbetarna och tillåta delaktighet.  

 

För att skapa processer som leder till motiverade medarbetare menar Treville och Antonakis (2006) 

att man bör se till hur det dagliga arbetet är designat. Författarna har gjort en studie som syftar till 

att se hur Hackman och Oldhams (1976) Job Caracteristis Model (JCM) motiverar medarbetare i 

organisationer som tillämpar Lean Production. I denna modell ligger fokus just på hur arbetet bör 

vara designat för att vara motiverande i sig, författarna benämner detta som inre motivation. Den 
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inre motivationen uppstår av sig själv då arbetet designats på så sätt att medarbetaren som utför det 

förstår betydelsen av det arbete de utför. Detta uppnås enligt Hackman och Oldham (1976) genom 

att medarbetaren behöver mycket kunskap (skill variety) för att klara uppgiften och att de vet vad 

arbetet har för mening och vikt i slutprodukten (task identity). Det är även bra för 

arbetsmotivationen om medarbetarna själva känner att de kan vara med och påverka sin arbetsmiljö 

och arbetsgång (task significance). Får sedan medarbetaren direkt återkoppling (feedback) på sitt 

arbete gör detta att motivationen stiger ytterligare. Denna modell/teori är en av många, men enligt 

Miner (2003) är denna en av de främsta inom området.  
 

Ett problem menar Parker (2014) är att det finns allt fler arbeten idag som inte kräver speciellt 

mycket av medarbetaren som ska utföra uppgiften. Författaren menar att ett gap har uppstått mellan 

arbeten som kräver hög utbildning och mycket kunskap och de arbeten som i princip inte kräver 

något alls av medarbetaren. Denna typ av arbeten svarar då inte upp till teorin som Hackman och 

Oldham (1976) har angående hur inre motivation skapas. Människor med denna typ av arbeten 

tenderar även att inte motiveras av moraliska aspekter, som att se att något behöver åtgärdas. De 

tänker då att det inte är deras jobb och blundar för problemet. Då Lean Production är ett ständigt 

pågående arbete med att hitta de fel och brister som bör åtgärdas för att flödet hela tiden ska 

förbättras är detta naturligtvis ett problem.  

 

Ett sätt att tillföra motivation i dessa typer av lågkvalitativa arbeten menar Parker (2014) är att 

jobba med de tre aspekterna från JCM nämligen task variety, task identity och task significance. 

Författaren menar att genom att låta medarbetarna själva vara en del av det detektivarbete som det 

innebär att hitta problem, men även låta dem vara delaktiga i att hitta en lösning, uppkommer en 

upplevd variation i uppgiften. När organisationen värderar sina medarbetare högt menar Hasle 

(2014) att man förebygger de negativa konsekvenserna som Lean Production ibland annars kan 

förknippas med, nämligen dålig arbetsmiljö. Genom att även låta medarbetarna själva vara med och 

genomföra förändringen i sitt arbete så stärks uppgiftens identitet. När medarbetaren sedan ser en 

förbättring genom de genomförda förändringarna, kommer det i sin tur stärka betydelsen av det 

arbete som utförs menar Anand et al. (2012). Författarna menar att om man får medarbetarna att 

förstå sin egen vinning i de förbättringar som de själva kommer på, så kommer det ständiga 

förbättringsarbetet bara fortsätta. Genom att en förbättringsåtgärd genomförs och denna de facto 

underlättar arbetet för medarbetaren kommer indirekt den fjärde aspekten från JCM att vara 

uppfylld, nämligen feedback. Denna typ av återkoppling, när det är arbetet i sig som visar att man 

gjort något bra, är precis det som Hackman och Oldham (1976) menar ger inre motivation. 
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I processen med att motivera medarbetarna ligger stor vikt i hur arbetet är designat, men även 

vilken grad av delaktighet som medarbetarna delges. Utifrån ovanstående resonemang ökar graden 

av motivation ju mer delaktiga medarbetarna i organisationen faktiskt är, och hur mycket 

medarbetarna tillåts vara med i processen med att införa förbättringen. Det är enligt Langfred och 

Moye (2004) de medarbetare som dagligen utför arbetet som har störst möjlighet att se vad som 

behöver förändras. 

 

3.2 Lean productions tekniska dimension 

Den tekniska dimensionen av Lean Production är de konkreta metoder och verktyg som 

organisationer använder för att lösa en viss uppgift. En teknik som presenteras som det enda rätta är 

enligt Lindvall (2011) sällan giltig för alla företag. Många styrtekniker är heller inte så entydiga till 

sitt innehåll som de kan förefalla vid en första anblick. Författaren förklarar att de oftast i någon 

utsträckning är öppna för de enskilda företagens egna tolkningar och definitioner. I den tekniska 

dimensionen i vår studie redogör vi för hur organisationer rent konkret arbetar för att utforma ett bra 

ledarskap, hur arbetet i workteams bör se ut och hur en lämplig företagskultur bör vara, för att 

involvera och motivera medarbetarna till ständiga förbättringar i en organisation som tillämpar Lean 

Production. Vi redogör även om de konkreta metoderna påverkar strukturen eller den pågående 

processen.  

 

3.2.1 Ledarskap 

Eftersom ledarskapet är en stor del av styrverktyget och en viktig anledning till huruvida 

organisationer med konkreta metoder kan involvera och motivera sina medarbetare på lång sikt, är 

det viktigt för oss att fördjupa oss i ämnet. En nyckel till att få ett önskvärt resultat med Lean 

Production är enligt Doss och Orr (2007) att inse att ledarskapet är en väsentlig del. I sin studie 

finner Mann (2009) bevis för att det krävs förändring av tankesätt och uppförande hos ledaren för 

att Lean Production ska få hållbara resultat på lång sikt. Forskaren menar att man ofta likställer 

Lean Production med verktygen som används för att effektivisera organisationen, men förklarar att 

den delen enbart representerar 20 % av det arbete som måste göras för att bibehålla effekterna av 

Lean Production. De andra 80 % representerar arbetet för att förändra ledarens handlingar och i 

bästa fall deras tankesätt. Även Bateman (2005) hävdar att utan engagerade ledare som vill arbeta 

med ständiga förbättringar så kommer inte Lean Production att fungera på lång sikt. Ledarskapet är 

enligt Mann (2009) den missade länken vilket leder till att det finns ett kritiskt gap mellan 
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verktygen och företagskulturen. Doss och Orr (2007) förklarar att det är svårt att komma överens 

om vad som karaktäriserar ledarskap inom Lean Production och menar att det är lättare att definiera 

vad det inte är.  

 

För att söka svar på vad som karaktäriserar ledarskap inom Lean Production har Poksinska et al. 

(2013) i sin studie fokuserat på fyra primära processer som ledarskapet bör grunda sig på. Den 

första processen syftar till att ledaren bör utveckla och upprätthålla relationer. Genom att stärka 

relationen mellan medarbetare och ledare, stödjer den här processen arbetet för att hålla liv i den 

pågående processen. Författarna beskriver att ledarskapet förändrades radikalt när de undersökta 

fallföretagen implementerade Lean Production. Tidigare var ledarens primära uppgift att övervaka 

och kontrollera arbetet utifrån de planerade objektiven och kundkraven. Ledaren styrde arbetet från 

sitt kontor och interagerade sällan med medarbetarna när det dök upp ett problem. När fallföretagen 

började arbeta efter Lean Production blev ledaren mer synlig i det dagliga arbetet och ledarens 

primära uppgift blev nu istället att stödja sina medarbetare. Både formella och informella möten 

med medarbetarna ökade och blev viktigare. Ledaren gick runt i organisationen enbart för att prata 

med medarbetarna och deltog mer frekvent på kafferaster. På så vis kunde ledaren uppmärksamma 

t.ex. när ett arbete blivit bra utfört och det gav möjlighet att ge konstruktiv feedback oftare. 

Forskarna menar att alla de här aktiviteterna hade som syfte att öka medarbetarnas motivation och 

organisatoriskt åtagande. Ledarens viktigaste roll i Lean Production är enligt Snee (2007) att 

ständigt bekräfta medarbetarna för att bibehålla effekten av deras nya sätt att tänka och att motivera 

dem till fortsatt utveckling. Faktum är att ett av de säkraste tecknen på att en kulturförändring sker 

är, enligt författarna, när det visar sig att medarbetarna spontant letar efter ytterligare möjligheter till 

förbättringar. Poksinska et al. (2013) förklarar att förändringen i deras studie också innebar att 

ledaren började delegera ansvarsområden och coacha medarbetarna. Detta för att öka och ta fram 

deras kreativitet, kunskap och erfarenhet för att leda dem mot organisationens mål. Det här innebar 

att ledaren började se på sina medarbetare som resurser som bör utvecklas. Ledaren löste inte längre 

problemen själv utan passerade vidare det ansvaret till medarbetarna och arbetade mer som en 

handledare i problemlösningsprocessen. Fler nya utvecklingsmöjligheter skapades för medarbetarna 

då de kunde inta nya roller i organisationen. Med hjälp av den här processen upptäckte ledaren att 

rollen nu mer var att handleda och coacha istället för att bara kontrollera.  

 

Den andra ledningsprocessen som Poksinska et al. (2013) beskriver är att ge och ta emot 

kommunikation. Även den här processen bidrar till att den pågående processen upprätthålls. Den 

syftar till att öka tvåvägskommunikationen och fokusera på att etablera ett informationsflöde som 
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både går från botten och upp, likväl som från toppen och ner. Worley och Doolen (2006) förklarar 

att kommunikation är viktigt på alla arbetsplatser men att det blir extra viktigt då medarbetarna 

arbetar i olika skift. Om kommunikationen uteblir innebär det risk för att kvaliteten och 

produktionen blir lidande och att det uppstår missnöje. I Poksinskas et al. (2013) studie visade det 

sig vara viktigt att kommunicera information i olika korta möten, för att medarbetarna skulle kunna 

ge direkt feedback på informationen, istället för att bara sprida den via mail, dokument och 

informationstavla. Agendan för de korta mötena bestod av att planera dagliga aktiviteter, undersöka 

förutsättningarna för att möta dagens krav och diskutera eventuella problem i det dagliga arbetet. 

Syftet med mötet var också att utveckla och förstå de nuvarande målen och att involvera 

medarbetarna för att förbättra kvalité, effektivitet och säkerhet.   

 

Den tredje processen som Poksinska et al. (2013) beskriver är att ta beslut. I sin studie upplevde de 

att ledaren var utsatt för hård press under förbättringsarbetet, då de var ansvariga för både den 

dagliga verksamheten och att coacha individerna till att driva förbättringsarbetet framåt. När 

processen fortskred så fick medarbetarna större befogenheter och blev mer involverade i 

beslutsfattandet. Marksberry, Badurdeen, Gregory och Kreafle (2010) förklarar att det är viktigt att 

ledaren värderar och uppmuntrar medarbetarna att vara delaktiga i beslutsfattandet. Författarna 

menar att ledaren bör skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga i sin arbetsroll och tror på 

sin förmåga att ta beslut om problem dyker upp. I Poksinskas et al. (2013) studie utvecklade 

fallföretagen rutiner och gav stöd för att möjliggöra problemlösning och aktiviteter för förbättring i 

det dagliga arbetet. Medarbetarna blev uppmuntrade att lämna in förslag på förbättrande aktiviteter 

och var då ansvariga för att planera och realisera förslagen. Det här ledde till att medarbetarna fick 

mer ansvar för att hantera och kontrollera den dagliga verksamheten och tog därmed över många av 

ledarens uppgifter. Ledarens uppgift blev istället att stödja och coacha medarbetarna och ledarens 

stressnivå minskade i takt med att medarbetarnas ansvar ökade. Den här processens syfte är att 

skapa struktur på arbetsplatsen, och genom det ökade beslutsfattandet involverar organisationen 

medarbetarna.      

 

Den fjärde processen förklarar Poksinska et al. (2013) handlar om att påverka människor. 

Författarna menar att organisationer som arbetar med Lean Production är beroende av att alla i 

organisationen är aktivt involverade, för att ständigt nå förbättringar. Ledarna i studien har fungerat 

som förebilder då de har handlat enligt organisationens kultur och värde. De har stöttat 

medarbetarna för att arbeta för ständiga förbättringar och visat upp sin vilja att förändras. Worley 

och Doolen (2006) menar att ett bristande engagemang från ledaren mycket väl kan vara en orsak 
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till att vissa organisationer inte uppnår ständiga förbättringar. Om medarbetarna känner att 

ledningen inte respekterar och uppskattar deras ansträngningar kan ett missnöje sprida sig och 

resultera i att förbättringarna uteblir. I Poksinskas et al. (2013) forskning var en viktig uppgift för 

ledaren att kommunicera och lära ut filosofin och principerna om Lean Production. Detta påverkade 

medarbetarnas attityd mot Lean Production och drev dem till ett lämpligt beteende. De studerade 

fallföretagens primära fokus var att med hjälp av Lean Production bygga upp en företagskultur för 

fortsatta förbättringar, där medarbetarna hade befogenhet att eliminera svinn och driva fram 

förbättringar. Den sista processen är viktig för vår studie då den syftar till att ledaren ska vara en 

god förebild och lära ut filosofin bakom Lean Production, för att på så vis främja den pågående 

processen.  

  

3.2.2 Workteams  

Det kanske mest framträdande inslaget i arbetsorganisationen i Lean Production, menar Karlsson 

och Åhlström (1996), är den omfattande användningen av multifunktionella workteams. Andelen 

anställda som arbetar i multifunktionella team är mycket högre än i traditionella 

arbetsorganisationer. En ståndpunkt som även Liker (2004) har som menar att workteams är det 

grundläggande arbetssättet inom Lean Production. Även Forza (1996) finner i sin forskning bevis 

för att organisationer som arbetar med Lean Production i större utsträckning använder sig av 

workteams för problemlösning. För att få en fungerande struktur på arbetsplatsen är workteams ett 

effektivt sätt att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet. På grund av detta anser vi att det är 

viktigt för oss att ha med det här avsnittet i den teoretiska referensramen.  

 

Det ömsesidiga förtroendet inom teamen och mellan gruppmedlemmar och chefer hävdar Liker och 

Hoseus (2010) är en hörnsten i Lean Production. De menar att målet är att skapa en kultur där det 

viktigaste är att arbeta för ömsesidig tillväxt, i stället för att fokusera på de individuella förmånerna, 

och där en enskild medlem i teamet är villig att ge upp något för att nå teamets mål. 

 

I sin forskning arbetar Karlsson och Åhlström (1996) fram en modell med olika steg för att lyckas 

med Lean Production på lång sikt. Det var framförallt två av dessa steg som fångade vårt intresse, 

multifunktionella team och decentraliserat ansvar. Tanken med de multifunktionella teamen är att 

arbetarna i gruppen ska kunna utföra fler av de arbetsuppgifter som teamet har tilldelats, detta 

jämfört med traditionell uppdelning där arbetarna står vid en och samma maskin. Författarna menar 

att detta leder till att sårbarheten i produktionen minskar när det är fler än en person som kan utföra 
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de olika arbetsuppgifterna. Många av de problem som uppstår när organisationer ska få till ett bra 

arbete med workteams menar Thompson och Wallace (1996) uppstår från att termen används alltför 

allmänt för att täcka en mängd olika begrepp och metoder. De förklarar att diskussionen tenderar att 

glida alltför lätt fram och tillbaka mellan lagarbete, arbetsgrupper och tvärfunktionella projektteam. 

Författarna menar att workteams inte är ett fast paket och att frågor kring omfattningen och arten av 

delegerade befogenheter är beroende av en rad olika faktorer. Det här är saker som vi haft i åtanke 

när vi har arbetat fram frågor kring detta i vår intervjuguide.  

 

Det andra steget i Karlssons och Åhlströms (1996) modell som intresserar oss är decentraliserat 

ansvar. Genom att ge medarbetarna större befogenhet att fatta egna beslut stärks strukturen på 

arbetsplatsen, men det här steget stärker även den pågående processen. Genom att involvera 

medarbetarna i beslutsfattandet så visar tidigare forskning att medarbetarnas motivation till att hålla 

liv i den pågående processen ökar (Hackman & Oldham, 1976; Treville & Antonakis, 2006). Enligt 

Drotz och Poksinska (2014) bygger beslutsprocessen inom en organisation som tillämpar Lean 

Production till stor del på decentralisering. Detta medför att teamen ansvarar för att hantera dagliga 

aktiviteter och har befogenhet att fatta beslut om sina egna arbetsuppgifter. Chefsansvaret överförs 

till teammedlemmarna, vilket Poksinska et al. (2013) menar är ett sätt att förverkliga delaktighet 

och utnyttja medarbetarnas fulla kompetens. Karlsson och Åhlström (1996) förklarar att det här 

steget är lite mer komplicerat då det innebär att det inte finns någon tydlig ledare för gruppen, utan 

medarbetarna förväntas ta stort eget ansvar. Idén med dessa team är att det inte ska finnas en uttalad 

ledare för teamet, utan ett rullande schema ska gälla så att alla någon gång ska stå som ledare för 

gruppen. Karlsson och Åhlström (1996) menar att det leder till att medarbetarna känner ett större 

ansvar för beslut som gruppen fattar och att kreativiteten angående förbättringsförslag ökar. I och 

med detta reduceras även de hierarkiska leden och författarna, som även var med vid en 

implementering, vittnar om att två led i den hierarkiska ordningen försvann vid implementeringen 

av den decentraliserade ansvarsfördelningen. Baksidan av myntet menar de dock är de höga krav 

som automatiskt ställs på medarbetarna i organisationen. Karlsson och Åhlström (1996) vittnar även 

om människor som rentav vägrade utföra några andra arbetsuppgifter än dem som de var vana vid. 

Författarna beskriver att det tog lång tid innan någon över huvud taget ställde upp och tog på sig 

rollen som ledare, men att man till slut fick ett par stycken som delade på ansvaret. Den anställdes 

bakgrund, kompetens och egen vilja att ta på sig ansvaret är avgörande. Enligt Zarbo (2012) är det 

den investering i tid och resurser som organisationer lägger på att utbilda sina medarbetare att 

samarbeta och dela på ansvaret, som möjliggör att organisationen kan nå ständiga förbättringar. 

Författaren menar att människors utveckling tar tio gånger så lång tid som själva 
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processförbättringen. Zarbo (2012) förklarar att organisationer inte kan förvänta sig mirakel över en 

natt med Lean Production och att det tar tid att träna och forma funktionella workteams.  

 

3.2.3 Kultur 

Som vi tidigare nämnt så krävs oftast en förändring av företagskulturen för att få motiverade 

medarbetare. Kulturen kan delvis hänföras till Lean Productions idédimesion, men vi har valt att se 

det som en del av den tekniska dimensionen då arbetet med att förändra företagskulturen är en 

konkret metod för att involvera och motivera medarbetarna till ständiga förbättringar. I sin studie 

kommer Bhasin och Burcher (2006) fram till att en av de stora anledningarna till att många 

organisationer inte når de resultat som förväntas med Lean Production på lång sikt, är att de inte 

lyckas göra de förändringar i företagskulturen som krävs. Även Azuan och Ahmad (2013) finner 

starka bevis för att många organisationer lägger för stor vikt vid verktygen och missar att förändra 

kulturen. Achanga, Shehab, Roy och Nelder (2006) menar att skapandet av en stödjande 

organisationskultur är en viktig plattform för Lean Production. Bhasin (2012) finner i sin studie att 

Lean Production kräver en betydligt djupare och mer genomgripande kulturell omvandling än vad 

de flesta organisationer väntat sig. Även fast många misslyckanden kan hänföras till att 

organisationer inte har förstått vikten av att förändra sin kultur, så menar författaren att en orsak kan 

vara att företagen är pressade att leverera goda resultat redan det första året och har därmed inte haft 

resurser att lägga på förändring av företagskulturen. Ovanstående diskussion indikerar att 

organisationer behöver riktlinjer för att lyckas förändra företagskulturen. Liker och Hoseus (2010) 

beskriver att fallföretaget de studerat lyckats förändra kulturen i företaget på ett bra sätt. Ledningen 

och medlemsfokusgrupper började arbetet med att specifikt definiera organisationens värderingar 

för att sedan ta fram idéer för hur de på bästa sätt skulle följas. Värderingarna i fallföretaget var: 

• Säkerhet: För att se till att säkerhet alltid prioriteras måste alla individuellt ansvara för sin 

egen hälsa likväl som andras. 

• Kundnöjdhet: Att vinna och behålla kundernas respekt och lojalitet 

• Respekt: För att uppnå en miljö där alla gruppmedlemmar behandlar andra med värdighet, 

litar på varandra, och bryr sig om det arbete som utförs, främjas initiativtagande och 

kreativitet. 

• Integritet: För att visa hög etisk standard i alla interaktioner, levererar företaget sina löften, 

erkänner brister, och fungerar som ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt 

företag.  
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• Teamwork: För att säkerställa framgång för företaget, har varje gruppmedlem ansvaret för 

att arbeta tillsammans och kommunicera ärligt, dela idéer och se till att alla 

teammedlemmar förstår. 

• Ständiga förbättringar: För att bidra till sin konkurrenskraft och långsiktiga framgång, tar 

företaget ansvar för att förbättra sig själva, sina processer och sina produkter genom 

nytänkande, ständigt utmana sig själva för att förbättra, vara stolta över sitt arbete, och 

spela en aktiv roll för att bli ett bättre företag.  

Det här är ett sätt att arbeta fram en konkret metod för att förändra företagskulturen. Dessa punkter 

har påverkat vår studie i den bemärkelsen att vi varit uppmärksamma på om fallföretagen har den 

här typen av uppställning i någon form, för att konkret ändra kulturen i organisationen.   

 

3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Nedan följer en sammanfattning av den teoretiska referensramen och denna sammanfattas utifrån 

forskningsmodellens huvudrubriker och teman (figur 2, s.9). Den visar även vilka forskare som 

genom sina studier bidragit till de olika delarnas uppkomst. Sammanfattningen syftar till att lyfta 

fram de viktigaste delarna ur varje tema för att på ett överskådligt sätt visa vad vi valt att studera i 

studiens empiriska del. Sammanfattningen ligger även till grund för studiens reflektion (kap 6). 
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Idédimensionen är de föreställningar och 
styrfilosofi som formar styrfrågan. Lean 
Production bör ses som ett långsiktigt antagande av 
en filosofi och inte bara som en uppsättning av 
verktyg och tekniker. Verktygen bör istället 
användas som ett ramverk för att frigöra 
”tänkandet”. 
 
Tidigare forskning visar att många organisationer 
som implementerar Lean Production inte förstår att 
det är en dynamisk process och att den är unik för 
varje organisation.  För att ständigt nå förbättringar 
är det viktigt att organisationerna identifierar svinn 
och slöseri med mänskliga resurser som inte 
genererar något värde för slutkunden.  
 
För att fortsätta eliminera svinn även efter 
implementeringen, är det viktigt att tänka på Lean 
Production som en pågående process som aldrig tar 
slut. Genom att ha involverade och motiverade 
medarbetare som ständigt arbetar för förbättringar, 
så hålls styrverktyget vid liv. 
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Figur 5; Sammanfattande modell över teoretiskreferensram 
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4. Empiri 
Det här kapitlet redogör för resultaten från studiens empiriska undersökning. Även det här kapitlet 

struktureras efter forskningsmodellens teman (figur 2, s.9) och avslutas med en sammanfattning 

som även den utgår från dessa teman.  

 

Det första fallföretaget benämns i texten som A och där utförde vi tre intervjuer. Intervjuperson A1 

arbetar som Lean-samordnare på företaget medan intervjuperson A2 och A3 är medarbetare. Det 

andra fallföretaget benämns som B och även där utförde vi tre intervjuer. B1 är verksamhetschef, 

B2 är enhetschef och B3 är medarbetare. Det tredje fallföretaget benämns som C och där utförde vi 

fyra intervjuer. C1 är Lean-koordinator, C2 är produktionschef, C3 är driftsassistent och C4 är 

medarbetare. 

 

4.1 Lean Productions idédimension  

Driftsassistent C3 menar att Lean Production är något som aldrig blir klart och menar att det är ett 

namn på en filosofi som man ska leva efter hela tiden. En risk som Lean-koordinator C1 ser med 

Lean Production är att de flesta tror att det är ett sätt att göra något på, och menar att problem 

uppstår när alla som tillämpar Lean Production gör lika, när det enligt Lean-koordinator C1 

egentligen handlar om att ta till sig verktyget och anpassa det till sin organisation. Lean-samordnare 

A1 tycker att man i översättningen från Toyota till den Amerikanska marknaden har missat 

människan i produktionen helt och menar att det bara blir fokus på verktygen. Lean-samordnare A1 

tar upp sitt besök på Toyota där det står ”vi bygger människor” på väggen, och hävdar att de lägger 

ner fem gånger så mycket på utbildning för medarbetarna än något annat jämförbart företag och 

menar att vi tappat det helt i väst. Även Lean-koordinator C1 betonar detta och menar att en stor 

risk med Lean Production är att man går direkt på metoderna utan att först se efter behovet, en 

kommentar vi även får från produktionschef C2: ”vi gick nästan på den minan själva när vi skulle 

införa ”Leantavlor”, vi var på väg att designa alla tavlor lika utan att tänka på att behovet av 

information ser olika ut beroende på arbetsplats”.  

 

4.1.1 Struktur 

Vad det gäller att skapa struktur på arbetsplatsen arbetar fallföretagen med att städa, sortera och 

standardisera. Verksamhetschef B1 berättar att arbetet med Lean Production varierar mycket ute i 

de olika verksamheterna, beroende på hur cheferna har tagit till sig konceptet och hur engagerade de 
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är. Verksamhetschef B1 menar även att det beror på hur väl medarbetarna anammar tänket och hur 

snabbt de tar det till sig. Det här är en ståndpunkt som även driftsassistent C3 bekräftar. 

Verksamhetschef B1 arbetar med Lean Production genom att försöka ha allt på rätt plats för att 

slippa springa runt och leta, att kommunicera med meddelanden på datorn istället för att gå runt och 

leta efter en medarbetare. Båda cheferna på fallföretag B berättar att Lean Production handlar om att 

städa, sortera, strukturera och standardisera arbetet och arbetsplatsen för att skapa ett bra flöde. De 

arbetar med att komma fram till vad som är ett bra arbetssätt hos dem och verkligen hålla fast vid 

det. Ett viktigt arbete är att identifiera vilka problem som finns och hur man tillsammans löser dem. 

Allt detta menar verksamhetschef B1 leder till minskning av onödigt svinn av mänskliga resurser 

och berättar om några exempel där verksamheter har strukturerat om sitt arbete så de har kunnat 

minska ner drastiskt på lokalytan, vilket har medfört att det blir mindre spring och kortare 

transportsträcka från punkt A till punkt B. Enhetschef B2 poängterar även vikten av att acceptera att 

det inte går att göra någonting åt vissa saker, utan att fokusera på vad som faktiskt kan förändras 

och hur det kan göras.  

 

4.1.2 Pågående process 

Fallföretagen visar medvetenhet kring att det är viktigt att se Lean Production som en pågående 

process för att ständigt nå förbättringar. Driftsassistent C3 tycker arbetet med Lean Production är 

positivt och berättar att de genomgått många olika projekt som varit likvärdiga, men att Lean 

Production mer känns som ett genomarbetat projekt. Det var stort motstånd i början från 

medarbetare som varit med om resan förut, men den här gången har de kommit en bra bit på väg. 

Lean Production är nu accepterat och de flesta har tagit det till sig. Driftsassistent C3 menar dock att 

de står i ett kritiskt läge när de nu jobbat med det här i över ett år. 

 

”Många har sett att det har hänt mycket och risken finns att medarbetarna inte tycker att det finns 

något mer att förbättra, risken finns om vi inte tillför lite tändvätska nu, att det stagnerar lite”. 

(Intervjuperson C3) 

 

Produktionschef C2 menar att Lean Production inte är något unikt utan att de flesta vill bedriva en 

resurssnål verksamhet och beskriver att arbetet i organisationen utgår från tre huvudpunkter, 

ordning och reda, verksamhetsstyrning och förbättringsarbete. Produktionschef C2 är dock noga 

med att poängtera att detta är något som de alltid strävat efter, men kanske inte haft så stort fokus på 

tidigare som de har nu.  
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”Ja men för 400 år sedan stod det ju en masugn och ett vattenhjul här, något har ju hänt”. 

(Intervjuperson C2) 

 

4.1.2.1 Involvera medarbetarna 

Lean-samordnare A1 menar att det är extremt viktigt att involvera medarbetarna i organisationen då 

det faktiskt är de som vet vad som fungerar bra och vad som alltid strular. Respondenten förklarar 

att det är i dessa lägen som chefen måste få medarbetaren att börja tänka kring hur de kan göra för 

att förbättra sin situation. Om chefen får medarbetarnas tankar att kretsa kring ständigt 

förbättringsarbete har de kommit mycket långt, det är viktigt då allting ständigt förändras och man 

behöver vara beredd att göra förändringar för att hänga med. Även produktionschef C2 poängterar 

vikten av att få med sig alla medarbetare i det dagliga förbättringsarbetet för det är hos 

medarbetarna kraften till små, men många åtgärder finns.  

 

”Utmaningen är att få alla att börja tänka själva och inte stå som hungriga fågelungar och vänta 

på att företagsledningen ska komma med förslag”. (Intervjuperson C3) 

 

Produktionschef C2 menar att den största kunskapen finns bland de medarbetare som opererar med 

företagets maskiner och att alla förändringar ska ske i sådan takt att alla känner att de vill att det ska 

vara bestående förändringar. Respondenten förklarar att de vill skapa en förståelse för att det 

förbättringsarbete som utförs även är bra för medarbetaren själv, men vill också poängtera att det är 

lätt att bli hemmablind och inte se de förändringar som faktiskt har gjorts. Den här uppfattningen 

möts vi av även i de andra fallföretagen.  

 

"Medarbetarna måste vara med och förstå grunden, varför vi gör det här och om det kan gagna 

dem". (Intervjuperson B1) 

 

Två av fallföretagen berättar för oss om ”Leanspelen” där de under en dag samlar alla i 

organisationen och arbetar för att alla ska få en förståelse för konceptet och för att involvera 

medarbetarna att börja arbeta enligt Lean Production. Enhetschef B2 poängterar att det är viktigt att 

ALLA i organisationen är med i ”Leanspelen” för att få till ett bra flöde, eftersom det finns många 

olika yrkesgrupper som ska samarbeta. Dagen började med att de blev indelade i olika grupper som 

fick olika uppgifter. Alla fick sitta på stolar i en ring med ryggarna mot varandra och i olika steg 

bygga pappersflygplan. Grupp ett fick börja med att göra första viket på papperet för att sedan 
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skicka vidare till grupp två som kontrollerade flygplansmåtten osv. Det här arbetet representerade 

det dagliga arbetet i produktionen och var till för att medarbetarna skulle se att det alltid finns 

”flaskhalsar”, som enhetschef B2 benämner dem, som de behöver förbättra. Medarbetarna insåg 

snabbt att det var många som stod sysslolösa och bara väntade på sin tur att bidra till bygget. Under 

dagens gång arbetade medarbetarna med att omstrukturera arbetet för att på smidigast möjliga sätt 

bygga färdigt pappersflygplanet. Många av medarbetarna relaterade till sina arbetssysslor och redan 

där var förändringsarbetet igång.  

  

”Det handlar om att få medarbetarna motiverade och se; what’s in it for me”. (Intervjuperson B2) 

 

Driftsassistent C3 poängterar att alla medarbetare har olika personligheter och att grupptrycket ger 

olika förutsättningar för hur långt organisationen har kommit i arbetet med att involvera 

medarbetarna. För att göra detta har varje medarbetare ett litet ansvarsområden som de har arbetat 

fram en bra struktur kring. Medarbetarna har i snitt arbetat fram fem förbättringar per 

ansvarsområde. När de städat och sorterat området så fotades resultatet och en arbetsordning skrevs. 

På varje ansvarsområde sattes visualiseringen upp och respondenten menar att om det finns 

beskrivningar och en ansvarig för området så kan man följa upp i den händelse det inte följs. 

Medarbetarna är positiva till resultatet och tycker det har underlättat arbetet. Driftsassistent C3 satt 

ned en timme med varje medarbetare före ansvarsområdet valdes, för att förklara varför de skulle 

göra detta och hur de skulle nå dit. Om någon var osäker på om en förändring inom ett 

ansvarsområde var lämplig så fick de rådet att lägga ut en enkät till alla berörda medarbetare så 

dessa hade möjlighet att yttra sig. Om det inte var någon som hade invändningar så infördes 

förändringen.  

 

”Många bra idéer föder nya bra idéer och att det är viktigt att inte trycka ner förslag, för då vågar 

ingen göra någonting till slut”. (Intervjuperson C3) 

 

Driftsassistent C3 berättar att de under våren kom långt i arbetet med Lean Production och att 

medarbetarna tog stort ansvar för sitt område. Efter semestern hade medarbetarna tappat 

engagemanget något och respondenten menar att det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Det 

hade inte satt sig i ryggmärgen ännu och under hösten fick de göra ett omtag. Driftsassistent C3 

förklarar att det gäller att ha tålamod och att någon måste vara lite tuff och ligga på. 

Verksamhetschef B1 menar att det är viktigt att förklara för medarbetarna att alla får en bättre 

arbetssituation om de slipper springa runt och leta efter saker eller människor.  
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Produktionschef C2 berättar att alla i deras verksamhet har två arbetsuppgifter i 

befattningsbeskrivningen, att utföra sitt arbete och förbättra det. Genom detta menar respondenten 

att varje medarbetare ska kunna svara på frågan hur de tänkt förbättra sitt arbete. Lean-koordinator 

C1 berättar att de nu inom företaget fokuserar på de personer som faktiskt vill vara med och 

förbättra, tillsvidare struntar de i de medarbetare som inte vill och hoppas på att dessa med tiden ska 

inse att det är ett bra arbetssätt. Lean-samordnare A1 berättar för oss att det finns förslagslådor och 

förbättringsgrupper ute på alla avdelningar i organisationen för att skapa delaktighet och involvera 

medarbetarna i förbättringsarbetet.  

 

Enhetschef B2 berättar för oss att de arbetar med en ”Leantavla” där de varje morgon samlas. På 

tavlan finns arbetsbeskrivningar till eventuella vikarier med information om arbetsuppgifterna. På 

tavlan planeras även lunchordningen och vilka arbetsuppgifter som ska utföras under dagen och 

vem som är ansvarig för dem. När den ansvarige utfört sin uppgift signerar de på tavlan och i slutet 

av dagen är det lätt att se vad som blivit gjort och inte. Om något kvarstår så utvärderas det varför. 

Även medarbetare A2 berättar att alla på arbetsplatsen har olika ansvarsområden och att dessa ska 

bockas av när de är utförda. Enhetschef B2 berättar att det ibland gruffas om att det är svårt att 

hinna med allt på tavlan och att det alltid finns ett visst motstånd från vissa medarbetare. Vid två 

tillfällen var de dock utan tavlan och då saknade medarbetarna den.   

 

”Man vet ju inte vad som är gjort och vad som är kvar att göra när man inte kan kika på tavlan”. 

(Intervjuperson B2) 

 

Även produktionschef C2 berättar att de arbetar med ”Leantavla” och att alla idéer ska föras upp 

där. Tavlorna ser olika ut på enheterna och medarbetarna har varit med och utformat dessa efter just 

deras behov. Det här upplevs av fallföretagen som ett bra sätt att planera den dagliga verksamheten. 

Även Lean-samordnare A1 tar upp vikten av att ha en produktionsplan för sitt arbete, framförallt för 

att medarbetarna ska känna att de utfört det arbete som var planerat för dagen.  

 

Samtliga fallföretag arbetar mycket internt med att involvera medarbetarna genom att de får dela 

med sig av sina erfarenheter till varandra. Medarbetare B3 upplever det positivt med 

arbetsplatsträffar där de då har något som heter ”laget runt”, som innebär att alla på arbetsplatsen 

ska dela med sig av hur de upplever arbetssituationen. Respondenten tycker att detta ökar 
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förståelsen mellan yrkesgrupperna, men hade även önskat att den inhyrda personalen var med då de 

är en lika stor del av organisationen.  

4.1.2.2 Motivera medarbetarna  

Samtliga fallföretag vi besökt har betonat vikten av motiverade medarbetare i organisationen, detta 

oberoende av Lean Production. Hur medarbetarna motiveras i sitt arbete beror till stor del på vilken 

typ av chef de har. När det finns en chef som ser medarbetarna och lyssnar på dem så menar 

medarbetare B3 att mycket av motivationen kommer av sig själv. När någon medarbetare har 

problem så menar Lean-samordnare A1 att det är viktigt för chefen att ställa motfrågor som; hur de 

vill förbättra detta och om de har någon idé själv på hur det ska göras? På så vis får man igång 

tänkandet kring förändringsarbete. Det är denna typ av frågor och bemötande som medarbetare B3 

upplever som uppskattande och motiverande. Driftsassistent C3 tror att det är viktigt att belysa att 

de små förbättringarna som medarbetarna gör, ger en effekt.  

 

”Skulle medarbetarna få se hur förändringarna är viktiga i det stora hela så skulle det vara lättare 

att få igång motivationen”. (Intervjuperson C3) 

 

För att motivera sina medarbetare brukar enhetschef B2 utgå från de faktiska problemen som finns i 

organisationen och tillsammans med medarbetaren undersöka vad som är orsaken och vad de 

tillsammans kan göra för att lösa det. Respondenten tror även att det är motiverande för 

medarbetarna att känna att ”lilla jag” faktiskt kan göra något för att förbättra min arbetssituation i en 

stor organisation. Lean-samordnare A1 menar också att det är viktigt att ledaren lyfter fram 

personalen när förbättringsåtgärder har genomförts så de får mer motivation och driv att fortsätta. 

De flesta medarbetare tycker att uppmuntran och beröm skapar motivation och driftsassistent C3 

menar att det inte behövs så mycket mer för att känna att man gjort ett bra jobb. I fallföretag A har 

de delat ut pris till de arbetslag som genomfört flest antal förbättringar och ett år hade en avdelning 

lyckats med 20 genomförda förbättringar per person och år. Lean-samordnare A1 menar att detta 

skapar motivation och driv även hos andra och att man på så sätt kan smitta av sig till andra 

avdelningar i organisationen. Lean-koordinator C1 och produktionschef C2 berättar att de har en 

förslagsverksamhet som innebär att medarbetare kan lämna in förslag på förbättringar och om 

förslaget går igenom får medarbetaren en ekonomisk ersättning. Detta ligger helt utanför 

förbättringsarbetet i dag. Lean-koordinator C1 upplever ett problem med förslagsverksamheten i 

nuläget då endast ett fåtal personer lämnar in förslag. Produktionschef C2 vill att detta ska vara en 

del av den dagliga verksamheten och förklarar att de avsätter tid där medarbetarna får sitta 
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tillsammans och diskutera problem och lösningar på dessa. Respondenten anser att detta skapar en 

motivation och ett driv hos medarbetarna.  

 

Vi visar mycket före- och efterbilder för att skapa motivation och belysa att arbetsplatsen har gått 

från att vara ett slumområde till ett slott. Tittar man på vad som har hänt på ett år så är det två helt 

olika arbetsplatser”. (Intervjuperson C3) 

 

Driftsassistent C3 berättar att de på fredagar har lagmöten där ett bildspel visas för att påminna om 

att det har hänt mycket. Respondenten menar att det är svårt med smygande förändringar och när 

allt är ordning och reda är det lätt att tro att det alltid varit så.  

 

Lean-samordnare A1 förklarar att de inom organisationen anordnar en obligatorisk ”Leanskola” för 

alla chefer, där dessa blir certifierad i Lean Production. Detta görs stegvis då det är viktigt att 

underhålla chefernas motivation så inte engagemanget stagnerar. Lean-samordnare A1 berättar 

också att det kan vara bra att dra paralleller till privatlivet för att med enkla dagliga scenarion få 

chefer att förstå hur viktigt det är med struktur och flöden, eftersom det är cheferna som ska sprida 

detta vidare i organisationen. Vikten av detta styrker verksamhetschef B1 som menar att hur väl 

Lean Production lyckas, beror helt på hur chefen kan motivera medarbetarna. Medarbetare A2 

berättar för oss om ”Leantavlan” igen och menar att när allt är signerat och medarbetarna kan se att 

allt har blivit gjort under dagen så är det motiverande i sig.  

 

”De kan klappa sig själva på axeln och säga: -vad duktiga vi har varit idag!” (Intervjuperson B2) 

 

Risken som finns är att vissa kreativa medarbetare vill så mycket att de tyvärr måste bromsas lite, 

vilket driftsassistent C3 är rädd kväver dem. Det gäller att ha bra balans på hur snabbt man kan 

forcera. Respondenten menar att det är viktigt att ledaren förklarar att förändringarna kommer att 

ske, men att man måste ha tålamod. Eldsjälarna är viktiga och smittar av sig på ett positivt sätt. När 

de motsträviga ser att eldsjälarna får mycket beröm från arbetsledning och besökare för att de gjort 

ett fint jobb, så är det många som tänker om.  

 

4.2 Lean Productions tekniska dimension 

Många av respondenterna menar att ledarskapet och kulturen påverkar hur involverad och 

motiverad medarbetarna är i förändringsarbetet, och menar att de går hand i hand. Arbetet i 
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workteams kopplas inte ihop på samma självklara vis då det ser mycket olika ut hur mycket 

fallföretagen arbetar i dessa.  

 

4.2.1 Ledarskap 

”Det vi ska komma ihåg är att chefer inom vår organisation inte har något direkt värde för 

slutkunden, vår uppgift är att serva de personer som faktiskt skapar värde så att dessa personer kan 

göra ett bra jobb”(Intervjuperson A1) 

 

Lean-samordnare A1 menar att det är viktigt med kommunikationen mellan chef och medarbetare 

för att Lean Production ska kunna etableras, det blir oftast korta avstämningsmöten muntligt men de 

har även en ”Leantavla” där de kan kommunicera skriftligt. Respondenten betonar också att chefen 

behöver förstå hur viktigt det är att gå ut och prata om problem med sina medarbetare. Tar man som 

chef inte upp problemen så visar man heller inte att det är viktigt med en förändring. Enhetschef B2 

förklarar att det är viktigt att ta tag i problemen när de dyker upp och visa stort engagemang, det är 

en viktig balansgång då man som chef inte får forcera medarbetarna.  

 

”Jag som chef är sån som är ordentligt påläst när det kommer till den punkten att jag ska få med 

min grupp på en förändring. Då finns det en risk att man som ledare blir så ivrig när man ska 

motivera sin personal att man blir som en tsunami som går på, så personalen backar och säger 

NEJ! Så det gäller att hitta en normal nivå och vara lite lagom”. (Intervjuperson B2) 

 

Enhetschef B2 förklarar att det är viktigt att medarbetarna ser att det finns ett engagemang från 

ledningens sida och att cheferna finns där för att stötta dem. Cheferna har i flera omgångar fått 

utbildning i hur de ska leda i en organisation som tillämpar Lean Production. Respondenten 

förklarar vidare att de flesta människor har ett visst mått av inbyggt ”leantänk” som får dem att 

arbeta för att lösa problem och hitta lösningar på flaskhalsarna, men att det självklart behövs ett 

starkt stöd av ledningen för att få till ett riktigt bra flöde. Lean-samordnare A1 menar att det är 

viktigt att chefen backar och lyfter fram personalen för det är trots allt de som har genomfört 

förändringarna.  

 

Ledare som slår sig själva för bröstet och säger att det är JAG som gjort detta, de är inte bra! 

(Intervjuperson A1) 
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Produktionschef C2 berättar att alla chefer träffas fyra gånger per år och diskuterar bra och dåliga 

exempel i det dagliga arbetet och delar med sig av sina erfarenheter. Innan den sittningen ska en 

rapport lämnas in om vilka förbättringar som genomförts i arbetet med Lean Production och alla ska 

vara beredda att redovisa dessa. Detta tror produktionschef C2 bidrar till att bibehålla en efterfrågan 

på just förbättringsarbete och menar att den stora utmaningen för dem är att inte tappa fokus. En oro 

finns för att det kommer dö ut om det inte efterfrågas. Även Lean-koordinator C1 berättar om dessa 

tillfällen och förklarar att vissa chefer saknar engagemang. Detta visar sig genom att chefen inte tar 

sig tid och tycker att det finns mycket annat som är viktigare. Fallföretag C menar att man genom 

dessa träffar mer eller mindre tvingar fram ett engagemang. Under träffen så håller de även 

utbildningar och föreläsningar för att stärka chefernas motivation. 

 

Verksamhetschef B1 förklarar att det är viktigt att medarbetaren känner att de själva varit med och 

bidragit. För att göra det på ett bra sätt måste chefen plantera små frön lite här och var. Fröna måste 

växa till sig och det är viktigt att chefen inser att det måste få ta tid. När plantan börjat gro måste 

chefen vara beredd att stötta medarbetarna i rätt riktning. Får man som chef inte till detta kommer 

man stöta på motstånd.  

 

”Är man en duktig chef så ska man få medarbetarna att tro att det här har de hittat på själva”. 

(Intervjuperson B1) 

 

Verksamhetschef B1 förklarar att det är ett stort arbete för chefen att få med sig medarbetarna och 

få dem att känna sig delaktiga. Detta styrker medarbetare B3 som upplever ett stort motstånd hos 

vissa kollegor när något nytt ska införas. Det är viktigt att ledaren är en god förebild och visar stor 

vilja till förändring. Verksamhetschef B1 menar att man som chef kanske inte gillar alla beslut som 

tas uppifrån, men att man ändå måste vara med och utföra dem eftersom det är ledarens uppdrag. 

Medarbetare C4 berättar att chefen har varit involverad i arbetet med Lean Production och att 

chefen är mycket ute i verksamheten och rör på sig, en kommentar vi även får från medarbetare A3. 

Medarbetare C4 tycker att chefen de har nu är väl insatt i arbetet som medarbetarna utför och att de 

får mycket uppskattning.  

 

Hur snabb chefen är på att nappa när medarbetarna kommer med förslag på förändringar ser olika ut 

beroende på viken chef det är. Verksamhetschef B1 förklarar att om ledaren själv är en ”doer” så 

nappar den ledaren säkert snabbt, eftersom det är ett stort jobb att så fröet själv. Medarbetare B3 

beskriver att en bra ledare faktiskt lyssnar när medarbetarna kommer med förslag på förbättringar. 
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Verksamhetschef B1 vill dock betona att vissa chefer behöver reflektera mer innan förändringar 

genomförs, medan en del ledare säkert genomför förändringarna för snabbt utan att tänka på 

konsekvenserna för den stora helheten. 

 

4.2.2 Workteams  

Fler av fallföretagen indikerar att det ser mycket olika ut i vilken omfattning verksamheterna arbetar 

i team. Verksamhetschef B1 berättar att de i perioder har arbetat mycket i team men att det går 

trender i det. Inom medarbetare B3:s team har de en relativt hög flexibilitet och hjälper varandra om 

det är hög belastning på ett specifikt arbetsmoment. Detta är något som de löser själva i workteamet 

och de frågar aldrig chefen så länge förändringen inte behöver finansieras. I detta team upplever 

medarbetarna en hög flexibilitet och det är lätt för dem att prova nya rutiner, fungerar inte de nya 

rutinerna så går de tillbaka till de gamla eller testar något nytt. Driftsassistent C3 berättar att en del 

gärna arbetar med samma moment medan vissa arbetslag roterar med glädje. Många medarbetare 

tycker det är roligare att göra olika arbetsuppgifter medan en del roterar för att de måste vid 

frånvaro. Skiftlaget har ett mål tillsammans så det är viktigt att hitta den optimala bemanningen. 

Även Lean-koordinator C1 berättar att många av medarbetarna tycker det är givande att lära sig nya 

arbetsuppgifter, vilket de roterande arbetslagen medfört. Respondenten berättar också att de på vissa 

avdelningar får mer betalt ju fler uppgifter de kan, vilket stärker motivationen till rotation och att 

lära sig nya arbetsuppgifter. Rotation menar både Lean-koordinator C1 och produktionschef C2 är 

bra för arbetsmiljön och för den egna motivationen, men även för produktionen när det finns fler 

som kan de olika arbetsmomenten.  

 

Vi får höra av medarbetare C4 att de har problem med ett av workteamen, där medarbetarna har 

svårt att acceptera de nya arbetsuppgifterna som rotationen medfört. Även driftsassistent C3 berättar 

att vissa medarbetare är inskränkta då de alltid har arbetat på samma sätt, medan andra lag har 

kommit långt och täcker för varandra på ett flexibelt sätt. Driftsassistent C3 förklarar att 

motivationen för att arbeta i workteams, är att det blir lättare om någon vill vara ledig då det alltid 

finns någon som kan täcka upp.  

 

”Vi ser hur olika lagen jobbar och vi försöker att berätta för de andra lagen om någon har löst ett 

problem bra”. (Intervjuperson C3) 
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4.2.3 Kultur 

Enhetschef B2 förklarar att ledningen uppifrån förespråkar Lean Production och tycker att det är 

viktigt i samband med hur företagskulturen i organisationen ska formas. Medarbetare B3 tycker att 

det är högt till tak på arbetsplatsen och att de vågar säga vad de tycker, men upplever att det är långt 

upp till beslutsfattarna och att de inte alltid lyssnar. Verksamhetschef B1 har samma ståndpunkt och 

förklarar att det är långt upp till politikerna. Det är långt till beslut och svårt att hålla ända ner till 

medarbetarna. 

 

”Medarbetarna tycker att det är långt till dem som fattar besluten vilket kan resultera i mindre 

förståelse från båda håll”. (Intervjuperson B1) 

 

Medarbetare C4 däremot tycker inte att hierarkin känns så hög och menar att högsta chefen också 

brukar visa sig ute i verksamheten. Lean-koordinator C1 har en annan uppfattning och menar att 

cheferna är ute alldeles för lite bland personalen. Respondenten menar att orsaken till det är att de 

har väldigt mycket administrativa sysslor så de inte hinner med, men är noga med att poängtera att 

viljan finns. Företagskulturen på fallföretag C var tidigare ”kör så hårt det går, med de grejer vi har” 

men nu tänker de efter mycket mer. Lean-koordinator C1 förklarar att de inte riktigt nått fram till en 

kultur där de arbetar med ständiga förbättringar automatiskt, men att det är dit de är på väg. Det som 

de ändå nått upp till, är en god nivå på ordning och reda och kunderna som besöker arbetsplatsen 

tycker det är en enorm skillnad. 

 

”Det viktigaste är att man som medarbetare vet att i det här företaget ifrågasätter vi alltid vårt 

arbete och vi ifrågasätter alltid det vi gör, för att säkerställa att förbättringsarbetet alltid tar sig 

framåt”. (Intervjuperson C2) 

 

Enhetschef B2 kopplar ihop kommunikation och kulturen på arbetet och menar att det är personerna 

i organisationen som tillsammans skapar företagskulturen och att den är beroende av hur väl 

medarbetarna kan kommunicera med varandra. På den här punkten menar enhetschef B2 att det 

finns en hel del att arbeta med när det kommer till deras verksamhet. I dagsläget är det 

utbildningsdagar inbokade för alla medarbetare där de ska arbeta med bland annat 

kommunikationen. Tanken med utbildningsdagarna är att de ska hjälpa till att identifiera problem 

och mynna ut i en konkret handlingsplan.  
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”Det ska mynna ut i en vana, hur vi ska jobba. Sen kommer nästa utmaning. Hur vi ska hålla liv i 

det här?!” (Intervjuperson B2) 

 

Enhetschef B2 har stött på en del motstånd då vissa medarbetare inte anser att utbildningsdagarnas 

fokus ligger på de verkliga problemen, men menar att det är viktigt att börja från grunden och 

undersöka hur arbetsplatsen mår och hur de har det idag. Kommunikation ger medarbetarna en 

förståelse och en inblick i kollegornas arbetssituation, som i sin tur leder till att kulturen i 

organisationen förbättras. 

 

4.3 Sammanfattning av empirin  

Nedan följer en sammanfattning av det empiriska materialet som studien har genererat. Vi har här, 

på samma sätt som i sammanfattningen av den teoretiska referensramen (rubrik 3.3), utgått från 

forskningsmodellens huvudrubriker och teman (figur 2, s.9) för att möjliggöra en tydlig överblick 

för läsaren. Vi har lyft fram respondenternas viktigaste tankar och resonemang ur varje tema. 

Sammanfattningen ligger även till grund för studiens reflektion (kap. 6). 

 Sammanfattning  

Lean Productions 

Idédimension  

 

 

 

 

- Struktur 

 

 

 

 

 

- Pågående process 

 

 

 

- Involvera 

Vår empiriska studie visar att fallföretagen är medvetna om att Lean 

Production är ett ständigt pågående arbete som aldrig blir färdigt. De ser på 

styrkonceptet som en filosofi där det är viktigt att alla i organisationen 

”andas” Lean Production för att ständigt nå förbättringar och hålla detta vid 

liv.  

 

Samtliga fallföretag arbetar mycket med att städa, sortera och standardisera 

för att få en fungerande struktur på arbetsplatsen. För att göra det arbetar 

fallföretagen med att ständigt hitta sina ”flaskhalsar”, lösa problemen som 

orsakade dem och skapa vanor som hjälper dem att eliminera svinn och bli 

en resurssnål organisation.  

 

Några av respondenterna visar medvetenhet kring att arbetet med Lean 

Production är en pågående process, men många har enbart fokus på att få en 

bra struktur på arbetsplatsen genom att städa, rensa och sortera.  

 

Samtliga fallföretag visar medvetenhet kring hur viktigt det är att involvera 
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medarbetarna 
 

 

 

 

 

 

- Motivera 
medarbetarna 
 

alla medarbetare för att ständigt nå förbättringar. Eftersom det är 

medarbetarna som är experter på hur just deras arbetsplats fungerar, så är det 

även de som kan komma på den bästa lösningen till förbättringen. 

Fallföretagen menar att det är viktigt att få alla medarbetare att förstå 

grunden och målet till varför de ska arbeta med Lean Production. Detta för 

att få en förståelse för hur det kan leda till en bättre arbetssituation.  

Fallföretagen betonar vikten av motiverade medarbetare i organisationen för 

att ständigt nå förbättringar. Hur medarbetare motiveras i sitt arbete beror till 

stor del, enligt medarbetarna, på vilken typ av chef man har. Fallföretagen 

tror att det är viktigt att belysa de små förbättringarna som medarbetarna 

gör. Respondenterna menar att det är motiverande för medarbetarna att 

känna att ”lilla jag” faktiskt kan göra något för att förbättra sin 

arbetssituation i en stor organisation. Fallföretagen arbetar med vissa 

belöningar, beröm och före-och-efter bilder, för att motivera medarbetarna.  

 

Lean Productions 

tekniska dimension 

 

 

 

- Ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Workteams 

 

 

 

Många av respondenterna menar att ledarskapet och kulturen påverkar hur 

involverad och motiverad medarbetarna är i förändringsarbetet. Arbetet i 

workteams kopplas inte ihop på samma självklara vis då det ser mycket 

olika ut hur mycket fallföretagen arbetar i dessa.  

 

Respondenterna förklarar att det är viktigt att medarbetarna ser att det finns 

ett engagemang från ledningens sida och att cheferna finns där för att stötta 

dem. Cheferna berättar att de i flera omgångar fått utbildning i hur de ska 

leda en organisation som tillämpar Lean Production. De träffas och delar 

med sig av erfarenheter för att motivera ledaren att fortsätta arbeta för 

förbättringar. Det är ett stort jobb för chefen att få med sig medarbetarna och 

få dem att känna sig delaktiga. För att visa engagemang och vara en god 

förebild försöker ledaren vara synlig på arbetsplatsen, ha god 

kommunikation och ge beröm och stötta sina medarbetare på bästa sätt.  

 

Det är olika hur mycket fallföretagen arbetar med workteams. Många 

medarbetare tycker att det är roligare att göra olika arbetsuppgifter medan en 

del roterar för att de måste vid frånvaro. Flera av respondenterna vittnar om 

en relativt hög flexibilitet i arbetsgruppen och att det är lätt för dem att prova 



 

49 

 

 

 

- Kultur 

nya rutiner.  

 

Vi möter stora skillnader i hur respondenterna uppfattar företagskulturen 

men de påvisar alla medvetenhet kring att det är viktigt att ha en bra kultur 

på arbetsplatsen för att ständigt nå förbättringar. Respondenterna ger oss 

uppfattningen av att fallföretagens kultur så smått har börjat förändras till att 

vara mer eftertänksam och mer bry sig om hur den enskilde medarbetaren 

mår. Ett av fallföretagen menar att det är personerna i organisationen som 

tillsammans skapar företagskulturen och att den är beroende av hur väl 

medarbetarna kan kommunicera med varandra. Fallföretaget menar att det är 

viktigt att börja från grunden och undersöka hur vi på arbetsplatsen mår och 

hur vi har det idag.  

Figur 6; Sammanfattande modell över det empiriska materialet 
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5. Reflektion  
I det här kapitlet reflekterar vi över vilka olikheter och samband vi funnit när vi jämfört den 

teoretiska referensramen mot det empiriska materialet. Vi har i det här kapitlet valt att reflektera 

inom ramen av rubrikerna Lean Productions idédimension och Lean Productions tekniska 

dimension. 

 

5.1 Lean Productions idédimension 

I de fallföretag vi besökt kretsade mycket av arbetet med Lean Production kring verktygen. Det är 

inte många som pratar om de grundidéer som präglar styrverktyget, även om flera av de intervjuade 

bekräftar faran med att inte göra Lean Production till sitt eget. Tidigare forskning påpekar vikten av 

att göra styrverktyget till sitt eget och forma det utifrån organisationens behov (S. Bhasin, 2012; 

Lindvall, 2011; Sohal, 1996; Worley & Doolen, 2006). Lean-samordnare A1 tycker att man i 

översättningen från toyota till den amerikanska marknaden har missat människan i produktionen 

helt och menar att det bara blir fokus på verktygen. Lika så beskriver Lean-koordinator C1 risken 

med att gå direkt på metoderna utan att se till behovet som finns inom företaget.  

 

En uppfattning vi ändå får av fallföretagen är att deras grundtanke är att förbättra flödet i 

verksamheten, även om detta inte är något som specificeras tydligt av cheferna när vi frågar om det. 

På fallföretag B arbetar de med Lean Production genom att försöka ha allt på rätt plats och att 

kommunicera med meddelanden via datorn istället för att springa runt och leta. Detta menar 

verksamhetschef B1 leder till minskning av onödig användning av mänskliga resurser. Detta 

resonemang för även Womack och Jones (2003) när de beskriver muda, som är det japanska ordet 

för svinn och syftar till slöseri med mänskliga resurser som inte genererar något värde. 

Medarbetarna verkar däremot inte vara helt införstådda med vad städandet och sorterandet innebär 

för flödet till slutkund. Vi får uppfattningen av att de inte riktigt förstår själva grundtanken till 

varför detta utförs.    

 

Vår utgångspunkt från den teoretiska referensramen har varit att det är medarbetarna som utgör 

grunden för vilket utfall förbättringsarbetet får. Scherrer-Rathje et al. (2009) menar att det är viktigt 

att medarbetarna i organisationen är involverad i den förändring som sker. De ledare vi möter i 

fallföretagen bekräftar för oss vilken stor roll medarbetarna i organisationen har. Enhetschef B2 

förklarar vidare att de flesta människor har ett visst mått av inbyggt ”leantänk” som får dem att 
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arbeta för att lösa problem och hitta lösningar på flaskhalsarna, men att det självklart behövs ett 

starkt stöd av ledningen för att få till ett riktigt bra flöde. I två av de fallföretag vi besökt förväntas 

engagemanget hos medarbetarna skapas av ett så kallat ”Leanspel”. Utfallet verkar i vissa fall inte 

bli det företaget väntat sig. En av medarbetarna förklarade att ”Leanspelet” gick ut på att de skulle 

bygga lego i en produktionskedja, för att sedan plocka bort personal och göra samma jobb på färre 

personer. De signaler som denne medarbetaren fått var att samma produktion skulle utföras men 

med färre medarbetare, istället för att se till den verkliga tanken som var att se över 

produktionskedjan och förebygga flaskhalsar. Vi ser en fara när informationen kommuniceras ut 

och missuppfattas av personalen, eftersom detta troligtvis leder till ännu större motstånd från 

medarbetarna. Driftsassistent C3 beskriver ett stort motstånd i början från medarbetare som varit 

med om förändringsprocesser förr, men förklarar att de den här gången kommit en bra bit på väg. 

Driftsassistent C3 menar dock att de nu står i ett kritiskt läge, många har sett att det har hänt mycket 

och risken finns att medarbetarna inte tycker att det finns något mer att förbättra. Den här 

ståndpunkten har även Sohal (1996) som i sin forskning finner bevis för att i organisationer som har 

misslyckats så har initiativet suddats ut eller helt enkelt dött ut. 

 

Överlag får vi uppfattningen om att samtliga fallföretag har svårigheter med att få hela 

organisationen att andas Lean Production. I och med denna svårighet lyckas fallföretagen inte heller 

grunda den idédimension som styrkonceptet bygger på. Däremot visar vår studie att samtliga 

fallföretag visar stor medvetenhet kring vikten av att involvera medarbetarna. I sin forskning finner 

Sohal (1996) tidigt bevis för att medarbetarna måste vara en aktiv del av Lean Production för att 

organisationen ska lyckas på lång sikt. Den här upptäckten gläder oss då vi genom tidigare 

forskning fått uppfattningen av att det här ibland är en del av styrkonceptet som helt kommer i 

skymundan.  

 

Två av fallföretagen berättar för oss om ”Leanspelen” där de under en dag samlar alla i 

organisationen och arbetar för att alla ska få en förståelse för konceptet och för att involvera 

medarbetarna att börja arbeta enligt Lean Production. Enhetschef B2 poängterar att det är viktigt att 

alla i organisationen är med i ”Leanspelen” för att få till ett bra flöde, detta eftersom det finns 

många olika yrkesgrupper som ska samarbeta. Sohal (1996) förklarar att det är viktigt att utbilda 

medarbetarna och att alla i organisationen är medvetna om målen och strategierna och hur 

personalen kan medverka för att nå dit. Bhasin (2012) menar att det är viktigt att utbilda 

medarbetarna för att på ett bra sätt arbeta med Lean Production. I sin studie finner författaren bevis 

för att många organisationer underskattar betydelsen av att utbilda och träna medarbetarna, vilket 
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leder till att förändringsarbetet blir både svårare och tar längre tid. Även här blir vi glatt överraskade 

när flera intervjupersoner intygar att alla på arbetsplatsen var med på ”Leanspelen”, vilket visar att 

fallföretagen har tagit till sig detta. Även om det är kostsamt för företaget att låta alla medarbetare ta 

del av utbildningen så tror vi att det lönar sig i slutändan när alla medarbetare är införstådda med 

vikten av ständigt förbättringsarbete.  

 

För att involvera medarbetarna har Sohal (1996) tagit fram några huvudpunkter, där vi valt ut de 

punkter som känns relevanta för vår studie och ställt dem mot det empiriska materialet: 

• Acceptera att medarbetarnas existerande attityder, uppföranden och handlingar måste 

förändras. För att lyckas med detta så måste varje person i organisationen helhjärtat känna 

ett starkt åtagande. Den här ståndpunkten har även Harrison och Storey (1996) som menar 

att det är en stor och viktig utmaning att lyckas förändra medarbetarnas attityder. Den här 

punkten ser vi inte någon klar strategi för hos fallföretagen. Lean-koordinator C1 berättar att 

de nu inom företaget fokuserar på de personer som faktiskt vill vara med och förbättra, tills 

vidare så struntar de i de medarbetare som inte vill och hoppas på att dessa ska inse så 

småningom att det faktiskt är ett bra arbetssätt. I bästa fall så kommer dessa medarbetare 

fram till den slutsatsen men vi tror att fallföretagen skulle tjäna på att ha en strategi för hur 

de ska förändra deras attityder och få dem att känna ett starkare åtagande.   

 

• Starkt och pågående stöd från ledarskapet (den här punkten behandlas under rubrik Lean 

Productions tekniska dimension). 

 

• Förklara för alla att det kommer att ta lång tid. Det finns några få fördelar på kort sikt men 

stora resultat är möjliga på lång sikt. Produktionschef C2 förklarar att alla förändringar ska 

ske i en sådan takt att alla känner att de vill att det ska vara bestående förändringar. 

Produktionschef C2 förklarar att han vill skapa en förståelse för att det de gör faktiskt är bra, 

även för medarbetaren själv. Vi får uppfattningen av att medarbetarna inte riktigt vet vad de 

långsiktiga målen är då stort fokus har legat på det första steget, att städa, sortera och 

standardisera.  

 

• Involvera medarbetarna så mycket som möjligt i planeringen, genomförandet och 

utvecklingen av förändringsarbetet. Att utveckla en överlägsen kapacitet försäkrar företagets 

överlevnad på lång sikt och medför anställningssäkerhet. För att involvera medarbetarna 

berättar driftsassistent C3 att varje medarbetare har ett litet ansvarsområden som de har 
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arbetat fram ett bra arbetssätt kring. Medarbetarna har i snitt arbetat fram 5 förbättringar per 

ansvarsområde. Här ser vi att fallföretag C har arbetat med den här punkten på ett lyckat 

sätt. Att utveckla en överlägsen kapacitet som försäkrar företagets överlevnad kopplar vi 

ihop med företagens vilja att arbeta med workteams. Även här har fallföretag C lyckats bra 

genom att skapa roterande workteams där medarbetarna är kunniga inom fler områden, 

vilket skapar en stabil verksamhet som inte är beroende av några få nyckelpersoner.  

 

Då medarbetarna enligt tidigare forskning (Glover et al., 2011; J.K. Liker & Hoseus, 2010; 

Martínez-Jurado et al., 2013; Scherrer-Rathje et al., 2009) anses spela en betydande roll för hur väl 

arbetet med Lean Production faller ut, har det varit av intresse för oss att se hur chefer och ledning 

arbetar för att motivera sina medarbetare. Då vi besökt organisationer från olika branscher i vår 

empiriska del av studien har det varit intressant för oss att se de skillnader och likheter som de olika 

intervjupersonerna belyser. 

 

Vi valde att fokusera på tre aspekter från Hackman och Oldham (1976) JCM när vi gått från den 

teoretiska till den empiriska delen av studien. Skill varity, som innebär att den som utför uppgiften 

behöver mycket kunskap för att utföra den, detta stärks av sig själv när en lång utbildning krävs för 

uppgiften. Detta stöter vi på naturligt i en av de branscher vi besökt, personerna där är stolta över 

sitt yrke och medvetna om sin egen kunskap. Vi upplever inte samma grad av yrkesstolthet i den 

andra branschen vi besökt. Vi får förklarat för oss att det finns en viss mentalitet i fallföretag C, att 

det är tråkigt att gå till jobbet och att arbetet är ett nödvändigt ont. Lean-koordinator C1 förklarar att 

detta är något de arbetar med på de utbildningsdagar som anordnas, ”det ska vara ok att tycka om 

att gå till jobbet”. I fallföretag C arbetar de aktivt med denna mentalitetsförändring. Det är viktigt 

att belysa för medarbetarna att kunskapen de besitter om just sina arbetsuppgifter är minst lika 

viktiga som om de vore högre utbildade. Detta eftersom det är medarbetarna som utför 

arbetsuppgifterna som har störst kunskap om vilka förändringar som borde genomföras enligt 

Langfred och Moye (2004). Det vi kan se är att fallföretagen i större utsträckning bör lyfta fram och 

belysa den kunskap som medarbetaren besitter, även om arbetsuppgifternas art är till synes simpla. 

 

Task identity innebär att medarbetaren känner att arbetet denne utför är av betydelse och vikt för 

slutkunden (Hackman & Oldham, 1976). I den ena undersökta branschen har medarbetaren den 

faktiska slutkunden ofta framför sig i arbetet, medan det i den andra branschen inte alls är lika 

tydligt. Skulle medarbetarna få se hur förändringarna är viktiga i det stora hela så tror driftsassistent 

C3 att det skulle vara lättare att få igång motivationen. Ett sätt att stärka denna faktor är att låta 
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medarbetarna i organisationen vara mer delaktig i problemlösning. Vi ser mer eller mindre hos alla 

tre fallföretagen att de försöker få med alla i förbättringsarbetet. Vi får förklarat för oss att det på 

fallföretag C avsätts tid för att arbeta i grupp med förbättringar. I dessa grupper får de även 

möjlighet att komma med lösningar på de problem de har. Detta medför en förstärkning av arbetets 

betydelse genom känslan att medarbetaren faktiskt kan påverka sin egen arbetsmiljö, task 

significance. Detta får vi även bekräftat från verksamhetschef B1 som menar att motivationen 

kommer när man som ”liten medarbetare” i den stora organisationen faktiskt kan vara med och 

påverka. Vi tror att detta är viktigare än vad fallföretagen ger sken av. Medarbetare B3 beskriver 

hur motiverad man blir när man får gehör för sina idéer hos ledningen, i detta fall var det en 

förbättringsåtgärd som varit på tal flertalet gånger. Med en ny chef så fick de på arbetsplatsen gehör 

för sina idéer. För att motivera sina medarbetare så brukar enhetschef B2 utgå från de faktiska 

problemen som finns i organisationen och tillsammans med medarbetaren undersöka vad som är 

orsaken till problemet och vad de tillsammans kan göra för att lösa det. Dessa typer av aktiviteter är 

av stor betydelse för motivationen för att få medarbetarna delaktiga i det dagliga förbättringsarbetet. 

 

Att sedan få feedback på det som gjorts är också viktigt. Driftsassistent C3 menar att det är viktigt 

att påminna medarbetarna hur långt de faktiskt kommit och tittar man på vad som har hänt på ett år 

så är det två helt olika arbetsplatser. På fallföretag C har de knäppt före- och efterbilder på de 

ansvarsområden som medarbetarna varit med och skapat ”ordning och reda” på, dessa tar de fram 

och visar med jämna mellanrum för att påminna om hur långt de faktiskt kommit. Lean-samordnare 

A1 menar också att det är viktigt att ledaren lyfter fram personalen när förbättringsåtgärder har 

genomförts så de får mer motivation och driv till att fortsätta. Detta får vi även stöd för i litteraturen 

då Sim och Rogers (2008) menar att det inte spelar någon roll hur stor förståelsen för fördelarna 

med Lean Production är hos medarbetarna, om de inte uppmuntras av ledningen att delta i 

förbättringsarbetet.  

 

5.2 Lean Productions tekniska dimension 

Precis som tidigare forskning kopplar samtliga fallföretag starkt samman ledarskapet med hur 

involverade och motiverade medarbetarna är och menar att de går hand i hand. För att söka svar på 

vad som karakteriserar ledarskap inom Lean Production har Poksinska et al. (2013) i sin studie 

fokuserat på fyra primära processer som ledarskapet bör grunda sig på. Den första processen syftar 

till att ledaren bör utveckla och upprätthålla relationer. Ledaren bör vara mer synlig i det dagliga 

arbetet och ledarens primära uppgift bör vara att stödja sina medarbetare. Samtliga fallföretag visar 
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medvetenhet kring detta och fler av respondenterna bekräftar att ledaren är mer synlig nu. I de fall 

där detta brister får vi höra att det beror på att ledaren har brist på tid. Vi förstår att det här är svårt 

att få till men tror att det är en viktig process för att få medarbetarna att behålla sin motivation. Det 

behöver inte ta många minuter per vecka och vi tror att företaget har igen det på lång sikt. Den här 

ståndpunkten har även Poksinska et al. (2013) som menar att den här processens syfte är att öka 

medarbetarnas motivation och organisatoriskt åtagande. 

 

Den andra ledningsprocessen som Poksinska et al. (2013) beskriver är att ge och ta emot 

kommunikation. Den syftar till att öka tvåvägskommunikationen och fokusera på att etablera ett 

informationsflöde som går både från botten och upp och från toppen och ner. Det här får vi 

bekräftat av Lean-samordnare A1 som menar att det är viktigt med kommunikationen mellan chef 

och medarbetare för att Lean Production ska kunna etableras och berättar att det oftast blir korta 

avstämningsmöten muntligt men att de även har en ”Leantavla” där de kan kommunicera skriftligt. 

Fler av respondenterna nämner ”Leantavlan” som ett bra sätt att öka kommunikationen och i 

fallföretag B träffas de varje morgon vid tavlan för att gå igenom dagen. Det här tror vi är ett bra 

sätt att med små medel hålla liv i ”Leantänket”. 

 

Marksberry et al. (2010) förklarar att det är viktigt att ledaren värderar och uppmuntrar 

medarbetarna att vara delaktiga i beslutsfattandet. Även Poksinska et al. (2013) beskriver den tredje 

processen som är att ta beslut. Författarna menar att ledaren bör skapa en kultur där medarbetarna 

känner sig trygga i sin arbetsroll och tror på sin förmåga att ta beslut om problem dyker upp. Det 

här får vi bekräftat av driftsassistent C3 som menar att ”många bra idéer föder nya bra idéer” och 

att det är viktigt att inte trycka ner förslag för då vågar ingen göra något till slut. Produktionschef 

C2 förklarar att utmaningen för företaget är att få medarbetarna att börja tänka själva, och inte stå 

som hungriga fågelungar och vänta på att företagsledningen ska komma med förslag. Den största 

kunskapen finns bland de medarbetare som opererar med företagets maskiner och det är därför 

viktigt att medarbetarna känner sig trygga i att ta beslut om problem dyker upp. Vi upplever att 

fallföretag C arbetar med det här till viss mån. Medarbetarna uppmuntras till att vara delaktig i 

beslutsfattandet men vi får uppfattningen att det är en lång väg att gå innan förändringen faktiskt 

kan utföras. Vår tanke är att det är svårt att behålla motivationen till ständiga förbättringar om det 

blir en utdragen process från idé till utförande.  På fallföretag A och B upplever vi att medarbetarna 

känner sig trygga i att ta egna beslut om problem dyker upp. Vi tror att det kan bero på att det 

dagliga arbetet inom fallföretag A och B handlar mycket om att ta små och lite större beslut, vilket 

kan medföra att det faller sig mer naturligt för dem än för medarbetare i fallföretag C.  
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Den fjärde processen förklarar Poksinska et al. (2013) handlar om att påverka människor. 

Författarna menar att organisationer som arbetar med Lean Production är beroende av att alla i 

organisationen är aktivt involverade. Ledaren bör fungera som förebild och handla enligt 

organisationens kultur och värde. Worley och Doolen (2006) menar att ett bristande engagemang 

från ledaren mycket väl kan vara en orsak till att vissa organisationer inte uppnår ständiga 

förbättringar. Produktionschef C2 berättar att alla chefer träffas fyra gånger per år och diskuterar 

bra och dåliga exempel i det dagliga arbetet och delar med sig av sina erfarenheter. Detta tror 

produktionschef C2 bidrar till att bibehålla en efterfrågan på just förbättringsarbete och menar att 

den stora utmaningen är att inte släppa fokus. En oro finns för att det kommer dö ut om det inte 

efterfrågas. Även Lean-koordinator C1 berättar om dessa tillfällen och förklarar att vissa chefer 

saknar engagemang. Detta visar sig genom att chefen inte tar sig tid och tycker att det finns mycket 

annat som är viktigare. Fallföretag C menar att man genom dessa träffar mer eller mindre tvingar 

fram ett engagemang. För att ledaren ska kunna påverka medarbetarna och vara en god förebild så 

tror vi att det här är en viktig punkt för fallföretag C att arbeta mer med. Både fallföretag A och B 

visar stor medvetenhet kring detta och menar att det är viktigt för ledaren att vara en god förebild 

och vara engagerad i förbättringsarbetet. Det vi framförallt ser i fallföretag B är att trots 

medvetenhet kring detta så är det stora skillnader i hur god förebild ledaren är. Vi får tydliga 

indikationer från verksamhetschef B1 och medarbetare B3 att det är betydande variation på 

engagemanget hos ledarna i företaget.  

 

Vi får uppfattningen av att det ser mycket olika ut i de studerade fallföretagen när det kommer till 

att arbeta i workteams. Verksamhetschef B1 berättar att de i perioder har arbetat mycket i team men 

att det går trender i det. Inom B3.s team har de en relativt hög flexibilitet och hjälper varandra om 

det är så att det är hög belastning på ett specifikt arbetsmoment. Detta är något som de löser själv i 

workteamet och de frågar aldrig chefen så länge det inte handlar om pengar. Det ömsesidiga 

förtroendet inom teamen, och mellan gruppmedlemmar och chefer hävdar Liker och Hoseus (2010) 

är en hörnsten i Lean Production. Medarbetare B3 upplever en relativt hög flexibilitet i 

arbetsgruppen och att det är lätt för dem att prova nya rutiner, funkar inte de nya rutinerna så går de 

tillbaka till de gamla eller testar något nytt. Driftsassistent C3 berättar att en del gärna arbetar med 

samma moment medan vissa lag roterar med glädje. Många medarbetare tycker att det är roligare att 

göra olika arbetsuppgifter medan en del roterar för att de måste vid frånvaro. Även Lean-

koordinator C1 berättar att många av medarbetarna tycker det är roligt att lära sig nya saker och 

berättar att de på vissa avdelningar får mer betalt ju fler uppgifter de kan, vilket stärker 
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motivationen till rotation och att lära sig nya arbetsuppgifter. Karlsson och Åhlström (1996) 

förklarar att tanken med de multifunktionella teamen är att arbetarna i gruppen ska kunna utföra fler 

av de arbetsuppgifter som teamet har tilldelats, detta jämfört med traditionell uppdelning där 

arbetarna står vid en och samma maskin. Författarna menar att detta leder till att sårbarheten i 

produktionen minskar när det är fler än en person som kan utföra de olika arbetsuppgifterna. 

Rotation menar både Lean-koordinator C1 och produktionschef C2 är bra både för arbetsmiljön och 

för den egna motivationen, men även för produktionen när det finns fler som kan de olika 

arbetsmomenten. Vi trodde vi skulle stöta på workteams i större utsträckning i fallföretagen, då vi 

från tidigare forskning förstått att det är det grundläggande arbetssättet inom Lean Production 

(Karlsson & Åhlström 1996; Liker 2004; Forza 1996). Vi har dock förståelse för att det på vissa 

arbetsplatser kan vara svårt att arbeta i roterande workteams. I fallföretag A och B är det t.ex. svårt 

för den ena yrkesgruppen att utföra den andra yrkesgruppens uppgifter. Den ståndpunkten har även 

Thompson och Wallace (1996) som menar att workteams inte är ett fast paket och att frågor kring 

omfattningen och arten av delegerade befogenheter är beroende av en rad olika faktorer.  

 

En förändring i företagskulturen krävs ofta för att få motiverade och involverade medarbetare i en 

organisation. Att få till en sådan förändring i en stor organisation är ofta svårt. Medarbetare B3 

upplever att det är långt upp till beslutsfattarna och att de inte alltid lyssnar. Verksamhetschef B1 

har samma ståndpunkt och förklarar att det är långt upp till ledningen. Det är långt till beslut och 

svårt att hålla ända ner till medarbetarna. Bhasin (2012) finner i sin studie att Lean Production 

kräver en betydligt djupare och mer genomgripande kulturell omvandling än vad de flesta 

organisationer hade väntat. Även i förändringen av företagets kultur betonar tidigare forskning 

behovet av förankring hos medarbetarna. Gemensamt för de fallföretag vi besökt är att det är 

ledningen som trycker starkt på arbetet med Lean Production, men när vi frågar om 

företagskulturen så får vi inga konkreta svar. Lean-koordinator C1 förklarar att företagskulturen 

tidigare var ”kör så hårt det går, med de grejer vi har” men att de nu tänker efter mycket mer. 

Lean-koordinator C1 förklarar att de inte riktigt nått fram till en kultur där de arbetar med ständiga 

förbättringar automatiskt, men att det är dit de är på väg. Enhetschef B2 kopplar ihop 

kommunikation och kulturen på arbetet och menar att det är personerna i organisationen som 

tillsammans skapar företagskulturen, och att den är beroende av hur väl medarbetarna kan 

kommunicera med varandra. Vi tror att enhetschef B2 har rätt i att man tillsammans skapar 

kulturen, men vi får uppfattningen att detta inte är något som varken de eller något annat av de 

studerade fallföretagen lagt ner betydande energi på. 
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Enligt Bhasin (2012) kan många av de företag som inte fått den effekt som förväntats av Lean 

Production, förklaras av att organisationerna inte förstått vikten av att förändra sin kultur. 

Författaren menar att en orsak kan vara att företagen är pressade att leverera goda resultat redan det 

första året och har därmed inte haft resurser att lägga på företagskulturen. Detta resonemang tar 

både Lean-samordnare A1 och Lean-koordinator C1 upp då de menar att Lean Production måste ses 

som ett långsiktigt projekt och att det måste få kosta lite till en början för att få en långsiktig 

hållbarhet.  
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6. Studiens bidrag 
Studiens bidrag presenteras i tre delar med utgångspunkt i ledarskapets roll, som sedan förgrenas 

till involvera medarbetarna och motivera medarbetarna. Denna uppdelning gör vi då vi anser att 

det är ur ledarskapet som involverade och motiverade medarbetare föds. Kapitlet avslutas med ett 

förslag på vidare studier.  

  

6.1 Ledarskapets roll  

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur aktörerna i en organisation som tillämpar 

styrverktyget Lean Production arbetar för att involvera och motivera medarbetare till ständiga 

förbättringar. I vår teoretiska referensram har vi tre tekniska dimensioner, ledarskap, workteams och 

kultur, som enligt tidigare forskning bidrar till involverade och motiverade medarbetare. Vi fick 

tidigt uppfattningen att ledarskapet var den dominanta av de tre. I sin studie finner Mann (2009) 

bevis för att det krävs förändring av tankesätt och uppförande hos ledaren för att Lean Production 

ska få hållbara resultat på lång sikt. Forskaren menar att man ofta likställer Lean Production med 

verktygen som används för att effektivisera organisationen, men förklarar att den delen enbart 

representerar 20 % av det arbete som måste göras för att bibehålla effekterna av Lean Production. 

De andra 80 % representerar arbetet för att förändra ledarens handlingar och i bästa fall deras 

tankesätt. Även Bateman (2005) hävdar att utan engagerade ledare som vill arbeta med ständiga 

förbättringar så kommer inte Lean Production att fungera på lång sikt. Mann (2009) menar att 

ledarskapet är den missade länken vilket leder till att det finns ett kritiskt gap mellan verktygen och 

företagskulturen. Vår studie samstämmer med detta och vi finner tydliga indikationer på att en 

engagerad ledare är nyckeln till involverade och motiverade medarbetare. För att göra detta visar 

vår studie att ledaren bör lyfta medarbetarnas kreativitet och vilja att arbeta för ständiga 

förbättringar. Vår studie visar att det är viktigt att medarbetaren känner att de själva varit med och 

bidragit. För att göra det på ett bra sätt kan chefen plantera små frön lite här och var. Fröna måste 

växa till sig och det är viktigt att chefen inser att det måste få ta tid. När plantan börjat gro måste 

chefen vara beredd att stötta medarbetarna i rätt riktning. I vår studie har vi mött några ledare som 

brinner för Lean Production och vi hoppas att organisationerna inser vilken betydande roll dessa 

eldsjälar har. Vi tror att dessa eldsjälar kan visa sig vara både formella och informella ledare. Om 

dessa eldsjälar fanns på varje arbetsplats tror vi att det skulle leda till involverade och motiverade 

medarbetare och det kritiska gapet mellan verktygen och företagskulturen skulle vara obefintligt.  
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6.1.1 Involvera medarbetarna  

För att involvera medarbetarna visar studien att fallföretagen använder sig av ”Leanspelen”, 

”Leantavla” och enskilda ansvarsområden. ”Leanspelen” går ut på att under en dag samla alla i 

organisationen och arbetar för att alla ska få en förståelse för konceptet och för att involvera 

medarbetarna att börja arbeta enligt Lean Production. Vi tror att det här även är ett bra tillfälle för 

organisationen att tydligt förmedla de lång- och kortsiktiga målen med styrverktyget. För att 

medarbetarna inte ska känna sig förvirrade och frustrerade över vad styrverktyget har för nytta visar 

tidigare forskning att ledningen öppet bör informera om både de långsiktiga och de kortsiktiga 

målen (Scherrer-Rathje et al., 2009).  

 

Vår studie visar att organisationerna använder sig av en ”Leantavla” för att kommunicera daglig 

information, förbättringsförslag samt ansvarsområden med tillhörande checklista. Detta visar sig 

vara ett bra sätt att involvera medarbetarna, framförallt vid skiftarbetande personal. Worley och 

Doolen (2006) förklarar att kommunikation är viktigt på alla arbetsplatser men att det blir extra 

viktigt då medarbetarna arbetar i olika skift. Om kommunikationen uteblir innebär det en risk för att 

kvaliteten och produktionen blir lidande och att det uppstår missnöje. 

 

Ett annat sätt att involvera medarbetarna visar sig vara enskilda ansvarsområden. Studien visar att 

detta kan tas i uttryck på olika sätt, men att grundtanken hos alla fallföretagen är att det ökade 

ansvaret ska leda till större engagemang och förståelse för helheten av förbättringsarbetet. Genom 

att involvera medarbetarna i beslutsfattandet så visar tidigare forskning att medarbetarnas 

motivation att hålla liv i den pågående processen ökar (Hackman & Oldham, 1976; Treville & 

Antonakis, 2006). 

 

6.1.2 Motivera medarbetarna   

Vår studie visar att fallföretagen arbetar med att motivera sina medarbetare genom att visa före- och 

efterbilder, som ett kvitto på det utförda förbättringsarbetet. Tidigare forskning visar att det är bra 

för arbetsmotivationen om medarbetarna själva känner att de kan vara med och påverka sin 

arbetsmiljö och arbetsgång. Får sedan medarbetaren direkt återkoppling på sitt arbete gör detta att 

motivationen stiger ytterligare (Hackman & Oldham, 1976; Treville & Antonakis, 2006). Tidigare 

nämnda ”Leantavla” fyller även den en liknande funktion då den skapar motivation genom att 

medarbetarna kan se att allt har blivit gjort under dagen. Vår studie indikerar att organisationerna 

inte fokuserar på att motivera medarbetarna i samma utsträckning som de gör på att involvera 
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medarbetarna. Dock tror vi att fler av aktiviteterna som organisationerna gör för att involvera 

medarbetarna, även bidrar till ökad motivation för medarbetarna och att dessa arbetar tillsammans i 

större utsträckning än vad vi förutsett.  

 

Utifrån ovanstående resonemang anser vi att vi svarat upp till studiens syfte och därmed bidragit till 

ökad förståelse inom ämnesområdet.  

 

6.2 Förslag till vidare studier  

Denna studie har gett oss en djupare förståelse för hur aktörerna i en organisation som tillämpar 

Lean Production arbetar för att involvera och motiverade medarbetare genom ledarskap, workteams 

och kultur. Då vi i vår studie kommit fram till att det är ledarskapet som utgör den betydande delen 

för att involvera och motivera medarbetare till ständiga förbättringar, så föreslår vi vidare forskning 

med fokus på ledarskapets roll för resultatet på lång sikt i en organisation som tillämpar Lean 

Production.  
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